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АНОТАЦІЯ 

 

Ярмолінська М. В. Типологія засобів милозвучності української мови: 

еволюція і кодифікація. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України; 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 

освіти і науки України. – Київ, 2018. 

 

У дисертації здійснено формалізовану типологізацію параметрів 

милозвучності мови загалом і української мови зокрема, визначено 

співвідношення універсальних та ідіоетнічних рис і чинників формування 

явища, досліджено діалектику дескриптивних і прескриптивних аспектів 

евфонії в синхронії та діахронії. Уперше зроблена цілісна антропоцентрична 

інтерпретація явища милозвучності української мови та  його комплексне 

формалізоване моделювання на різних фонетичних рівнях – фонематичному, 

силабічному та просодичному як у синхронії, так і в діахронії, теоретично й 

експериментально досліджено ідіоетнічну специфіку концептуалізації 

МИЛОЗВУЧНОСТІ носіями української мови. Уточнено типологізацію 

фонетичних параметрів евфонії української мови, евфонічні критерії 

поетичного мовлення в порівнянні із загальнонародним, питання нормування 

явищ милозвучності в українській літературній мові. Дістали подальшого 

розвитку теорія мовних картин світу в застосуванні до фонетичної системи, 

ідея діалектичної єдності внутрішньомовних, зовнішньомовних та 

позамовних чинників розвитку мови (С.В. Семчинський), концепція 

вербалізації МКС на всіх рівнях мови, включаючи й фонетичний 

(І.О. Голубовська), ідея співвідношення універсальних та ідіоетнічних 

чинників розвитку мови і мовознавства (С.М. Лучканин). 



3 

 

Розглянуто історію та теорію евфонії, теоретично й експериментально 

виявлено ідіоетнічну специфіку концептуалізації МИЛОЗВУЧНОСТІ 

носіями української мови в контексті лінгвістичної інтерпретації подібних 

явищ в інших мовах – а) територіально сусідніх (білоруська, російська), 

б) типологічно подібних (романські, передовсім італійська), в) світових 

(англійська), г) мови-джерела концепту ЕВФОНІЯ / МИЛОЗВУЧНІСТЬ 

(давньогрецька). Милозвучність проаналізовано на основі багатьох 

параметрів фонетичної типології мови, що репрезентують фонематичний, 

силабічний та просодичний рівні, простежено теоретико-синхронічний, 

теоретико-діахронічний, прескриптивно-нормативний аспекти дослідження 

явища милозвучності української мови. 

Доведено, що основним параметром евфонії є ланцюжок фонем у 

потоці мовлення, де домінує прикритий відкритий склад без скупчень 

голосних і приголосних, із тяжінням до рівномірного чергування 

консонантних і вокалічних одиниць. Такий ланцюжок забезпечують 

милозвучні чергування прийменників та префіксів, закінчень, постфікса -ся, 

синонімія лексем. Додаткові чинники милозвучності (добір яких властивий 

більше художньому й особливо поетичному мовленню) – перевага сонорних і 

дзвінких перед глухими, м’яких перед твердими, асонанси й алітерації.    

Встановлено, що звичний образ фонетики рідної мови накладає 

відбиток на сприйняття іншої мови не тільки в плані її суб’єктивного 

сприйняття, а й об’єктивно: відмінність двох фонетичних систем і 

артикуляційних баз спричиняє акцент у вимові, тобто важкість вимови 

звуків, артикуляційно далеких від звуків рідної мови. Чим частішими є певні 

фонеми в мовленнєвому потоці, тим звичнішим є їх артикуляція і 

сприйняття, чим рідшими – тим більш незвичними.  

Найважливішим перцептивним чинником милозвучності є 

заспокійлива роль тексту на противагу збудливій. Уявлення про евфонію 

мови корелює з фоносемантичним ученням  про «приємні» і «неприємні» 

звуки: «неприємними» є звукосполучення, важкі для вимови. Естетика звуків 
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мови та фонетики тексту може бути формалізована на рівні диференційних 

ознак фонем: м’які приголосні «приємніші» за тверді, дзвінкі – за глухі, 

ненапружені – за напружені, сонорні – за шумні, передні артикуляції 

голосних і приголосних – за задні артикуляції. Вплив семантики на фонетику 

здійснюваний і на рівні лексики (звучання слова з позитивним значенням 

здається приємнішим), і на морфологічному рівні (українські суфікси зі 

зменшувально-пестливою семантикою, хоч і порушують рівномірне 

чергування голосних і приголосних, усе ж видаються евфонічними).    

У дисертації артикулюється думка про те, що поняття милозвучності 

мови як парадигми не ідентичне поняттю милозвучності тексту як синтагми. 

Наявність у мові звуків, сприйманих як немилозвучні, «неприємні», не 

перешкоджає конструюванню евфонічного тексту з художньо-естетичною 

або сугестивно-прагматичною метою. Так, евфонія колискової пісні (коли 

дитина ще не сприймає семантики слів) має виразну прагматичну 

(сугестивну – заспокійливу) функцію, забезпечену «шепітними» глухими 

приголосними, «ніжними» сонорними, інтонацією найбільш відкритого 

голосного а-а-а. Важливо, що домінування глухих приголосних у текстах 

колискових пісень контрастує з уявленням про більшу милозвучність 

дзвінких порівняно з глухими (підтвердженим і аналізом українських 

індивідуально-авторських поетичних текстів, і лінгвоперцептивним та 

лінгвокреативним експериментами, і концептуалізацією фінської мови з 

переважанням глухих приголосних як менш евфонічної порівняно з 

італійською).  

Автор наголошує на тому, що милозвучність індивідуально-

авторського тексту найбільше реалізована в поезії, де виражена складовою 

структурою та ритмікою в цілому, «зовнішніми» та «внутрішніми» римами, 

повторами звукових комбінацій, асонансними та алітераційними темами 

текстів або їхніх фрагментів, звуковими асоціаціями слів, анаграмами тощо. 

Здійснення лінгвоперцептивного і лінгвокреативного експериментів 

показало специфіку концептуалізації милозвучності української та інших мов 
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українськомовними мовцями з різними рівнями філологічної освіти. Поряд із 

традиційно виділюваними параметрами евфонії в лінгвістиці (рівномірне 

чергування голосних і приголосних) та лінгвопоетиці (перевага сонорних над 

шумними, дзвінких над глухими), визначені й інші (короткі слова 

евфонійніші за довгі). Евфонійний еталон учасників експерименту 

становлять переважно романські мови.        

Комплексна модель формування милозвучності української мови 

базована на евфонологічній інтерпретації внутрішньомовних (закони 

економії мовних зусиль та збереження артикуляційних звичок), 

зовнішньомовних (вірогідний субстратний вплив на формування 

праслов’янської відкритоскладовості, продовженої в східнослов’янському 

повноголоссі та згодом у тенденції до рівноважності голосних і приголосних 

в українському усному тексті) та позамовних (доісторичні етнічні контакти, 

що стали передумовою припущуваного субстратного впливу) чинників 

мовного розвитку.    

Важливою є прогностична функція евфонізації тексту, що дозволяє 

моделювати його перцепцію, а відтак, і сугестивно-впливову роль у різних 

сферах функціонування – від колискової пісні або замовляння до політичних, 

рекламних, навчальних та інших текстів. Евфонізація – істотний компонент 

редагування як писемного, так і усного тексту.    

Перспективи дослідження – детальне порівняльне вивчення 

концептуалізації милозвучності носіями різних (зокрема й за фонетичною 

типологією) мов із залученням неіндоєвропейського матеріалу. Поза межами 

праці залишилися явища милозвучності сучасного живого мовлення, питання 

співвідношення усного і писемного аспектів евфонії тексту, роль власне 

лексичних чинників (добору слів) в евфонізації тексту. 

Ключові слова: евфонія, фоносемантика, мова фольклору, поетична 

мова, фонетична типологія. 
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SUMMARY 

 

Yarmolinska, M.V. Typology of the Euphonic Instruments in the Ukrainian 

Language: Evolution and Codification. – A qualifying scientific work manuscript. 

 

Thesis submitted for Candidate Degree in Philology (Ph. D.), speciality 

10.02.01 – Ukrainian language. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine; Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018.  

 

In the thesis the formalized typology of the parameters of the sound of the 

language in general and of the Ukrainian language has been made, the correlation 

between universal and idioethnic features and factors of the formation of the 

phenomenon has been determined, and the dialectics of descriptive and 

prescriptive aspects of euphony in synchrony and diachrony have been 

investigated. For the first time a holistic anthropocentric interpretation of the 

phenomenon of the euphony of the Ukrainian language and its complex formalized 

modeling at various phonetic levels – phonemic, syllabic and prosodic in both 

synchrony and diachrony – have been investigated, the idioeconomic specificity of 

the conceptualization of euphony by the native speakers has been researched. 

The typology of the phonetic parameters of the Ukrainian language euphony, 

the euphonic criteria of poetic speech in comparison with the national, and the 

question of standardization of the phenomena of sonority in the Ukrainian literary 

language have been specified. The theory of world language models in the 

application to the phonetic system, the idea of the dialectical unity of the language, 

foreign language and extra-language factors of the language development 

(S.V. Semchinsky), the concept of verbalization of the world language model at all 

levels of the language, including phonetic (I. O. Golubovskaya), the idea of the 
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correlation of universal and idioethnical factors of the development of language 

and linguistics (S. M. Luchkanin) have been developed. 

Other subjects of the research are: history and theory of euphony, theoretical 

and experimental interpretation of the idio-ethnic conceptualization of EUPHONY 

by Ukrainian speakers in the context of the similar phenomena in other languages: 

a) neighboring (Bielorussian, Russian), b) similar in phonetic typology (Romance, 

first of all Italian), c) worldwide (English), sources of the concept of EUPHONY 

(ancient Greek). The sonority is analyzed on the basis of many parameters of the 

phonetic typology of the language, which represent the phonemic, syllabic and 

prosodic levels, the theoretical-synchronic, theoretical-diachronic, subscriptive-

normative aspects of the study of the phenomenon of the sound of the Ukrainian 

language have been traced. 

It is proved that the main parameter of euphony is the chain of phonemes in 

the stream of speech, where the closed open structure dominates without 

accumulations of vowels and consonants, with a tendency to equable alternation of 

consonant and vocal units. Such a chain is provided by the soulless alternations of 

prepositions and prefixes, endings, postfix -ся, synonymy of lexemes.  

It is established that the usual image of the phonetics of the native language 

imposes an imprint on the perception of another language, not only in terms of its 

subjective perception, but also objectively: the difference between two phonetic 

systems and articulation bases causes the emphasis on pronunciation, that is, the 

difficulty of pronunciation sounds, articulations are far from the sounds of the 

native language. The more frequent are certain phonemes in the speech stream, the 

more common are their articulation and perception. 

The most important perceptive factor of euphony is the sedative role of the 

text as opposed to the excitatory. The notion of the euphony of language correlates 

with the phonosemantic doctrine of "pleasant" and "unpleasant" sounds: 

"unpleasant" is a sound combination, difficult to pronounce. The aesthetics of the 

sounds of language and phonetics of the text can be formalized at the level of 

differential signs of phonemes. The influence of semantics on phonetics is carried 
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out at the level of vocabulary (the sound of words with positive values seems more 

pleasant), and on the morphological level (Ukrainian suffixes with diminutive-

petty semantics, although they violate the uniform alternation of vowels and 

consonants, still appear euphonic). 

In the dissertation, the idea is articulated that the notion of the sound of a 

language as a paradigm is not identical to the notion of delicacy of the text as 

syntagma. The presence in the language of sounds, perceived as unobtrusive, 

"unpleasant", does not prevent the construction of an euphonic text with artistic 

and aesthetic or suggestive and pragmatic purpose. Thus, the euphony of the 

lullaby song (when the child still does not accept the semantics of words) has a 

distinct pragmatic (suggestive – soothing) function, provided with "whisper" deaf 

consonants, "gentle" sonorous, intonation of the most open loud a-a-a. It is 

important that the domination of deaf consonants in the lyrics of lullabies contrasts 

with the notion of a greater sonority of the bells than deaf (confirmed and analyzed 

by Ukrainian individual poetry texts, and lingvoperceptive and linguistic-critical 

experiments, and the conceptualization of the Finnish language with the 

predominance of deaf consonants as less euphonic compared to in Italian). 

The author emphasizes that the euphony of the individual-author's text is 

most often realized in poetry, which is expressed by the structure and rhythm as a 

whole, the "external" and "internal" rhymes, repetitions of sound combinations, as 

well as alloned and allotatory themes of texts or their fragments, sound word 

associations , anagrams, etc. The implementation of lingvoperceptive and 

lingvocreative experiments showed the specificity of the conceptualization of the 

euphony of Ukrainian and other languages of Ukrainian-speaking speakers with 

different levels of philological education. Along with the traditionally 

distinguished parameters of euphony in linguistics (equal alternation of vowels and 

consonants) and lingvo-poetics (the predominance of sonorates over noisy, ringing 

over deaf), others are defined (short words are more euphonious than long ones). 

The euphoic standard of the participants of the experiment consists mainly of 

Romanesque languages. 



9 

 

The comprehensive model for the formation of the euphony of the Ukrainian 

language is based on the euphonological interpretation of the inter-language (the 

laws of saving language efforts and the preservation of articulation habits), foreign 

language (the probable substrate effect on the formation of the Proto-Slavic open-

ended structure, continued in the East Slavic full-body, and subsequently in the 

tendency towards the equilibrium of vowels and consonants in Ukrainian oral text) 

and extra-language (prehistoric ethnic contacts, which became the prerequisite of 

the supposed substrate influence) factors of language development. 

Important is the prognostic function of euphonising the text, which allows 

one to model its perception, and, consequently, a suggestive and influential role in 

different spheres of functioning – from lulling songs to political, promotional, 

educational, and other texts. Eufonization is an essential component of editing both 

written and oral texts. 

The prospects of the study are a detailed comparative study of the 

conceptualization of euphony by speackers of various (including phonetic 

typology) languages with the use of non-European material. Outside of the work, 

there were phenomena of the subtlety of modern living speech, the question of the 

correlation between the oral and written aspects of the euphony of the text, the role 

of the actual lexical factors (selection of words) in the euphonization of the text. 

Key words: euphony, phonosemantics, language of folklore, poetic 

language, phonetic typology. 
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ВСТУП 

 

Розвиток української незалежної держави й відродження традиційних 

національних культурних пріоритетів передбачає виняткову увагу до мови як 

носія багатовікового етнокоду нації, що відображає етноспецифіку 

світобачення українців.  

Дослідження мовної картини світу (МКС) у сучасній лінгвістиці 

(Є. Бартмінський, А. Вежбицька, Л.П. Гнатюк, Л.А. Лисиченко, 

Т.В. Радзієвська, Н.В. Слухай, О.С. Снитко, Г.М. Яворська та ін.), зокрема 

ідея її втілення на всіх рівнях мови (І.О. Голубовська), а також проблематика 

етнолінгвістичних студій в аспекті універсальних та ідіоетнічних чинників 

розвитку мови (В.В. Жайворонок, С.М. Лучканин, В.П. Мусієнко) 

стимулюють увагу до фонетики як одного з найбільш «тонких» і 

етноспецифічних мовних стратумів. Концепції прескриптивної лінгвістики 

(Г.М. Яворська) й інтелектуалізації мови (Л.І. Шевченко) заклали основи 

лінгвістичного осмислення нормування милозвучних чергувань української 

мови, що є однією з найбільш виразних етнонаціональних рис українства на 

мовному рівні. Теорія сугестивної або впливової функції мови 

(Т.Ю. Ковалевська, Н.В. Слухай) дозволяє інтерпретувати прагматику 

милозвучного мовлення в контексті тривалої риторико-стилістичної традиції 

– від греко-римської античності через києво-могилянський період до сучасної 

лінгвістики. Вивчення генези української мови (Л.А. Булаховський, 

Ю.В. Шевельов, В.В. Німчук, Г.П. Півторак) і ранніх слов’янсько-

іншомовних контактів (О.С. Стрижак, В.Г. Скляренко, Р.В. Болдирєв, 

К.М. Тищенко, В.В. Мартинов та ін.) становлять зовнішньомовний контекст 

формування евфонії. 

Принцип антропоцентризму лінгвістики реалізований у 

суб’єктивізованому образі евфонії й сягає давньогрецького протиставлення 

власної й «варварських» мов та естетичних образів європейських мов 
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(Й.Г. Гердер) як основи дальшого лінгвофілософського осмислення 

відмінностей між мовами (В. Гумбольдт).   

Окремі аспекти евфонії української мови досліджували І.С. Нечуй-

Левицький, В.І. Самійленко, О.Б. Курило, Б.В. Якубський, М.А. Жовтобрюх, 

П.Д. Тимошенко, І.Г. Чередниченко, І.О. Варченко, М.М. Пилинський, 

І.В. Качуровський, В.А. Чабаненко, Н.І. Тоцька, В.С. Калашник, 

Ю.Л. Мосенкіс, В.В. Близнюк та ін. Фонетичні варіанти слова були 

предметом наукового розгляду П.Д. Тимошенка, В.С. Ващенка, 

А.П. Критенка, О.М. Масюкевича. Однак комплексна модель формування та 

функціонування явищ милозвучності української мови досі не 

запропонована. Кодифікація милозвучності недостатньо повна й послідовна 

(пор. концепцію І.С. Нечуя-Левицького, досліджену Г.В. Пашковською), не 

враховує всіх можливостей мови, утілених у засобах розмовного, 

діалектного, літературного, фольклорного мовлення, і потребує розширення.      

Отже, актуальність дослідження визначена потребою вивчення 

специфіки концептуалізації, параметризації та кодифікації евфонії 

української мови як етноспецифічного явища в загальнонародних і художніх 

текстах.    

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

дисертації затверджено на засіданні вченої ради Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол 

№ 12 від 14 червня 2016 р.).  

Дисертацію підготовлено в межах науково-дослідної роботи молодих 

учених 18БП044-01М «Архетипно-стереотипні константи мови і мовлення: 

діахронія та синхронія», що виконується за рахунок видатків Фонду 

державного бюджету України (номер держреєстрації 0118U001100). 

Мета роботи – теоретично й експериментально інтерпретувати 

ідіоетнічну специфіку концептуалізації МИЛОЗВУЧНОСТІ носіями 

української мови, розробити формалізовану типологізацію параметрів 

милозвучності мови взагалі й української мови зокрема, визначити 
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співвідношення універсальних та ідіоетнічних рис і чинників формування 

цього явища, дослідити діалектику дескриптивних і прескриптивних аспектів 

евфонії в синхронії та діахронії. Досягнення поставленої мети передбачає 

вирішення таких завдань:    

1) систематизувати й інтерпретувати дефініції милозвучності й 

запропонувати власне робоче визначення, а також охарактеризувати історію 

й сучасний стан дослідження цього явища;    

2) формалізувати параметри милозвучності загальнонародного, 

художнього і, зокрема, поетичного мовлення, типологізувати фонематичні, 

силабічні та просодичні вияви евфонії;    

3) виявити специфіку функціонування евфонії у фольклорних та 

індивідуально-авторських текстах; 

4) охарактеризувати процес концептуалізації МИЛОЗВУЧНОСТІ 

шляхом експериментального вивчення, зокрема на основі моделювання 

параметрів явища у лінгвокреативному експерименті;   

5) побудувати комплексну міждисциплінарну модель формування та 

функціонування явищ милозвучності української мови і розробити принципи 

їх нормування в літературній мові.      

Об’єкт дослідження – засоби милозвучності української мови.   

Предмет дослідження – концептуалізація, параметризація, еволюція та 

кодифікація явища милозвучності української мови.       

Мета й завдання роботи, специфіка її об’єкта й фактичного матеріалу 

зумовили комплексний підхід до вибору методів дослідження. Серед 

загальнонаукових використовувались індукція та дедукція, що передбачали 

спостереження, інтерпретацію, узагальнення й систематизацію матеріалу 

(застосовані при формалізації чинників формування та функціонування 

милозвучності, дослідженні художніх текстів, визначенні співвідношення 

універсальних, ідіоетнічних та індивідуально-авторських параметрів мовної 

милозвучності). У дисертації було використано такі спеціальні (традиційні й 

новітні) лінгвістичні методи: описовий із залученням контекстуального та 
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конситуативного прийомів аналізу фактичного матеріалу; 

лінгвоконцептологічний (при теоретичному й експериментальному вивченні 

концептуалізації МИЛОЗВУЧНОСТІ носіями української мови), методи 

психолінгвістичних і соціолінгвістичних експериментів (при розробленні 

методики лінгводескриптивної та лінгвокреативної інтерпретації параметрів 

милозвучності), лінгвостилістичний (уживаний при фоностилістичному 

дослідженні фольклорних та індивідуально-авторських текстів), 

фоносемантичний (застосований при дослідженні ролі звукосемантики у 

формуванні та сприйнятті евфонії текстів), зіставно-типологічний (для 

типологізації явищ милозвучності в різних підсистемах фонетичної системи 

мови, а також для ідентифікації ідіоетнічних рис евфонії). 

Новизна дослідження полягає в тому, що: 

уперше – 1) здійснена цілісна антропоцентрична інтерпретація явища 

милозвучності української мови та 2) його комплексне формалізоване 

моделювання на різних фонетичних рівнях – фонематичному, силабічному та 

просодичному як у синхронії, так і в діахронії, 3) теоретично й 

експериментально досліджено ідіоетнічну специфіку концептуалізації 

МИЛОЗВУЧНОСТІ носіями української мови;       

уточнено – 1) типологізацію фонетичних параметрів евфонії 

української мови, 2) евфонічні критерії поетичного мовлення в порівнянні із 

загальнонародним, 3) питання нормування явищ милозвучності в українській 

літературній мові;       

дістали подальшого розвитку – 1) теорія мовних картин світу в 

застосуванні до фонетичної системи, 2) ідея діалектичної єдності 

внутрішньомовних, зовнішньомовних та позамовних чинників розвитку мови 

(С.В. Семчинський), 3) концепція вербалізації МКС на всіх рівнях мови, 

включаючи й фонетичний (І.О. Голубовська), 4) ідея співвідношення 

універсальних та ідіоетнічних чинників розвитку мови і мовознавства 

(С.М. Лучканин).         
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Теоретичне значення дослідження полягає в розробленні 

міждисциплінарної теорії евфонії, методології та методики її синхронічного 

та діахронічного дослідження. Запропоновано виділити (лінгво)евфонологію 

як окрему (суб)галузь лінгвістики, що на стикові фонетики і стилістики 

вивчає засоби мовної милозвучності в їх синхронії та діахронії та, на відміну 

від фоностилістики, розглядає загальномовні етноспецифічні (а не тільки 

індивідуально-авторські) явища і включає прескриптивні настанови.   

Практична цінність праці зумовлена можливостями використання її 

результатів у викладанні курсів історії української мови (історична 

фонетика), сучасної української мови (фонетика, стилістика), вступу до 

мовознавства та загального мовознавства (лінгвістична типологія), 

спеціальних курсів, присвячених походженню української мови, 

лінгвостилістиці, лінгвофольклористиці, лінгвофілософії, 

лінгвокультурології, етнолінгвістиці, лінгвоевфонології, ораторському 

мистецтву.     

Матеріал дослідження – 1) теоретичні розроблення з евфонії та 

дотичних проблем фонетичної варіативності, фоносемантики, 

фоностилістики; 2) фольклорні й індивідуально-авторські тексти обсягом 

понад 60 тис. слововживань; 3) тексти, отримані в результаті здійсненого на 

основі авторської методики експерименту із залученням понад 

200 респондентів (студентів-філологів, мовознавців, зокрема фонетистів, 

поліглотів та ін.).  

Особистий внесок здобувача. Усі результати одержано дисертантом 

самостійно. 

Апробація роботи здійснена на 9-ти Міжнародних і Всеукраїнських 

науково-практичних конференціях, серед яких: «Мова як світ світів» 

(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016–2018), 

«Українська мова вчора, сьогодні, завтра» (Національний педагогічний 

університет імені М.П. Драгоманова, 2016–2018), «Мова і культура» 
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ім. С. Бураго (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

2016–2018).  

Публікації. Основний зміст роботи висвітлений у 10 публікаціях 

загальним обсягом понад 23 друк. арк., з яких: 4 – у фахових виданнях 

України, 3 – в іноземних періодичних виданнях (2 статті у співавторстві), 3 

праці апробаційного характеру.    

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 4-х 

розділів, висновків, списку літератури на 283 позиції та 5-ти додатків. 

Основний зміст дисертаційного дослідження викладений на 180 с., загальний 

обсяг 313 с.    
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІЯ Й ТЕОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

МИЛОЗВУЧНОСТІ МОВИ      

 

1.1. Проблема визначення й історія вивчення евфонії    

 

1.1.1. Дефініції МИЛОЗВУЧНОСТІ / ЕВФОНІЇ в лінгвоукраїністиці       

 

Поняття милозвучності української мови вживають зазвичай не стільки 

у спеціальній лінгвістичній, скільки в масовій публіцистичній (а також 

навчальній) літературі на позначення передусім естетичних вражень від 

звучання мови. А тим часом евфонія або милозвучність української мови 

потребує суто лінгвістичного визначення, а відтак і мовознавчого опрацювання.    

Словник української мови в 11-ти тт. визначає евфонію як розділ 

поетики, що вивчає звукові засоби та звукову організацію мови художніх 

творів, зокрема віршів, і як побудову художнього твору щодо його звучання, 

милозвучності (СУМ, т. 2, с. 453). Іменник милозвучність не має визначення 

в зазначеному лексикографічному джерелі й відсилає до прикметника 

милозвучний із дефініцією «приємний для слуху», «який видає приємні для 

слуху звуки» (СУМ, т. 4, с. 705); наведені приклади уривків із текстів 

стосуються співу птахів, голосу, поезії, музичного інструмента.    

Поряд із тим СУМ також уміщує лексему благозвучність, без 

визначення, з відсиланням до лексеми благозвучний, однак із наведенням 

цитати зі словника лінгвістичних термінів 1957 р.: «Благозвучність – 

добре, з точки зору фонетичних і лексико-стилістичних норм певної мови, 

звучання окремих мовних елементів – звуків, звукосполучень, слів і 

словосполучень» (СУМ, т. 1, с. 193). Благозвучний у визначенні СУМ – 

«Який гарно, приємно звучить; доброзвучний» (СУМ, т. 1, с. 193). 
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Нарешті, доброзвучний із поміткою «застаріле» – «який приємно діє на 

слух; милозвучний» (СУМ, т. 2, с. 325).  

Є підстави зробити висновок про те, що укладачі СУМ концептуалізували 

ЕВФОНІЮ тільки як термін поетики, а МИЛОЗВУЧНІСТЬ / 

ДОБРОЗВУЧНІСТЬ (різні спроби відтворення давньогрецької лексеми εὐφωνία 

українською мовою) не розглядали як термінологізоване мовне явище, 

інтерпретуючи його тільки в найширшому розумінні. Тільки 

БЛАГОЗВУЧНІСТЬ (назва наближена, слід гадати свідомо, до російського 

терміна благозвучие, тоді як для сучасної української мови складні лексеми 

старослов’янського й церковнослов’янського походження з благо- мало 

властиві) і тільки за допомогою текстового прикладу визначена як мовне явище.   

Словник іншомовних слів за ред. О.С. Мельничука містить статтю 

евфонія (з перекладом милозвучність) із такими дефініціями: 

«1. Гармонійний добір звуків у тексті художнього твору. 2. Уникання в мові 

нехарактерних для неї сполучень звуків; доброзвучність, милозвучність» 

(СІС). На наш погляд, концептуалізація ЕВФОНІЇ / МИЛОЗВУЧНОСТІ в 

зазначеному джерелі є дуже точною, оскільки включає інтерпретації цього 

явища і в художніх текстах, і в мові в цілому.  

Судячи вже з самої назви, милозвучність є не тільки естетичною (а 

отже, й певною мірою суб’єктивною) категорією, а й оцінним поняттям. 

Звернемо увагу, наприклад, на формулювання В.В. Шиприкевич: «Яскраво 

вираженою ознакою естетики української мови є евфонічність, тобто саме 

привабливий акустичний лад її. Чи це розмовна або й розмовно-побутова 

мова, художньо-епічна розповідь чи пейзажний опис, художньо-психологічна 

характеристика чи емоційно схвильоване мовлення, публіцистичний виступ 

чи ділова документація, або навіть приватний лист – скрізь однаковою мірою 

діє закон милозвучності. Він проявляє себе, коли ми говоримо і коли 

пишемо. І його родовід, безперечно, починається в живому мовленні народу» 

[Шиприкевич 1974, с. 69].    
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Український часопис у США «Свобода» (1893, число 2, 1 жовтня) 

зазначав: «Наша руска мова якъ каже одинъ ученый професоръ Бантишъ-

Камҍнскiй есть второю по италіяньской що до звучности, що до 

солодкости, що до придатности подъ безсмертни ноти всесвҍтных 

музикальних композиторовъ»
1
. Тут визначено три параметри евфонії: 

звучність (очевидно, йдеться про переважання голосних над приголосними, 

сонорних над шумними, дзвінких над глухими), солодкість (ідеться, слід 

гадати, про емоційно-естетичне враження від мовлення – навряд чи таке 

визначення може бути сприйняте як термін), придатність до музики. Якщо 

перший критерій цілковито об’єктивний і піддається формалізації, то другий 

і третій – абсолютно суб’єктивні. Слід також звернути увагу на те, що третій 

критерій репрезентує синестезію як важливе поняття фоносемантики, 

пісенної творчості тощо
2
.     

Н.І. Тоцька цілком слушно підкреслює не тільки недостатню 

вивченість поняття милозвучності української мови, а й брак наукового 

визначення цього поняття. Вона вважає за необхідне визначити фонетичні 

параметри милозвучності мови, установити, чи однакові вони для різних 

мов і чи існує загальнолюдське розуміння милозвучності мови, 

ідентифікувати суто лінгвістичні й естетичні компоненти уявлення про 

милозвучність [Тоцька 2000]. Іншими словами, дослідниця пропонує 

визначити співвідношення універсальних і ідіоетнічних чинників 

                                           
1
 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua-mova.livejournal.com/1154742.html    

2
 Роль суб’єктивних чинників визначення милозвучності підкреслена при обговоренні 

питання в мережі Інтернет на сайті http://lingvoforum.net «Благозвучие языка, по 

определению, – вещь исключительно субъективная. Для меня, например, немецкий 

благозвучен своей жесткостью, шведский и норвежский (за счет тонического ударения), а 

также финский (за счет обилия гласных и дифтонгов) – своей певучестью...»; «Например, 

сравни английский с итальянским: если итальянец скажет laboratorio – все гласные будут 

звучать вполне различимо и иметь одинаковую длительность (возможно, ударная гласная 

будет чуть-чуть длиннее, но это не так важно), а если англичанин скажет laboratory все 

гласные кроме ударной звучат очень коротко и редуцируются. То же самое различие, 

например, между русским и украинским. Поэтому, кстати, большинство опер поют на 

итальянском, но нет хороших опер на русском или на английском» 

http://lingvoforum.net/index.php?topic=382.0    

http://ua-mova.livejournal.com/1154742.html
http://lingvoforum.net/
http://lingvoforum.net/index.php?topic=382.0
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формування і сприйняття милозвучності мови, відповідно до концепції 

С.М. Лучканина про співвідношення двох названих типів чинників у 

розвитку і мови, і мовознавчої традиції.    

Для визначення поняття винятково важливе протиставлення 

найхарактерніших виявів милозвучності загальнонародної мови (евфонічне 

чергування звуків) і спеціальних засобів милозвучності художнього 

мовлення (алітерація, асонанс, ритм, рима у віршах, стопи в ритмізованій 

мові) [Шиприкевич 1974, с. 70]. Очевидно, протиставлення евфонії 

загальнонародної і фольклорної мови. з одного боку, і авторської художньої 

мови, з другого боку, можна розглядати не тільки на осі колективне – 

індивідуальне, а й на осі підсвідоме – свідоме. 

Деякі дослідники включають до розгляданого поняття й обмеження на 

повтори слів: «милозвучність вимагає не вживати в мові тих самих слів на 

близькій відстані»; заборона поширюється й на вживання спільнокореневих 

слів ув одній фразі, а також на близьке розташування однакових складів чи 

звукосполучень, повторення того самого звука на початку слів, що не є 

однорідними членами речення [Шиприкевич 1974, с. 72–73]. Очевидно, 

можна говорити про розширену й деталізовану інтерпретацію поняття 

милозвучності цитованим мовознавцем. Є всі підстави підкреслити, що 

явище милозвучності реалізоване  в загальнонародній мові й не обмежене 

художньою мовою.     

С.В. Дьячук протиставляє два визначення милозвучності мови. 

Милозвучність як стилістичний прийом – вияв фоніки, який означає 

гармонійну сув’язь позитивно-естетичних явищ художнього, передусім 

поетичного, твору (Літературознавчий, с. 216). Власне милозвучність – 

добре, приємне, з погляду фонетичних і лексико-стилістичних норм певної 

мови, звучання окремих мовних елементів – звукосполучень, слів і 

словосполучень (СЛТ, с. 127). На наш погляд, у розгляданому випадку можна 

говорити не стільки про широке і вузьке визначення милозвучності, скільки 

про літературознавче і лінгвістичне його визначення. 
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Як відомо, визначення того або іншого поняття може бути здійснене як 

за допомогою переліку більш часткових явищ і параметрів, що входять до 

цього поняття, так і на основі його протиставлення іншим поняттям. Цілком 

очевидно, що поняття милозвучності вимови протиставлене перш за все 

поняттю важкості вимови, формальним вираженням якого може бути, 

зокрема, консонантний коефіцієнт. І якщо для носіїв тієї або іншої мови як 

рідної труднощі вимови можуть бути невідчутними через звичність мовних 

форм, то для носіїв інших мов, котрі вивчають певну мову як іноземну, ці 

труднощі значно більш відчутні. Варіювання консонантного коефіцієнту в 

мовах світу від 0,5 у полінезійських мовах до 2 в германських мовах дає 

значний матеріал для дослідження проблем освоєння фонетики тієї або тієї 

мови носіями інших мов. Детальніше див.: [Шеворошкин 1966; Шеворошкин 

1969]. 

Г. Хазагеров досліджує різні – як він підкреслює, суперечливі – 

визначення евфонії. Він відзначає, що коли вивчати евфонію в межах 

літературознавства, то явище буде зведене до суто естетичного, неодмінно 

пов’язаного з конфліктними смаковими пріоритетами. Коли це явище 

культури мовлення, то евфонія – нормативне явище. Коли це явище 

риторики (як її розглядали історично від часів греко-римської античності) 

або експресивної стилістики, то його слід розуміти найширше – як різні 

способи домогтись ефективності мовленнєвого впливу за допомогою 

звукового складу мовлення. «Оскільки реально питань евфонії торкаються 

всі названі дисципліни, то й єдиної теорії евфонії немає» (виділено нами. – 

Авт.). Розглядаючи евфонію з погляду теорії мовного знаку, автор 

підкреслює, що милозвучність – певна гармонія між планом вираження і 

планом значення. Однак чиста евфонія, на думку автора, – явище суто 

синтагматичне й пов’язане з відчуттям природності, гармонійності звукових 

сполучень. Милозвучність пов’язана з полегшеною артикуляцією звукових 

сполучень. Автор запроваджує поняття поетичної асиміляції (інерції 

вживання певного звука – «звукотеми») та поетичної дисиміляції (зміни 
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«звукотем»). Зроблено висновок про те, що явище евфонії виходить далеко за 

межі художнього й експресивного мовлення. Ні суто літературознавчий 

підхід, ані підхід з погляду культури мовлення не можуть дати достатніх 

результатів. Проблему евфонії необхідно розв’язувати з погляду логіки 

мовленнєвого впливу [Хазагеров]. Таким чином, евфонія виступає одним із 

засобів мовленнєвого впливу, який є центральним об’єктом дослідження 

сугестивної лінгвістики або лінгвосугестології й реалізує сугестивну 

функцію мови (Н.В. Слухай) або впливову функцію мови 

(Т.Ю. Ковалевська). Формування цього напрямку слід пов’язувати, на наш 

погляд, із античною й пізнішою традицією риторики, у межах якої й 

зародидася концептуалізація милозвучності мови.  

Словник лінгвістичних термінів Ж. Марузо визначає, що евфонія або 

милозвучність – якість звуків (приємних на слух або легко вимовлюваних), 

покликана пояснити певні зміни, що стосуються близько розташованих 

фонем і відбуваються всередині слова (внутрішня евфонія, euphonie interne) 

або в двох сусідніх словах (зовнішня або фразова евфонія, euphonie externe, 

euphonie de la phrase). Власне фонетична евфонія (Wohllaut) відрізняється від 

гармонії (Wohlklang) – відповідності сприйняття звуків і понять. 

О.О. Реформатський, коментуючи це визначення, відзначає, що в російській 

поетиці евфонія включає звукопис, алітерації, асонанси, звуконаслідування, 

звукові повтори (рима, анафора) (Марузо, с. 340–341).    

Словник давньоруської мови ХІ–XIV ст., словник мови 

старослов’янських рукописів Х–ХІ ст., словник старослов’янської мови ІХ–

ХІІ ст., словник церковнослов’янської мови не містять лексеми благозвучие 

(Полный; СДРЯ; Старославянский; ССЯ), хоча термін має фонетико-

морфологічне оформлення, типове для старослов’янської та 

церковнослов’янської мов.        

Окремої уваги заслуговує питання про доцільність диференціації 

понять і термінів милозвучність мови і милозвучність мовлення. П.С. Дудик 

підкреслює, що треба розрізняти евфонію (милозвучність) мови і евфонію 
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(милозвучність) мовлення. Евфонія мови – це тільки своєрідна матеріально-

фонетична, лексична, фразеологічна, граматична й стилістична можливість, 

здатність мови, тобто природна милозвучність її різнотипних 

одиниць. Евфонія мовлення – це конкретне милозвучне використання 

наявних у мові засобів, її одиниць – від фонетичних до синтаксичних [Дудик 

2005, с. 332]. Така диференціація може мати значне методологічне 

навантаження, підкреслюючи опозицію парадигматики і синтагматики. 

Протиставлення понять милозвучність мови і милозвучність тексту 

особливо актуальне для аналізу евфоніх художнього, перш за все поетичного 

тексту.   

Слід також звернути увагу на вживання термінів закони милозвучності 

і правила милозвучності, у яких віддзеркалено діалектику дескриптивних і 

прескриптивних аспектів інтерпретації явища, що має як онтологічний, так і 

гносеологічний виміри.      

В.С. Калашник розглядає милозвучність (евфонію) як предмет 

вивчення фоностилістики (фонетичної стилістики) – розділу стилістики, 

що вивчає експресивні властивості звуків мови, засоби її милозвучності та 

явища поетичної фонетики – звукопис, ритміку вірша, римотворення тощо. 

Розділом фоностилістики, який розглядає естетичну (евфонічну) й емоційну 

функції звукового складу мови, вважають фоніку [Калашник 

Фоностилістика]. Детальніше див.: [Шиприкевич 1972; Беценко 2009], пор.: 

[Антипова].  

Таким чином, милозвучність (евфонія) мови, зокрема й української, – 

предмет не тільки суб’єктивної естетичної оцінки, а й об’єктивіної 

лінгвістичної концептуалізації.    

 

1.1.2. Історія вивчення аспектів милозвучності української мови          

 

Теоретична лінгвістика в цілому (як лінгвофілософське вчення, певною 

мірою абстраговане від суто практичних перекладацьких і лексикографічних 
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потреб) і вчення про мовну милозвучність зокрема сформувалися, як відомо, 

у Стародавній Греції. Питання про можливості й перспективи використання 

античної греко-римської традиції для дослідження милозвучності сучасної 

української мови має, на наш погляд, істотне наукове значення. Однак, і 

давньогрецька, і латинська мови (як у поетичній, так і в прозовій формі) 

орієнтувалися на інші художньо-стилістичні канони, ніж сучасні слов’янські 

мови, зокрема й українська (в останній, принаймні на сучасному рівні, 

відсутня традиція силабічного віршування, їй не властиві кількісно-довготні 

характеристики голосних як основа античного віршування тощо). Через те, як 

ми гадаємо, теоретико-методологічне розроблення проблеми милозвучності 

української мови має бути здійснене незалежно від теоретичних набутків 

античної риторичної традиції. Лише згодом, у перспективі дослідження 

проблематики, принципи милозвучності української мови можуть бути 

зіставлені з принципами милозвучності давньогрецької та латинської мов, 

розробленими античними стилістами.     

Милозвучність української мови виступала предметом більш або менш 

детального вивчення І.С. Нечуя-Левицького, В.І. Самійленка, О.Б. Курило, 

Б.В. Якубського, М.А. Жовтобрюха, П.Д. Тимошенка, І.Г. Чередниченка, 

А.П. Критенка, І.О. Варченка, М.М. Пилинського, І. Качуровського, 

В.А. Чабаненка, Н.І. Тоцької, В.С. Калашника, Ю.Л. Мосенкіса, В.В. Близнюка 

та ін. (детальніше їхні позиції висвітленні та прокоментовані нижче).  

Серед українських письменників-класиків до питання про евфонію 

української мови найбільш детально звертався (не тільки як письменник-

практик, а й як лінгвіст-теоретик, автор теоретичних розроблень з граматики 

та стилістики української мови) Іван Нечуй-Левицький. Він широко 

використовує паралельні форми українських прийменників та префіксів, а 

також часток. На думку письменника, утілену в його текстах, милозвучному 

варіюванню підлягають і протетичні приголосні в лексемах на зразок 

вогонь – огонь, узький – вузький, улиця – вулиця, улик – вулик і подібні. Роль 

принципів милозвучності в нормотворчій діяльності Івана Нечуя-Левицького 
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детально дослідила Г.В. Пашковська [Пашковська 2011, с. 107-122]. Саме в 

текстах І. Нечуя-Левицького, згідно зі статистичними дослідженнями 

І.Г. Чередниченка, спостерігається максимальне наближення до 

рівномірного співвідношення голосних і приголосних у потоці мовлення. 

у цьому сенсі І.С. Нечуй-Левицький – не тільки один із перших (якщо взагалі 

не перший) теоретик евфонії української мови як лінгвістичної проблеми, а й 

автор текстів, де ця виразна етноспецифічна риса української мови втілена 

найбільш детально, різноманітно й послідовно. У той же час 

М.М. Пилинський підкреслює, що погляди і письменницька практика Івана 

Нечуя-Левицького становили «зовсім різні речі» [Пилинський 1976, с. 190].        

Поєднання наукового осмислення милозвучності з його реалізацією в 

письменницькій практиці спостерігаємо й у творчості В.І. Самійленка. Як 

уважає письменник, основними чинниками милозвучності української мови є 

наявність тільки голосних повного творення, відсутність важких для вимови 

сполучень приголосних, урівноваження голосних і приголосних (що, на його 

погляд, уподібнює українську мову до італійської, однак відрізняє від 

російської) [Самійленко 1917; Самійленко 1958; Самійленко 2003].     

До подібних досліджень частково долучився і Д. Чижевський, 

наприклад, у статті про чеського поета Янка Краля: дослідник наводить слова 

своєї учениці Г. Апель про те, що евфонією вірша Я. Краль завдячує 

народній пісні [Čyževśkyj 1952, S. 404].   

П.Д. Тимошенкові належить одне з перших детальних досліджень 

нормативного аспекту проблеми милозвучності української мови, до якої 

він уналежнював цілий комплекс виражальних засобів: «українська мова 

володіє багатьма евфонічними засобами, використання яких щільно зв'язане з 

стилем мови, темпом, ритмом, а також має свої особливості у окремих 

авторів» [Тимошенко 1952, с. 14]. 

Названий дослідник також вивчав міркування М.М. Коцюбинського 

щодо евфонії, зокрема дихотомію теоретичних поглядів письменника і його 

художньої практики, редакційну роботу письменника над текстами 
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І.С. Нечуя-Левицького. Лінгвіст звертає увагу на те, що порушення правил 

милозвучного чергування наявні в Ольги Кобилянської, Василя Стефаника, 

Архипа Тесленка, тоді як у Панаса Мирного та Івана Франка їх значно 

менше. Дослідник звертається й до історії виникнення деяких милозвучних 

чергувань, підкреслюючи, що первісно префікси въ – у та изъ – с відрізнялися 

за значенням, як у російській мові [Тимошенко 1952].      

Милозвучність української мови досліджував В.С. Ващенко, котрий 

підкреслював винятково важливу роль цього явища в розвитку мовної 

стилістики. «Милозвучність така виразна, що часто служить найголовнішою 

ознакою стилю мови, стилістичним прийомом» [Ващенко 1954, с. 129]. У 

концепції лінгвіста милозвучність – явище орфоепії усної народної 

художньої мови, яке слід розглядати в контексті звуконаслідувальних слів 

(«звуків-копій»), звукосимволічних слів («звуків-образів»), виражених 

передовсім алітераціями, «римованих звукоповторів» (Добре я бачу твою 

ледачу вдачу – Леся Українка). «Розмовні рими, де так яскраво виявлені 

звукоповтори, голублять наш слух більше, ніж інші художньо-фонетичні 

засоби» [Ващенко 1954, с. 125] (пор. поширену думку про небажаність рими 

у прозовому тексті). «У приказках, казках, легендах, а не тільки в піснях та 

думах – скрізь ми знаходимо розмовну риму», – підкреслює дослідник 

[Ващенко 1954, с. 127]. 

В.С. Ващенко відзначав, що милозвучність робить мову особливо 

місткою щодо різноманітних нюансувань звучання. Він запровадив таке 

поняття, як «гра милозвучності, ціла система витончених милозвучних 

перетворень» – на позначення тих випадків, коли різноманітні засоби 

милозвучності істотно насичують текст, узаємопов’язуючись та доповнюючи 

одне одного [Ващенко 1954, с. 130]. 

Лінгвіст слушно критикує позицію, згідно з якою милозвучність – 

тільки чергування голосних і приголосних. Для нього зручність та легкість 

вимовляння – умовне поняття, за різних обставин та завдань мовлення (не 

тільки фонетичних, а й важливіших семантичних та стилістичних) може бути 
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розв’язане по-різному. Так, завдання відтворити звуками певні образи 

істотно впливають на дотримання загальних принципів милозвучності 

[Ващенко 1954, с. 130].    

Осмислюючи проблему милозвучності, В.С. Ващенко обстоював думку 

про те, що чим більше у слові голосних порівняно з приголосними й 

сонорних приголосних порівняно з глухими, тим слово милозвучніше. 

Дослідник також використовує поняття різнозвучності, тобто уникання збігу 

звуків одного типу, та поняття рівнозвучності, тобто скупчення та навмисне 

стягнення звуків певного типу. Він пропонує власне визначення поняття: 

милозвучність – це, перш за все, добір звукового складу мови з певними 

завданнями; при цьому не обов’язково добір голосних або сонорних. Також 

запропоновано класифікацію явищ милозвучності української мови. Нарешті, 

В.С. Ващенко простежує діалектику співвідношення сутнісних 

(онтологічних) і пізнавальних (гносеологічних) аспектів милозвучності, 

зазначаючи, що милозвучність не тільки виступає зовнішньою прикрасою 

орфоепії, а й показує, як мовці осмислюють звучання власної мови [Ващенко 

1954, с. 129-137] (виділено нами. – Авт.).    

Як висновок, В.С. Ващенко підкреслює, що живе усне мовлення може 

набувати спеціальної фонетичної організації й цим створювати виразні 

стилістичні якості. Особливо гнучкою з цього погляду виявляється художня 

мова. Вона використовує звуковідтворювальні явища, метафоризацію звуків, 

зокрема численні алітерації та асонанси, римовані звукоповтори, різноманітні 

орфоепічні варіації й цим зміцнює художні властивості. В усно-народних 

стилях мовлення фонетична організація часто стає тонким засобом 

художнього зображення реальної дійсності [Ващенко 1954, с. 139].    

Заслуговує якнайпильнішої лінгвістичної уваги «Наочна таблиця 

милозвучності української мови» (авторська назва «Наглядна таблиця 

милозвучності української мови») І.І. Огієнка, опублікована у скороченому 

вигляді 1996 р., однак підготована автором значно раніше, 1923 р. Дослідник 

підкреслює, що за своєю милозвучністю українська мова посідає чільне 
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місце не тільки серед мов слов’янських, а й серед європейських. 

Милозвучність народної української мови значно більша, ніж мови 

літературної (виділено нами. – Авт.). Українська мова уникає «роззіву» 

(збігу голосних звуків у слові чи сусідніх словах), голосного на початку слова 

(через те додаються протетичні приголосні), «не любить довгих слів… і 

прагне до їх скорочення», також «не терпить немилозвучного збігу двох або 

трьох приголосних». Приголосний звук, збігаючись із іншим приголосним, 

зазвичай уподібнюється йому за «звучністю,  якістю та м’якістю», однак таке 

уподібнення не позначають на письмі через переважно етимологічний 

правопис [Огієнко 1996, с. 16–22].      

І.Г. Чередниченко розглядає евфонічні і неевфонічні явища української 

літературної мови в контексті фоностилістики як розділу стилістики, що 

вивчає фонетичну специфіку кожного стилю мови [Чередниченко 1962, с. 

125–126], серед яких дослідник виділяє ораторський стиль [Чередниченко 

1962, с. 9], у межах котрого явища милозвучності мови набувають особливої 

ваги. (Підкреслимо, що цей стиль сягає античної традиції, де і сформований 

концепт мовної милозвучності. – Авт.) Він підкреслює значний науковий 

інтерес лінгвістики до питань евфонії мови [Чередниченко 1962, с. 19] і 

визначає евфонічність мови як здатність її фонетичної будови до мелодійного 

звучання і до створення звукозображання у висловлюванні відповідно до 

його змісту і художнього призначення [Чередниченко 1962, с. 199]. У цьому 

визначенні бачимо два компоненти: 1) мелодійність (яка залишена без 

визначення) і 2) звукозображення як особливість художнього мовлення. 

Серед трьох рівнів вивчення милозвучності (загальномовний, 

загальнохудожній, поетичний – див. нижче) дослідник розглядає переважно 

другий рівень.      

Лінгвіст уважає, що характер загальної евфонічності української мови 

зумовлений такими чинниками: 1) її фонетичною системою, 2) частотою 

вживання фонем і фонемосполучень, 3) різноманітністю застосування 
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текстуальної вокалізації і консонантизації, 4) інтонацією та ритмічною 

будовою тексту [Чередниченко 1962, с. 199].    

Теоретико-методологічні положення дослідника про зв’язок багатства 

мови й ораторського мистецтва [Чередниченко 1962, с. 68], стилістичну 

диференціацію лексики та лексичну синоніміку [Чередниченко 1962, с. 86, 

108] також можна розглядати в контексті питань милозвучності: евфонія – 

важливий чинник звукового вдосконалення тексту (його евфонізації), 

особливо усної промови, а добір лексем дозволяє дотримуватись евфонічних 

правил, уникаючи неприємних для слуху збігів.    

І.Г. Чередниченко на основі підрахунків частоти вживання фонем у 

текстах українською мовою (проза І. Нечуя-Левицького, М. Коцюбинського, 

Панаса Мирного, Олеся Гончара, поезія М. Рильського, підручникові та 

газетні тексти) отримав співвідношення 42,3% голосних і 57,7% приголосних 

у потоці мовлення. Серед розглянутих текстів максимально наближається до 

рівномірного співвідношення текст І. Нечуя-Левицького (44,1% голосних і 

55,9% приголосних), на другому місці текст Панаса Мирного (43,2% 

голосних і 56,8% приголосних) [Чередниченко 1962, с. 131]. Слід 

підкреслити, що в тексті дослідник на основі цитованої таблиці дає 

помилкове співвідношення 48% і 52% (замість 42% і 58%) як заокруглення 

вищенаведеного співвідношення 42,3% і 57,7% [Чередниченко 1962, с. 130].     

Лінгвіст робить винятково важливий висновок про те, що загальні 

показники частоти вживання голосних не характеризують стильових 

різновидів мови: співвідношення голосних і приголосних у різних текстах 

не має значних кількісних відмінностей. Іншу ситуацію спостерігаємо в тому 

випадку, коли йдеться про наголошені голосні, яких у текстах художньої 

літератури помітно більше (33–37,9%) порівняно з науково-популярними та 

газетними текстами (27,5–30,2%). Це можна пояснити частішим уживанням 

багатоскладових слів у нехудожніх текстах порівняно з народнорозмовною та 

художньою мовою [Чередниченко 1962, с. 130]. Отже, можна зробити 

попередній висновок (підтверджений проведеними нами експериментами – 
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див. Додаток Б) про роль довжини слова у концептуалізації 

милозвучності української мови.    

Виняткову цінність для моделювання чинників формування концепту 

МИЛОЗВУЧНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ мають здійснені 

І.Г. Чередниченком підрахунки частоти вживання приголосних в українських 

текстах. Середня частота становить: н – 10,3%; в – 9,5% (дослідник не 

диференціює губно-губного w і губно-зубного v у своїх підрахунках); т – 

9,1%; р – 7,8%; с – 7,1%; й, j – 6,5% (на жаль, дослідник не подає частоти 

двох названих фонем диференційовано); л – 6,4%; к – 6,1%; м – 5,6%; п – 

4,8%; д – 4,7%; з – 4,3%; б – 3,1%; г – 2,6%; ч – 2,5%; х – 2,5%; ж, ц, ш, 

звукосполучення шч, ц, ф, дж, дз, ґ мають частотність, меншу за 2% 

[Чередниченко 1962, с. 141–142]. Дослідник не диференціює частотності 

вживання твердих і м’яких приголосних, що має істотне значення для 

концептуалізації милозвучності української мови.      

Як показали проведені лінгводескриптивні та лінгвокреативні 

експерименти (див. Додаток Б), концептуалізація милозвучності окремих 

приголосних може корелювати з частотністю їх уживання в мові. Так, усі 

приголосні, концептуалізовані як немилозвучні, мають частоту вживання, 

меншу за 3% у підрахунках І.Г. Чередниченка, що дозволяє припускати 

стилістичний добір лексичних засобів відповідно до їх звукового 

оформлення у процесі еволюції мови. Подібний процес – добір автором 

поетичного тексту таких лексичних засобів, які дозволяють сформувати 

відповідний ритмічний малюнок і структуру рим вірша.    

Високий відсоток частоти вживання мають сонорні приголосні. 

Відносно висока частота вживання с пояснює концептуалізацію цієї фонеми 

як милозвучної в деяких мовних картинах світу (наприклад, англійській) та 

домінування цієї фонеми в деяких авторських мовних картинах світу 

(наприклад, в Анатолія Мойсієнка – див. нижче). Тут можуть відігравати 

певну роль 1) такий фонетичний чинник, як можливість «тягнути» 

вимовляння цієї фонеми і 2) такий граматичний чинник, як її участь у 
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творенні суфіксів та постфікса -ся. Висока частотність т, не сприйманого як 

милозвучний приголосний, може бути пояснена його використанням у 

суфіксі неозначеної форми дієслова й у закінченнях третьої особи однини та 

множини дієслова.      

Чинниками евфонізації української мови в процесі її розвитку 

І.Г. Чередниченко вважає: спрощення груп приголосних; дисиміляцію фонем 

однорідної артикуляції; вставні голосні [Чередниченко 1962, с. 200]. Тут 

ідеться про природну історичну зумовленість сучасного стану евфонічних 

засобів української мови відповідно до методологічного принципу 

діалектики синхронії і діахронії. Зменшувально-пестливі суфікси української 

мови [Чередниченко 1962, с. 266–271] також можна узалежнити до 

евфонічних засобів завдяки сполученню в них відповідної семантики з 

сонорними, дзвінкими та м’якими фонемами, сприйманими як милозвучні.      

І.В. Качуровський осмислює й інтерпретує милозвучність мови в 

контексті фоніки – науки про звучання твору, добір певних фонем, їхню частоту 

та послідовність. Фоніка – розділ фонетики, що розглядає звуки мови з погляду 

їхньої естетичної (евфонічної) та емоційної функції. Це і галузь 

літературознавства, яка досліджує естетичну вартість звуків у мистецькому 

творі, переважно віршованому. Фоніка вивчає як евфонію, так і какофонію. 

Фоніка – ті відхилення від фонетичних норм мови, котрі мають естетичну 

(позитивну чи негативну) вартість [Качуровський 1984, с. 8–10]. 

Дослідник звертає увагу на те, що українська мова значно дзвінкіша 

порівняно з російською, бо в російській багато приголосних є дзвінкими на 

письмі, але глухими у вимові [Качуровський 1984, с. 11–12]. Значно менша 

(порівняно з російською мовою) редукція дзвінких приголосних (або взагалі 

її відсутність) в українській мові – потужний чинник евфонійності 

української мови.   

Автор послуговується поняттям прозорості мови (див. Основні 

поняття й терміни, використовувані в дослідженні), класифікуючи мови на 

найпрозоріші (голосні у звуковому ланцюжкові перевищують приголосні – 
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японська й «тихоокеанські», тобто полінезійські), середньої прозорості (де 

кількість приголосних не набагато переважає кількість голосних) та 

непрозорі (зі значним переважанням приголосних) [Качуровський 1984, с. 

15]. Він підкреслює, що старослов’янська мова з її законом відкритих складів 

належала до мов із найвищим коефіцієнтом прозорості: у взятих наздогад 

невеличких уривках він доходив майже до 1 [Качуровський 1984, с. 22].    

І.В. Качуровський пропонує таке визначення: «Евфонія, що значить 

милозвучність, чи, ліпше, благозвучність – це сукупність позитивно-

естетичних фонічних явищ; какофонія, гидке звучання – явищ негативно-

естетичних». До евфонічних явищ автор уналежнює ономатопею, алітерацію, 

асонанс, дисонанс, підкреслює особливу роль рими. Відзначено роль 

какофонії у звуковій будові скоромовок [Качуровський 1984, с. 24, 28].    

Дослідник звертає увагу на існування трьох близьких термінів 

звуконаслідування, звукопис, імітативна гармонія. Він підкреслює 

можливості досягнення ефекту звуконаслідування не тільки вживанням 

ономатопей, а й витворенням звукових ефектів шляхом накопичення певних 

слів, які не є ономатопеями [Качуровський 1984, с. 144]. Якщо поезія без 

рими звичайна, то поезія без жодних елементів звукової організації 

«немисленна» [Качуровський 1984, с. 154].    

Автор висловлює думку про те, що певний звук не має визначеної 

наперед вартості свого змісту, щодо тих асоціацій, думок, настроїв, які він 

викликає, а все чи майже все залежить 1) від нашого індивідуального 

ставлення до звука, 2) від автора та 3) від літературної традиції 

[Качуровський 1984, с. 173]. Таким чином, І.В. Качуровський не визначає 

теоретичних положень і практичних результатів фоносемантики (див. 

нижче), очевидно, будучи літературознавцем, не ознайомленим із 

відповідними лінгвістичними дослідженнями [Качуровський 1984, с. 173]
3
.   

                                           
3
 Пор. також: «Подібно до того, як на тому самому інструменті можна грати й сумну й 

веселу мелодію,  так і з певних звуків мови – залежно від того, який зміст передають 
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Отже, милозвучність української мови впродовж багатьох десятиліть 

виступала предметом наукового осмислення, літературного впровадження та 

нормування як із боку письменників, так і з боку лінгвістів.    

 

1.1.3. Сучасний стан студій над українською евфонією          

    

Серед українських фонетистів-теоретиків питання милозвучності 

української мови найбільше привертало увагу Н.І. Тоцької, яка 

запропонувала власну цілісну концепцію цього явища. Дослідниця 

підкреслює, що поняття милозвучність у мовознавстві по-справжньому не 

визначене й не вивчене (виділено нами. – Авт.). Досі ще ніхто не виробив 

наукового доведення більшої чи меншої милозвучності або немилозвучності 

кожної окремої мови або її місця за цією ознакою в ряду мов [Тоцька 2000, с. 

3–4].  

Дослідниця формулює такі наукові проблеми:    

1) визначення конкретних фонетичних параметрів, які сприяють 

милозвучності або її забезпечують;    

2) установлення того, чи однакові ці критерії для носіїв різних мов;    

3) чи є милозвучність суто науковим поняттям, чи естетичним, а чи тим 

і тим одночасно,    

4) чи існує загальнолюдське розуміння милозвучності [Тоцька 2000, 

с. 4].    

Н.І. Тоцька розглядає два напрямки інтерпретації евфонії, наведені у 

Словнику лінгвістичних термінів І.Д. Ганича й І.С. Олійника:    

1) добре, приємне з погляду фонетичних і лексико-стилістичних норм 

певної мови звучання окремих мовних елементів – звукосполучень, слів та 

словосполучень;    

                                                                                                                                        
слова, до яких ті звуки належать, можна витворювати акомпаньямент різних (часто 

протилежних) настроїв. Вирішальним є не звук, а зміст» [Качуровський 1984, с. 175]. 
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2) звукові засоби підсилення виразності мови художнього твору 

внаслідок досягнення гармонійного добору звуків у тексті. Цій меті слугують 

звукові повтори різних видів, алітерації, асонанси, ритмічність мови, а також 

уникнення важких для вимови чи неприємних для слуху сполучень звуків у 

фразі (СЛТ, с. 127–128).     

Дослідниця підкреслює, що перше тлумачення милозвучності 

стосується мови в цілому й увага акцентована на тому, як сприймають її 

звучання (позитивно – негативно, як приємне – неприємне) і передбачає 

порівняння спостережуваної мови з іншою або іншими. Друге тлумачення 

характеризує милозвучність як стилістичний прийом, побудований на 

використанні звукових засобів у конкретному художньому творі певною 

мовою з метою увиразнити зміст тексту. Милозвучність у першому розумінні 

регульована орфоепічними нормами, у другому значенні – зумовлена 

бажанням і потребою автора увиразнити текст. Лінгвіст пропонує 

диференціювати власне милозвучність у першому значенні й співзвучність у 

другому значенні. Якщо співзвучність на матеріалі конкретних художніх 

творів вивчали досить ґрунтовно, то розуміння милозвучності залишається 

майже на рівні імпресіоністичних вражень людей, наділених розумінням 

красивого, тобто є скоріше естетичною категорією [Тоцька 2000, с. 4]. На 

наш погляд, термін співзвучність потребує дальшого опрацювання через 

можливі сторонні асоціації та двозначності при його вживанні.   

Розподіл голосних і приголосних у потоці мовлення різних мов 

виглядає так: фінська мова – 51% голосних, італійська – 48% голосних, 

російська – 42% голосних, німецька – 46% голосних [Ветвицкий 1966, с. 19]. 

В українському народнопоетичному мовленні, яке найбільшою мірою 

зберігає національні основи української мови, голосних 45–46%, тоді як у 

літературному мовленні під різними впливами – 42% [Тоцька 2000, с. 5]. 

(Накопичення іншомовних слів, звукова організація яких не відповідає 

принципам милозвучності української мови, слід уважати, на наш погляд, 

одним із найістотніших чинників порушення евфонії. – Авт.). Незважаючи на 
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більшу вокалічність фінської мови порівняно з італійською, «враження 

музикальності справляє друга, а не перша», що вказує на роль комплексу 

показників різного рівня, причому «в певному, не відомому поки що для нас, 

співвідношенні» [Тоцька 2000, с. 8]. Очевидно, відіграє роль відносна 

бідність консонантизму фінської мови, переважання в ній глухих 

приголосних
4
.       

На думку Н.І. Тоцької, милозвучність української мови забезпечує 

передусім гучність (у тексті публікації помилково гнучкість), пов’язана з 

сонорністю (участю голосу у творенні звуків) та вокалічністю (кількість 

голосних порівняно з приголосними у мовному потоці). Гучність має такі 

вияви:    

1) виразна повнозвучна вимова голосних і приголосних у сильних і 

слабких позиціях, загалом відкритий характер усіх голосних, відсутність 

редукції;    

2) порівняно невелика кількість збігів кількох приголосних, тяжіння до 

відкритго складу;    

3) плавна акцентно-ритмічна структура слова: рівномірний розподіл 

вокальної енергії тісно пов’язаний із неконцентрованим словесним 

наголосом, що виявляється в помірно розподіленому (через 1–2 склади) 

посиленні й послабленні звуків. Така ритмічна структура українського слова 

зближує його з ритмом музичним, пісенним і природно пояснює, чому 

українську мову сприймають як особливо музикальну;   

4) наспівна мелодика: широкий мелодичний діапазон українського 

мовлення зі своєрідною, зосередженою на кінцевому (особливо відкритому) 

складі та на посилених, що регулярно чергуються з непосиленими, складах 

наспівною мелодикою зі своєрідними перепадами висоти тону;      

5) вокальна гармонія (або гармонійна асиміляція, або дистантна 

асиміляція, або гармонія голосних), за якої попередній голосний більшою або 

                                           
4
 Усне повідомлення Д.І. Переверзєва, Ю.Л. Мосенкіса.    
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меншою мірою уподібнюється до наступного голосного [Тоцька 2000, с. 4–

7].    

Милозвучність можна розглядати як наукове поняття, засноване на 

вірогідних доказах, перевірюваних суспільно-історичною практикою людей, і 

як поняття естетичне, оцінюване на основі естетичних почуттів, смаків, 

поглядів, музичних здібностей [Тоцька 2000, с. 8]. 

Дослідниця робить висновок про те, що поки що не можна, беручи за 

основу якусь одну ознаку, поділити мови на милозвучні й немилозвучні. Без 

спеціальних досліджень важко стверджувати, чи є загальнолюдське 

розуміння милозвучності мови, хоча практика засвідчує наявність такого 

критерію для групи, наприклад, європейських мов, серед яких італійську 

визнають за найкрасивішу [Тоцька 2000, с. 8]. Див. також: [Тоцька 2012].      

Уважаємо дискусійною тезу Н.І. Тоцької про те, що найменше можуть 

судити про милозвучність української мови її носії, оскільки для них мова – 

знаряддя щоденного спілкування, а не об’єкт для спостереження 

[Чередниченко 1962, с. 3]. На наш погляд, концептуалізація милозвучності 

української мови її носіями корелює з концептуалізацією інших рис власних 

мов їхніми носіями. Саме на такі параметри звертав увагу І.І. Срезневський, 

підкреслюючи багатство слів та виразів чеської мови, барвистість польської, 

приємність сербської (цит. за: [Тоцька 2000, с. 3]).      

Чим менше зрозуміла для нас інша мова з погляду змісту, тим більше 

на перший план виступає емоційна її оцінка, не вимірювана об’єктивними 

методами, – вважає Н.І. Тоцька [Тоцька 2000, с. 8]. На наш погляд, перша 

частина наведеної тези є безсумнівною, друга – дискусійною. Мовленнєвий 

потік будь-якої мови піддається параметризації на рівні фонематики, 

силабіки та просодики, що дозволяє побудувати модель концептуалізації 

естетичного сприйняття мови її носіями та носіями інших мов.    

Аналіз лінгвістичної концепції милозвучності української мови 

Н.І. Тоцької дозволяє диференціювати об’єктивну параметризацію і 

суб’єктивну концептуалізацію милозвучності мови.    
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Спробу знайти формально-об’єктивний чинник формування явищ 

милозвучності здійснив В.А. Чабаненко, який зазначає, що головний 

чинник творення явища милозвучності української мови – це закон 

урівноваження кількості голосних і приголосних звуків у мовленнєвому 

потоці [Чабаненко 2001, с. 99] (виділено нами. – Авт.). 

Ю.Л. Мосенкіс запропонував власне бачення проблеми формування 

милозвучності української мови у спеціальному виданні «Трипільська ґенеза 

милозвучності української мови» та в першій частині більшої праці 

«Українська мова у євразійському просторі: Трипільська ґенеза 

милозвучності та віддалені родинні зв’язки» [Мосенкіс 2002; Мосенкіс 2006]. 

Праці названого автора є першою спробою розглянути милозвучність 

української мови в руслі концепції С.В. Семчинського про діалектичну 

єдність внутрішньомовних, зовнішньомовних та позамовних чинників 

мовного розвитку [Семчинський 1996]. Якщо внутрішньомовний чинник – 

сукупність свідомих і неусвідомлюваних / підсвідомих зусиль мовців до 

вдосконалення мови, зокрема її дальшої евфонізації, то зовнішньомовний – 

гіпотетичний субстратний вплив, а позамовний – кореляти субстратної 

взаємодії мов на рівні матеріальної культури та інших екстралінгвістичних 

сфер людської діяльності.    

Дослідник пропонує доволі нескладну формулу формування 

милозвучності української мови: відкритоскладова мова носіїв трипільської 

культури – відкритоскладова праслов’янська мова – тяжіння української 

мови до відкритоскладовості. Цю модель слід уявляти, на наш погляд, дещо 

спрощеною
5
. Праця [Мосенкіс 2006], незважаючи на значний діапазон 

                                           
5
 Перш за все необхідно відзначити, що уточнені останнім часом дати існування 

трипільської культури (близько 5400 р. до н.е. – близько 3000 р. до н.е., згідно з 

хронологією М.Ю. Відейка, усне повід.) суперечать припущенню Ю.Л. Мосенкіса про 

можливість безпосереднього субстратного впливу мови трипільської культури на 

праслов’янську мову, однак не виключають опосередкованого впливу. Справді, дата 

закінчення існування трипільської культури більш як на півтисячоліття давніша за 

найраніше з припущуваних дат формування праслов’янської мови (кінець ІІІ тис. до н.е.) й 

на півтора тисячоліття давніша за дату розходження балтійських і слов’янських мов за 
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обробленого історико-лінгвістичного матеріалу й обсяг проаналізованого 

мовного матеріалу, викликає низку зауваг методологічного й методичного 

характеру.  

1. Милозвучність, мелодійність і ритміка будь якої мови – категорії 

неоднопорядкові. Важко уявити, щоб пересічний мовець розмовляв зі своїм 

співрозмовником ритмічною прозою, та ще й наспівуючи, тобто мелодійно. 

Натомість саме милозвучність / евфонію можна вважати мовною категорією 

за умов розроблення чітких принципів побудови «милозвучної мови-

еталону», за параметрами якої можна буде здійснювати типологічне 

порівняння мов з боку їхніх квантитативних, квалітативних та оцінних ознак. 

Так, Ф. Кайнц здійснив спробу виробити такі критерії, серед яких, зокрема: 

1) плавна, неважка артикуляція й легка фонетична перцепція; 

2) милозвуччя й рівномірність, економічність засобів їх досягнення; 

3) багатство словникового складу; 

4) легко досяжна однозначність мовної позначувності; 

5) логічність; 

6) гармонійність морфологічної системи та відсутність винятків; 

7) етимологічна прозорість; 

8) раціональність і регулярність; 

9) відсутність історичних реліктів, що втратили значущість; 

10) тісний зв’язок морфології й синтаксису; 

11) гнучкість, образність, продуктивність у створенні нових 

зображальних засобів; 

12) придатність до всіх практико-комунікативних, науково-

теоретичних та естетико-художніх цілей [Kainz, S. 549]. 

2. Відповідно до раніше зазначеного, мови отримують оцінку тільки 

тоді, коли їх зіставляють одну з одною, проте «апологія власної або іншої 

                                                                                                                                        
«рекаліброваною глотохронологією» С.А. Старостіна (друга дата збігається з 

завершенням існування тшинецької культури як гіпотетичної балто-слов’янської – див. 

нижче). 
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високо оцінюваної мови іноді виливається у гімни та славослів’я, тоді як 

засудження інших мов досягає навіть обсценних висловів» [Комлев 1981, с. 

90]. Між тим зрозуміло, що «у мовній практиці досить часто використовують 

різного типу оцінки. Оцінюють слова, висловлювання, тексти, а також 

ідіолекти, діалекти і навіть цілі національні мови. Соціальну оцінку 

здобувають як системи певного знакового репертуару, так і способи 

оперування ними» [Комлев 1981, с. 90]. 

3. Уважаємо за необхідне наголосити на певній неувазі автора до 

комунікативної складової категорії милозвучності. У лінгвістиці аналіз 

цінностей / оцінок мови відкриває широкі можливості для дослідження 

національної мовної свідомості в цілому, побудови моделі мовно-етнічної 

особистості. Мова як феномен культури фіксує й відбиває певним 

опосередкованим чином як систему цінностей, настрою, оцінки, що існують 

на певний момент у певному соціумі, так і цінності, що є константними для 

певної культури. Більше того, мова, безупинно взаємодіючи з культурою й 

мисленням, формує носія мови як особистість, що належить до певної 

соціокультурної спільноти, нав’язуючи й розбудовуючи систему цінностей, 

мораль, поведінку, ставлення до людей [Тер-Минасова 2000]. 

4. Заслуговує уваги «субстратна гіпотеза» походження української 

милозвучності. Вона напряму пов’язана з артикуляторною базою, що 

підтверджено не тільки дослідженнями з історичної та експериментальної 

фонетики, а й неврахованими у монографії працями С.Й. Грици про мелос 

української народної епіки (зокрема, про динамічні модифікації фольклору в 

автохтонних, міграційних та іміграційних середовищах – тут міститься 

важлива ідея про прив’язання мелодики фольклорного тексту до території, а 

мови – до носія, тобто, змінюючи простір мешкання, носій мови не змінює 

самого тексту, проте змінює його мелодійність відповідно до нового 

субстратного простору) [Грица 1979]. 

5. Матеріали розділу «Зовнішні паралелі українського милозвучного 

чергування» спростовують первинну ідею автора про винятковість 
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української милозвучності, оскільки сам він указує, що кожен носій оспівує 

материнську мову як найкращу в світі
6
.  

Дослідження Ю.Л. Мосенкіса підтверджує тезу М.Г. Комлєва про те, 

що «мова – не лише предмет розумового аналізу. Вона викликає у дослідника 

певні емоції. Навіть лінгвісту ностальгійні почуття до рідної мови заважають 

зайняти холодну безпристрасну позицію» [Комлев 1981, с. 92]. 

При розгляді зазначеної концепції слід звернути увагу на тезу 

В.Ф. Чемеса: «Милозвучність української мови навряд чи є явищем 

архаїчним..., доіндоєвропейським, в усякому разі це положення базується на 

синхронно-зіставному підході, чого замало, як видається, для такого 

висновку» [Чемес 2002, с. 46]. Як буде показано далі, тут ми маємо справу з 

діалектикою синхронії і діахронії: милозвучність є явищем відносно новим в 

українській мові, однак базованим на глибоко архаїчних процесах і 

тенденціях.    

Дисертаційне дослідження В.В. Близнюка «Витоки милозвучності 

сучасних української й італійської літературних мов (на матеріалі фонемної 

структури слова)» [Близнюк 2011] присвячене одному з аспектів 

багатогранного явища евфонії. Витоки милозвучності автор розуміє як риси 

фонемної системи порівнюваних мов, які сприяють їхній милозвучності 

[Близнюк 2011, с. 1], тоді як діахронічних аспектів формування 

милозвучності автор не зачіпає. 

В.В. Близнюк зосередився на порівняльній характеристиці рис 

милозвучності української й італійської мов, базуючись на теорії 

милозвучності О.М. Пєшковського як автора «перших спроб дослідження 

                                           
6
 Додамо, що ще А. Шлегель відзначав: усе, що легко вимовити мовленнєвим органом, 

приємно слухати й вухом [Kainz, S. 599]. Так само Д. Каракостя вихваляє звукову музику 

своєї рідної румунської мови, причому особливої чарівності він надає вокалізму 

характерних для румунської мови постпалатальних звуків ǎ та ẩ [Комлев 1981, с. 94]. 

Тобто, більшість мовознавців визнає, що термін милозвучність має оцінний присмак, 

причому як зовнішньо, так і внутрішньо. У мовознавстві існує усталений термін евфонія 

(досить конкретний і навіть квантитативний) на позначення певного співвідношення 

голосних та приголосних у складі та їх певного розташування одне щодо одного. 
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евфонії» [Близнюк 2005; Близнюк 2011]. Названий російський дослідник 

вимірює милозвучність відсотком голосних, сонорних та дзвінких 

приголосних («музикальних тонів») порівняно з глухими приголосними 

(«шумами»). Зручність вимови – інший чинник милозвучності. 

О.М. Пєшковський визначає милозвучність як перевагу музичних тонів над 

шумом [Пешковский 1927, с. 39]. На наш погляд, таке визначення потребує 

вивчення й, можливо, уточнення. Так, наприклад, навряд чи фрагмент тексту 

з високою частотністю дзвінких приголосних г, ґ, з, ж, дж («музикальних 

тонів» в уявленні О.М. Пєшковського) буде видаватися носієві української 

мови достатньою мірою милозвучним. З другого ж боку, вивчення евфонії 

мови, як ми гадаємо, має значно глибші за початок ХХ ст. лінгвістичні 

традиції. 

Автор використовує такі методи дослідження, як структурний, зокрема 

дистрибутивний аналіз і позиційний аналіз, а також статистичний аналіз. 

Зроблено висновок про те, що в українській мові найчастіше трапляються 

слова, побудовані за моделлю CVCVCVCV, а в італійській мові – за моделлю 

CVCCVCV [Близнюк 2011, с. 3]. Визначено, що консонантний коефіцієнт 

української мови становить 1,44, а італійської – 1,32 [Близнюк 2011, с. 7].      

В.В. Близнюк пропонує таке визначення досліджуваного поняття: 

«Милозвучність української мови досягається природним чергуванням 

окремих голосних і приголосних, спрощенням у групах приголосних, 

використанням паралельних морфологічних форм слів: у – в, ув – уві, з – із – 

зі, о – об, би – б тощо» [Близнюк 2015, с. 167]. Дослідник відзначає, що 

милозвучність як української, так і італійської мов посилюється відкритим 

характером голосних, тяжінням до відкритого складу, відсутністю редукції 

голосних, вторинними наголосами у складних словах [Близнюк 2011, с. 9].     

В.В. Близнюк запроваджує поняття коефіцієнту милозвучності – 

співвідношення «тонів» і «шумів» у мовленні за О.М. Пєшковським (див. 

вище). Для української мови обчислений коефіцієнт 2,70, для італійської – 3, 

49. Звідси зроблено висновок про те, що, оскільки різниця становить більше 
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20% і є істотною, то «за цим показником сучасна українська літературна мова 

своєю милозвучністю дещо поступається милозвучності сучасної італійської 

літературної мови» [Близнюк 2011, с. 11].    

На наш погляд, милозвучність саме літературної мови, про яку йдеться 

вище, – поняття скоріше нормотворення, прескриптивної лінгвістики, ніж 

мовної типології або мовної естетики. Слід зважати на те, що в українському 

правописі питання милозвучності розроблені значно менше, ніж вони 

репрезентовані в художній літературі й деталізовані в лінгвостилістичних 

дослідженнях художньої мови, діалектології (на прикладі звукової 

варіативності слова) та фонетичній типології. 

Видається показовим, що вище той самий автор відзначав більшу міру 

відкритоскладовості української мови порівняно з італійською [Близнюк 

2011, с. 3], а відкритоскладовість – один із важливих критеріїв милозвучності 

[Близнюк 2011, с. 9]
7
.    

Отже, милозвучність може бути визначена на основі не якогось одного, 

а багатьох параметрів фонетичної типології мови, що репрезентують 

фонематичний, силабічний та просодичний рівні (див. нижче).   

Власну концепцію милозвучності української мови пропонує 

О.Я. Сербенська [Сербенська 2016].    

Таким чином, є підстави виділити три найважливіші аспекти 

дослідження явища милозвучності української мови: 

1) теоретико-синхронічний, у межах якого слід виокремити 

теоретико-фонетичний, експериментально-фонетичний, фоностилістичний 

підходи; 

                                           
7
 Підкреслено, що в українській та італійській мовах на початку та в кінці слова – 

переважно зручні для вимови сполучення приголосних, що сприяє милозвучності цих мов, 

тоді як незручні для вимови сполучення приголосних у початковій та кінцевій позиції 

найчастіше наявні в запозичених словах. Подвоєння приголосних, що трапляються в 

середині слова та в невеликій кількості на початку слова в українській мові й лише 

всередині слова в італійській мові, не має істотного впливу на зручність вимови та 

милозвучність цих мов [Близнюк 2011, с. 16]. 
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2) теоретико-діахронічний, що включає дослідження 

внутрішньомовних, зовнішньомовних та позамовних чинників формування 

та функціонування явищ милозвучності; 

3) прескриптивно-нормативний, що передбачає дослідження 

кодифікації явищ евфонії в літературних текстах і в нормативних 

правописних виданнях.  

У межах кожного з названих напрямків та підходів лінгвісти 

висловлювали власні концепції милозвучності української мови як синтезу 

різних чинників формування цього явища. Завдання дальшого дослідження – 

формалізація й алгоритмізація запропонованих різними авторами моделей 

евфонії української мови, розроблення комплексного лінгвістичного 

визначення цього явища на основі наявних різноаспектних дефініцій.    

 

1.2. Концептуалізація ЕВФОНІЇ 

 

1.2.1. МИЛОЗВУЧНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ в контексті варіантів 

концептуалізації мов їхніми носіями    

 

Міфологічна свідомість первісного світу включає в себе все духовно-

психічне життя давнього соціуму, де ще з’єднано те, що згодом стане 

різними формами суспільної свідомості, – повсякденне світобачення, релігія, 

мораль, наука, мистецтво [Мечковская 1998, с. 35]. Найдавніші відомі науці 

концепції мови були частиною міфологічно-релігійної картини світу. Такі 

уявлення – початок рефлексії людини над мовою, «передлінгвістика», 

«народне мовознавство». У багатьох давніх традиціях наявне протиставлення 

«мови богів» і «мови людей» [Мечковская 1998, с. 273–274].       

Мова, осмислювана самими мовцями в межах магіко-міфологічного 

світогляду, посідає винятково важливу роль в архаїчних картинах світу 

(дослідження Д.К. Зеленіна, М.Я. Марра, О.Ф. Лосєва, В.М. Топорова, 

М.І. Толстого, Н.В. Слухай, А.С. Слухай, Н.А. Назарова та ін.). М.Я. Марр і 
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В.М. Топоров припускали наявність у давніх суспільствах спеціальних 

жерців, до обов’язків яких належала робота з мовою в контексті уявлень про 

магію слова [Мечковская 1998, с. 278; Топоров 1988]. Магічну функцію мови 

та роль слова в ритуалі детально розглядає Н.Б. Мечковська [Мечковская 

1998, с. 41–65]. Не менш важлива і роль мови в релігійній практиці 

[Мечковская 1998, с. 77–82]. 

Суголоссю слів надавали особливо важливого значення: народна 

етимологія виступала елементом магії, що дозволяє навіть використовувати 

термін етимологічна магія [Мечковская 1998, с. 102–104], пор. [Толстой, 

Толстая 1988; Топоров 1985; Топоров 1986; Топоров 1987]. Детальніше роль 

слова в архаїчному фольклорному світобаченні, зокрема у зв’язку з 

початками етимології, висвітлена в дисертаційному дослідженні та 

публікаціях Н.А. Назарова.    

Є загальноприйнятим, що філологія як текстологія виникала первісно з 

потреби збереження, інтерпретації та коментування стародавніх текстів, що 

набували священного статусу (див., наприклад: [Мечковская 1998, с. 132–

147, 231–232]). 

Особливо важливу ідеологічну роль відігравав концепт СВЯЩЕННА 

МОВА. Так концептуалізували у Східній Європі старослов’янську мову, в 

Західній Європі – латину, у грецькій православній церкві – грецьке койне, на 

Близькому Сході – давньоєврейську (мову Старого Завіту) й класичну 

арабську (мову Корану), в інших країнах Сходу – авестійську мову 

(зороастризм), ведійську та санскрит (індуїзм), давньовірменську мову грабар 

(вірменська християнська церква), давньогрузинську мову (грузинська 

православна церква), класичну китайську (конфуціанство, даосизм, 

східноазійський буддизм), тибетську (гімалайсько-монгольський буддизм), 

геез (ефіопська православна церква), коптську мову (копти). Готська мова 

була священною для представників такої християнської течії, як аріанство, 

етруська – у стародавньому Римі, шумерська – у давній Месопотамії (див., 

наприклад: [Мечковская 1998, с. 15–16]). 
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У багатьох суспільствах виникла двомовність культової і народної мов 

[Мечковская 1998, с. 259–265]. Цю мовну ситуацію точніше називати 

диглосією, оскільки двомовність передбачає використання двох мов в усіх 

сферах суспільної діяльності, тоді як диглосія – такий мовний стан, за якого 

мови перебувають у відношенні додаткової функціональної дистрибуції.    

Як правило, найголовнішою рисою священної мови як мови релігійних 

текстів виступає її архаїчність (ширше – небуденність і менша зрозуцмілість 

пересічному носієві) порівняно з повсякденною мовою – отже, тут 

вербалізована концептуальна опозиція СВЯЩЕННА МОВА – 

ПОВСЯКДЕННА МОВА. Як слушно підкреслює Г.М. Яворська, у 

індоєвропейський традиції уже в найдавніші часи мовлення осмислювали у 

зв’язку з кардинальною семіотичною опозицією «священне» – «профанне» 

[Яворська Автореферат].    

Саме усвідомлення такої опозиції перебувало в основі перешкоджання 

перекладу священних текстів розмовними мовами [Мечковская 1998, с. 233–

234]. Так, автор Житія святого Кирила називає ідеологію опору 

слов’янському перекладові Біблії «тримовною єрессю». Ідеться про 

уявлення, згідно з яким існують лише три священні мови, якими був 

зроблений напис на хресті Ісуса Христа: давньоєврейська, давньогрецька та 

латинська (Євангеліє від Луки 23:38). Костянтин Філософ (святий Кирило) 

критикував таке уявлення, посилаючись на використання рідних мов для 

християнських потреб багатьма іншими народами й наводячи цитати на 

користь своєї позиції зі священних книг [Мечковская 1998, с. 237–238; 

Сказания 1981, с. 89]. Існувало уявлення про те, що мудрість християнського 

вчення, викладена в текстах, написаних трьома священними мовами, 

настільки важка і складна, що може бути доступна тільки для розуміння 

представників духовенства – так «тримовна доктрина» перетворювалася на 

інструмент захисту прав духовенства як особливого стану феодального 

суспільства на монопольне керування духовним життям суспільства 

[Сказания 1981, с. 28]. У часи Кирила і Мефодія тривали дискусії щодо мови 
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богослужіння, мови проповіді (для якої дозволяли слов’янську навіть ті 

римські діячі, які не допускали слов’янської мови богослужіння) [Сказания 

1981, с. 39].      

Показово, що українці концептуалізували свою мову як ПРОСТУ на 

противагу тогочасним сакралізованим і світським панівним мовам 

[Пилинський 1976, с. 3]. Лаврентій Зизаній тлумачить лексику священної для 

нього церковнослов’янської мови ПРОСТОЮ МОВОЮ [Мечковская 1998, с. 

182].     

Релігійна свідомість надає великого значення точному відтворенню 

слова, що звучить у ритуалі. У багатьох традиціях наявні спеціально 

розроблені правила ритуального читання священних книг, керівництва для 

навчання священнослужителів культового читання та виконання молитов і 

співів. Так виникали початки фонології й орфоепії [Мечковская 1998, с. 279–

281]. Із магічною інтерпретацією фонетики пов’язані уявлення про 

сакралізацію імені [Лосев 1990], що вплинули навіть на сучасну теорію 

неймінгу.      

Є підстави припустити, що МИЛОЗВУЧНІСТЬ мови – певною мірою 

неявний, імпліцитний результат редукції, трансформації образу 

САКРАЛЬНОЇ МОВИ в новий період суспільної й мовної еволюції (від 

початку ХІХ ст. досьогодні), коли опозиція САКРАЛЬНЕ – ПРОФАННЕ є 

вже значною мірою знятою в повсякденній свідомості пересічного мовця. 

Очевидно, концепт МИЛОЗВУЧНОСТІ української мови сягає 

дослідженого Г.М. Яворською «романтичного» типу мовної свідомості з 

ключовим протиставленням ПРИРОДИ і КУЛЬТУРИ. Основним носієм 

природних цінностей у межах цієї світоглядної парадигми визнавали народ. 

Такі натуральні цінності були протиставлені штучним цінностям вищих 

верств суспільства. В історії нової української літературної мови під час 

вибору норми та її початкового становлення романтична опозиція ПРИРОДИ 

і КУЛЬТУРИ реалізувалась у серії конкретних протиставлень та виборі 

одного з їх членів, а саме в орієнтації на мову розмовну (“живе народне 
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мовлення”), а не книжну, самобутню, а не засмічену іншомовними впливами, 

на мову села, а не міста тощо. Процеси нормування не лише орієнтувалися на 

живу розмовну мову селян, а й реалізувались у запереченні, відштовхуванні 

від книжних елементів. «Романтична» модель і нині не втратила остаточно 

своїх позицій. В історії нової української мови народнорозмовні елементи 

мають усталені культурні асоціації з національною автентичністю [Яворська 

Автореферат]. Див. також: [Яворська 1997].      

Підкреслимо, що романтизм у найширшому розумінні терміна 

(реалізований не тільки в літературі, а й у науці в цілому, зокрема й 

лінгвістиці та фольклористиці) відіграв винятково важливу роль у 

становленні національної ідентичності взагалі й літературних мов зокрема – 

українська мова не була винятком. 

 

1.2.2. Коцепт МІЛАГУЧНАСЦЬ у білорусистиці    

 

Білоруська мова є не тільки найближче спорідненою з українською 

серед усіх інших слов’янських мов і територіально сусідньою, з наявністю 

перехідних діалектів, а й протягом деякого часу репрезентувала спільну з 

українською мовою літературно-писемну традицію. Це змушує звернути на 

прояви милозвучності в білоруській мові та осмислення цього явища в 

білорусистиці особливу увагу.    

Слід підкреслити, що, подібно до концепту МИЛОЗВУЧНІСТЬ у 

світобаченні носіїв української мови, концепт МІЛАГУЧНАСЦЬ винятково 

важливий для носіїв білоруської мови. «Пад мілагучнасцю (сінанімічная 

назва – эўфанія) разумеюць прыемнае гучанне мовы. Мілагучнасць 

беларускай мовы грунтуецца на яе нутраных уласцівасцях, абумоўленая 

фанетычнай сістэмай, найперш тым, што абсалютная большасць складоў у 

беларускай мове адкрытыя. Адкрытыя склады, пабудаваныя на прынцыпе 

ўзыходнай гучнасці, надаюць мове плаўную музычнасць. Павышае 

мілагучнасць беларускай мовы адметны санорны гук “ў”. […] Можна назваць 
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яшчэ некаторыя фанетычныя заканамернасці і з’явы, якімі забяспечваецца 

мілагучнасць нашай мовы: чаргаванне гукаў, поўнагалоссе, прыстаўныя 

галосныя і зычныя, асаблівасці націску і г.д. […] Беларуская мова не церпіць 

як збегу зычных, так і збегу галосных. Нават навязаныя нам замежныя словы 

мы або пішам па нашых правілах: радыё (радыjо), або пішам прэзідыум, а 

кажам прэзідыюм (прэзідыjум)» [Суднік].     

Отже, автор визначає такі параметри, як відкриті склади, висхідна 

звучність (обидва параметри визначають як винятково важливі для 

праслов’янської мови, принаймні пізнього етапу її існування), напівголосний, 

чергування, повноголосся, протетичні голосні та приголосні, особливості 

наголосу (без уточнення специфіки), уникання збігів голосних та 

приголосних.    

Звернемося й до іншого окреслення параметрів милозвучності 

білоруської мови. «Мілагучнасць беларускай мовы ў многім абумоўлена 

мяккасцю, якая перадаецца ад суседніх гукаў. Напрыклад, у словах пе[н’]сія 

ці пес[с’]ня, – тлумачыць загадчык аддзела дыялекталогii i лiнгвагеаграфii 

Iнстытута мовы i лiтаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН 

Беларусі Веранiка Курцова. – Плаўную музычнасць мове надае вялікая 

колькасць адкрытых складоў. Павышае мілагучнасць беларускай мовы 

адметны санорны гук “ў”, які ўжываецца ў самых розных формах слоў і 

часцінах мовы: зрабіў, аўторак, ваўкоў, заўтрашні, за ўсё, паўсюль. А 

наколькі прыемныя слыху падоўжаныя л’, н’, з’, с’, дз’, ц’!» [Мінкевіч]. У 

наведеному визначенні основні параметри – асиміляція сусідніх пригосних за 

м’якістю, значна кількість відкритих складів, напівголосний, подовжені 

сонорні, дзвінкі та глухі приголосні. Специфіка наведеного визначення – в 

уналежненні до милозвучності глухих приголосних – що слід уважати 

дискусійним, принаймні з погляду носіїв української мови.      

Проблема детального формалізованого дослідження милозвучності є 

невирішеною й у лінгвобілорусистиці, що підкреслюють дослідники. 

«Праблема мілагучнасці беларускай мовы чакае далейшай навуковай і, зараз 
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магу дакладна сказаць, навукова-тэхнічнай прапрацоўкі. Мы павінны да 

атамнага ўзроўню высветліць існасць кожнага слова, кожнага сказа» 

[Суднік]. 

Лінвістичне осмислення концептуалізації мовної милозвучності в 

білорусистиці сприяє формуванню уявлення про ідіоетнічні риси української 

милозвучності.  

 

1.2.3. Концепт БЛАГОЗВУЧИЕ РЕЧИ в русистиці    

 

Згідно з концептуальними побудовами Р.О. Якобсона, у питаннях 

евфонії віршознавство й лінгвістика тісно пов’язані між собою. За його 

визначенням, «поетика – це лінгвістичне дослідження поетичної функції 

вербальних повідомлень у цілому й у поезії зокрема» [Якобсон 1987, с. 81]. 

Усі обмеження «прав» мовознавства на дослідження поезії, на думку 

вченого, «ґрунтуються на давньому забобоні, який або позбавляє лінгвістику 

її головного об’єкта – вивчення вербальної форми вкупі з її функціями, – або 

залишає за лінгвістикою право на вивчення лише однієї з численних функцій 

мови, а саме функції референції» [Якобсон 1987, с. 80]. 

Як відзначає В.В. Мерлін, упродовж історії досліджень російської 

літературної мови поняття милозвучності оцінювали неоднозначно й 

переважно в контексті проблематики літературознавства, а не лінгвістики. 

Хоча, в естетиці класицизму поетичну евфонію вважали проявом мовної 

милозвучності, а немилозвучність сприймали як «насильство над мовою» 

(О.П. Сумароков, М.В. Ломоносов) [Ломоносов 1952; Ломоносов 1954; 

Сумароков 1954]. Пізніше, для передромантиків, навпаки, благозвучність – 

це «організоване насильство» Мистецтва над Природою (порівн. «Промова 

про вплив легкої поезії на мову» К.М. Батюшкова). М. Дмитрієв у полеміці з 

П.П. В’яземським солідаризувався з позицією М.В. Ломоносова: «Мова 

російська здатна найбільше до поезії піднесеної, тому що поєднує в собі 

мужню приємність звуків з певної дебелістю й округлістю». Протилежний 
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погляд висловив П. Георгієвський, ліцейський учитель О.С. Пушкіна. Він 

писав про евфонічні переваги німецької мови, яка, на його думку, близька до 

російської: «Сама мова, яка для незвичного слуху чужоземця видається 

грубою й несумісною з гармонією, зробилася зусиллями великих поетів 

гнучкою й ономатопоетичною» [Виноградов 1938, с. 224; Дмитриев 1824, с. 

294]. Таким чином, гармонію сприймають то як щось споконвічне, то як 

набуту властивість, але в кожному разі – саме як властивість мови [Мерлін 

1982, с. 5–8]. 

Як підкреслює В.В. Мерлін, питання звукової організації вирішували, 

природно, не тільки в критичних і теоретичних висловленнях, а й у самій 

поетичній практиці. І тут різноманіття естетичних позицій виявлялося або в 

настанові на мовну / мовленнєву норму, або на її порушення, або в орієнтації 

на розмовне, або на суто поетичне мовлення. Основним предметом аналізу в 

працях XX ст. стають «звукові повтори» – як самостійне формально-

композиційне явище евфонії. В.В. Мерлін виділяє три підходи у вивченні 

російської милозвучності, залежно від того, яку категорію обрано за основну: 

вірш (як звукоряд) чи слово. 

1. Формальний підхід (О. Брик, Т. Готьє) [Брик 1919; Гончаров 1973]. У 

цьому разі стандартною ділянкою евфонії вважають поетичний рядок або 

двовірш. Одиниці лінійного ряду (звуки) ураховують незалежно від меж 

слова й поза зв’язком зі змістом («серії» Т. Готьє) [Gauthier 1973].  

2. Логоцентричний підхід (В. Брюсов, Д. Массон) [Брюсов 1975]. 

Визначення стандартної ділянки евфонії збігається, але одиницею 

милозвучності визнають слово. Ураховують розташування повторюваних 

звуків щодо меж слова та досліджують значеннєві параметри звукових 

«мотивів» (Д. Массон) [Masson 1967].  

3. Власне лінгвістичний підхід (В.П. Григор’єв, П. Валесьо) [Valesio 

1967]. Евфонію розуміють насамперед як словесну й пов’язують із 

семантичними ефектами. Явище «паронімічної атракції», виявлене 

В.П. Григор’євим у поезії XX ст., полягає в зближенні слів, що майже 
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збігаються за звучанням: замер зуммер, ностальгия по настоящему тощо 

[Григорьев 1979].  

Таким чином, виділяють такі аспекти аналізу евфонії: фонетичні 

комбінації на межі слів («звукова просодія»); ономатопея; якісна фоніка; 

звукові метафори; анаграми. За цими параметрами й здійснюють порівняння 

окремих авторів. При цьому основну увагу приділяють тим аспектам, які 

усвідомлені поетичною культурою певного часу/епохи [Мерлін 1982, с. 9–

10].    

На противагу відстоюваному І.Р. Гальперіним протиставленню 

поетичної і прозової евфонії, А.П. Квятковський визначає її як учення про 

милозвучність, розділ поетики, що вивчає у вірші якісний бік мовленнєвих 

звуків, які накладають певне емоційне забарвлення на художній твір. До 

евфонії належать такі стилістичні прийоми, як ритм вірша, рима, анафора, 

епіфора, алітерація, асонанс, дисонанс, усі види звукових повторів. Як 

фонетичне явище евфонія рівною мірою стосується і поезії, і прози 

[Эвфония].    

«Толковый словарь иностранных слов» Л.П. Крисіна визначає евфонію 

як 1) «Благозвучие (в музыке, в речи)» і 2) (з помітами щодо належності 

терміна до лінгвістичних і літературознавчих) як «Совокупность приемов и 

средств использования звуковой стороны речи в художественном, преимущ. 

стихотворном тексте: ассонанс, аллитерация, звуковые повторы и т. п.» 

[Крысин].    

Одну з найдетальніших дефініцій евфонії пропонує «Краткая 

литературная энциклопедия», визначаючи явище як звукову організацію 

художнього мовлення, що набуває особливого значення у віршах, їх 

фонічний склад, а «у вузькому значенні» – артикуляційна й акустична 

милозвучність (наприклад, уникнення немилозвучних скупчень голосних і 

приголосних). Відзначено, що вимоги до евфонії міняються, будучи 

обумовлені поетикою шкіл і напрямків. Підкреслено, що помітність і 

виразність звуків та звукових комплексів залежать від частоти їх уживання в 
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загальнонародній мові й поезії. Принципи евфонії в різних мовах відмінні, 

однак у її основі – повторюваність фонем, орієнтація на гармонію або 

контраст. Розділ поетики або стилістики, що вивчає звуковий склад 

поетичних творів, визначають як евфонію або евфоніку [Жовтис].       

Евфонія художнього мовлення співвідносна з фонікою як системою 

форм звукової організації віршованого мовлення [Леонтьев 1975; Тимофеев].    

У русистиці евфонія пов’язана з фоносемантикою вже в дослідженнях 

М.В. Ломоносова. «Из согласных письмен твердые к, п, т и 

мягкие б, г, д имеют произношение тупое и нет в них ни сладости, ни силы, 

ежели другие согласные к ним не припряжены, и потому могут только 

служить в том, чтобы изобразить живяе действия тупые, ленивые и глухой 

звук имеющие, каков есть стук строящихся городов и домов, от конского 

топоту и от крику некоторых животных. Твердые с, ф, х, ц, ч, ш  и плавкое р 

имеют произношение звонкое и стремительное, для того могут 

спомоществовать к лучшему представлению вещей и действий сильных, 

великих, громких, страшных и великолепных. Мягкие ж, з  и плавкие 

в, л, м, н имеют произношение нежное и потому пристойны к изображению 

нежных и мягких вещей и действий» [Ломоносов 1952, с. 242]. 

І. Гетманський дає визначення милозвучності («Благозвучие речи – это 

наиболее совершенное, с точки зрения говорящих на данном языке, 

сочетание звуков, удобное для произношения и приятное для слуха») і 

формулює принципи милозвучності російської мови (підкреслюючи, що їх 

усього чотири) здебільшого через протиставлення рисам немилозвучності.    

По-перше, уникнення сполучень приголосних або голосних на стикові 

слів. «…Обегать непристойного и слуху противного стечения согласных, 

например: всех чувств взор есть благороднее, ибо шесть согласных, рядом 

положенные – вств-вз, язык весьма запинают» (М.В. Ломоносов).  

По-друге, уникнення повтору немилозвучних шиплячих та свистячих 

звуків. «У русского языка есть свои недостатки, и один из них – шипящие 

звукосочетания: вши, шпа, вшу, ща, щей. На первой странице рассказа вши 
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ползают в большом количестве: "прибывшую", "проработавший", 

"говоривших". Вполне можно обойтись без насекомых...» (Максим Горький, 

«Письма начинающим литераторам»).    

По-третє, уникнення повтору звуків або складів.    

По-четверте, прагнення до середньої довжини слова (три склади) й 

уникання занадто коротких і занадто довгих слів [Гетманский].    

У третьому пункті йдеться передовсім про прозовий текст, тоді як у 

поетичному тексті звукові повтори різних типів виступають типовими 

виявами евфонії. 

«Словарь современного русского литературного языка» дає таке 

визначення слова благозвучне: «Стрункість, узгодженість, гармонійність у 

сполученні або чергуванні звуків у мовленні, музиці». Наведено такі 

приклади: Звуковая сторона текста – звуки безотносительно к 

содержанию, благозвучие, благопроизносимость (Виноградов В.В. «О языке 

художественной литературы»); музыка слова – явление совсем не 

акустическое и состоит не в благозвучии гласных и согласных, отдельно 

взятых, а в соотношении значения речи и ее звучания (Пастернак Б.Л. «Люди 

и положения») (ССРЛЯ). 

Ю.М. Тинянов підкреслює, що школа «слухової філології», де вірш 

існує тільки у звучанні, виникла в закономірному зв’язку з загальним 

розвитком поезії. В історії поезії наявні періоди, коли існує підкреслена увага 

до акустичного аспекту вірша [Тынянов 2002, с. 42].     

Таким чином, у російській лінгвістиці ЕВФОНІЮ концептуалізовано 

принаймні з середини XVIII ст., зокрема в аспекті порівняння перцептивних 

характеристик звучання різних європейських мов. Цікаво відзначити 

наявність у лінгвістичній концепції М.В. Ломоносова водночас уявлень про 

евфонію і теорії «трьох штилів», яка сягає архаїчної опозиції САКРАЛЬНОЇ і 

ПРОФАННОЇ МОВИ. Спостережено спеціалізацію уявлень про ЕВФОНІЮ в 

текстах різних типів, зокрема виділено поетичне мовлення як найбільш 

своєрідний підтип милозвучних текстів.     
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1.2.4. Концепт EUPHONY в англійській мові    

 

Евфонія «спричиняє приємний і заспокійливий (виділено нами. – 

Авт.) ефект для слуху завдяки повторенню голосних і плавних (англ. smooth) 

приголосних». Евфонія передбачає вживання довгих голосних («що є 

мелодичнішими»), «гармонійних» приголосних l, m, n, r, «легких» 

приголосних f, v, напівголосних w, y, s (так! – Авт.), th, wh. Приклади такої 

евфонії дає англійськомовна поезія («Ode to Autumn» by John Keats, 

«Success» by Emily Dickinson, «The Lotos-Eaters» by Alfred Lord Tennyson, 

«Macbeth» by William Shakespeare) [LD]. Судячи з опису і прикладів, ідеться 

про поетичну евфонію, не тотожну прозовій і тим паче загальномовній. 

Варто підкреслити, що, на противагу давньогрецькій і російській традиціям, 

частіше вживання s визначене як евфонічне. Особливої уваги варте 

відзначення сугестивного, а саме заспокійливого ефекту евфонічного 

мовлення (пор. евфонійні властивості колискових пісень, зокрема 

українських).    

Словник англійської мови Merriam-Webster подає таке визначення 

евфонії: «приємний або солодкий звук; акустичний (так! – Авт.) ефект від 

слів, сформованих або скомбінованих приємно для слуху; гармонійна 

послідовність слів із приємним звучанням» [MW].          

«Британська енциклопедія» визначає евфонію як приємне і гармонійне 

звукове явище, утілене в голосних (особливо довгих) більшою мірою, ніж у 

приголосних; серед останніх евфонічними є плавні, носові приголосні та 

напівголосні (l, m, n, r, y, w) [EB]. Звернемо увагу, що s і th тут не згадані.     

У США виходить журнал із промовистою назвою: «Euphony Journal: 

Prose and poetry at the University of Chicago» [EJ]. Цілком очевидно, що назва 

згаданого видання віддзеркалює уявлення про евфонію як явище передовсім 

художнього мовлення.    
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В англійськомовній лінгвістичній традиції наявний термін 

phonaesthetics (можливий український переклад фонестетика), який 

визначають так: «The study of the aesthetic properties of speech sound, in 

particular the study of sound sequences, as in phonaesthesia» [EOLD]. У блозі 

«What’s the most beautiful word in English» запропоноване таке визначення: 

«Phonaesthetics is the study of the euphony and cacophony of words without 

regard for semantics» [What’s]. Англійськомовна Вікіпедія визначає 

фонестетику як «the study of the inherent pleasantness (euphony) or 

unpleasantness (cacophony) of the sound of certain words, phrases, and sentences» 

[Phonaesthetics]. У статті підкреслено: «In most languages, phonetic 

combinations which are difficult to pronounce will be adapted to allow more 

flowing speech, for reasons of ease of pronunciation rather than aesthetics» 

[Phonaesthetics]. Слід відзначити, що англійськомовний термін flowing speech 

(у цитованому вище визначенні фонестетики) також є важливим для 

інтерпретації поняття евфонії.    

На фонестетиці базовані штучно сконструйовані «приємні» та 

«неприємні» мови фантастичної літератури, що найяскравіше виражено у 

творчості професійного історика мови Дж.Р.Р. Толкієна [Robbins 2013]. Пор. 

результати здійсненого нами лінгвокреативного експерименту (Додаток Б).            

І.Р. Гальперін звертає увагу на протиставлення параметрів евфонії 

віршованого і прозового мовлення. Рима в поетичному рядку створює 

милозвучність, у прозі – порушує її. Милозвучність прози не допускає 

звукових повторів – однакових звуків або сполучень звуків у сусідніх словах 

(за винятком певних видів ритмічної прози). До поняття евфонії включають 

уявлення про ритмічну організацію висловлювання, зокрема, співвіднесення 

ритміки фрази з диханням [Гальперин].    

Отже, в англістиці спостерігаємо своєрідність концептуалізації 

ЕВФОНІЇ порівняно з традиціями дослідження слов’янських мов. Специфіка 

визначена відмінностями фонетичної типології англійської мови, з одного 
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боку, і традиціями індивідуального сприйняття англійського художнього 

мовлення, з другого боку.    

 

1.2.5. Давньогрецька картина світу – першоджерело концепту 

ЕВФОНІЯ    

 

Уявлення європейської наукової думки про стилістику та риторику 

зародились, як відомо, в епоху давньогрецької класики. Крім того, уже в 

першому з відомих нині досліджень з теоретичного мовознавства – діалозі 

Платона «Кратил» – ідеться про враження від окремих звуків, тобто 

закладені основи майбутньої фоносемантики, котру покладено в основу 

Платонової інтерпретації етимології.    

Образ милозвучної мови – у контексті ідеї протиставлення рідної мови 

всім іншим («варварським», названим так передовсім через їх нібито 

«недосконале» звучання) – уперше, наскільки відомо, став предметом 

наукового осмислення в давньогрецькій риториці (Демокріт, Платон, 

Арістотель, Гермоген, Діонісій Галікарнаський та ін.). Його продовжували 

вивчати й автори давньоримських риторичних досліджень (детальніший 

розгляд античних уявлень про милозвучність мови й суміжні поняття див.: 

[Мосенкіс 2006, с. 40–42]). 

Давньогрецький термін εὐφωνία (буквальний переклад доброзвучність) 

використовували на позначення гарного голосу, гарного тону (музичного 

інструмента) та евфонії мовлення (LSJ). Прикметник εὔφωνος (доброзвучний) 

інтерпретують як «солодкоголосий, музичний, солодкотоновий (про 

музичний інструмент), гучномовний (про вісника), евфонічний (про мову)» 

(LSJ). Дієслово εὐφωνέω має тільки значення «гарний голос» [LSJ]. Поряд із 

тим у давньогрецькій мові наявне і слово εὔφθογγος «доброзвучний (про 

музичний інструмент), солодкоголосий (про птахів)», що трапляється вже в 

Есхіла (LSJ). 
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Протилежними поняттями виступали κακοφωνία (зокрема й про імена), 

κακόφωνος (про слова і голос), і дієслово κακοφωνέω «говорити погано», 

протилежне до дієслова καλλιφωνέω «говорити гарно, промовляти 

евфонічно». Давньогрецький синонім до евфонії – καλλιφωνία «приємність 

звучання або вимови, евфонія» (буквально «доброзвучність»). Існував і 

прикметник καλλίφωνος «із гарним голосом». Як бачимо, давньогрецьке 

розуміння евфонії як мовного явища є похідним від уявлення про приємний 

голос. Такий погляд корелює з позицією А.О.Пучкова щодо милозвучності не 

мови і не усного тексту, а мовця (див. Додаток Б).    

Близький, однак не тотожний давньогрецький концепт вербалізує 

лексема εὐμέλεια «мелодія, мелодійна мова». Іще одна важлива лексема – 

εὐγλωσσία «легкість мови, плавність мовлення, солодкість пісні». 

Споріднений прикметник – εὔγλωσσος «гарний мовою, красномовний, 

говіркий, солодкозвучний (про аттичний діалект), приємний для вуха» (LSJ).  

Лексема εὔλαλος перекладена англійською «sweetly-speaking», тобто 

«солодкомовний» (LSJ), однак такий переклад не є точним: давньогрецьке 

слово не містить значення «солодкий», точніший переклад «добромовний, 

гарномовний». Інша лексема εὔλεξις означає «з гарним вибором слів» (точний 

український переклад англійськомовної інтерпретації), буквальний переклад 

із давньогрецької – «доброслівний» (LSJ).      

У лексемі εὐλογία «гарна мова, правдоподібність, молитва» основний 

смисловий наголос зроблений не на формі, а на змісті мовлення. Однак 

прикметник εὔλογος має значення не тільки «аргументований, розумний», а й 

«красномовний» (LSJ).                        

Як бачимо, давньогрецька мовна картина світу включала доволі 

детальну й різноманітну вербалізацію концепту ЕВФОНІЯ, співвідносячи 

явище з гарним голосом, піснею, музикою, а тоді вже мовою, відрізняючи 

приємність мовної форми від аргументованості змісту і протиставляючи 

евфонію какофонії. Очевидно, такі уявлення можна вважати пов’язаними з 
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теорією походження мови зі звуків природи (фюсей), що дістала своє 

віддзеркалення й у вищезгаданому діалозі Платона. 

Ідея гармонійності всієї природи (втілена, серед іншого, у 

давньогрецькому концепті КОСМОС – упорядкований всесвіт) і, зокрема, 

гармонійної відповідності мови природі – одна з найважливіших ідей 

давньогрецької філософії в цілому й лінгвофілософії як її органічної частини. 

В уявленні стародавніх греків, особливо послідовників учення Піфагора, 

мова невіддільна від музики, а музика втілює священні гармонійні пропорції 

Всесвіту. У такому світоглядному контексті виникнення і вчення про 

евфонію, і фоносемантики саме в давньогрецькій мислі не можна вважати 

випадковим.    

Давньогрецьку теорію і практику евфонії досліджував В.Б. Стенфорд та 

його послідовники [Stanford 1943; Stanford 1969; Stanford 1976; Stanford 1981; 

Luce 1986; Sonkowsky 1967]. Дослідник уважав, що зацікавлення греків 

милозвучністю було спричинене тим, що музика входила до кола 

обов’язкових дисциплін, які мали опанувати юні греки в процесі 

комплексного виховання – пайдеї. Саме тому один із перших давньогрецьких 

теоретиків стилю, Діонісій Галікарнаський, уже звертає увагу на фонетичний 

аспект довершеності тексту [Vaahtera 1997]. 

У недавньому дослідженні було показано, що такі грецькі поети, між 

якими пролягає майже вся історія давньогрецької літератури, як Піндар і 

Каллімах, у своїх програмових фрагментах текстів висловлювали однакову 

міру уваги і зацікавленості в «поетиці звуку», хоча Каллімах і стверджував 

необхідність «нової музики» [Steiner 2015, р. 99].      

У Західній Європі проблеми мовної милозвучності одним із перших 

осмислював ідейний наставник В. Гумбольдта Й.Г. Гердер. Показово, що 

дослідник приділив першорядну увагу порівнянню звучання давньогрецької 

мови і рідної німецької. Він підкреслював, що давньогрецька мова 

відрізнялася від ланцюжка вимовлюваних окремо складів, властивих мовам 

Східної Азії. На його думку, рухливіші й гнучкіші органи мовлення 
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породили більшу плавність мови, м’якість переходів, і любов греків до 

музики надавала їхній мові яснішого вигляду. Мова була приємною для 

слуху гармонією. На противагу давньогрецькій, німецька мова втратила 

багато що з колишньої внутрішньої гнучкості, більшої чіткості в закінченнях 

слів, яку мала в приємніших кліматичних зонах. Давньогрецька мова неначе 

виникла зі співу [Гердер 1977, с. 355]. 

Давньогрецька традиція була певною мірою продовжена в осмисленні 

новогрецької мови як безпосередньої спадкоємиці стародавньої греки. Так, у 

новогрецькій мові загалом нараховують десять фонетичних варіантів слова зі 

значенням «ти», і їх уживання цілком залежить від звукового оточення, себто 

кероване міркуваннями милозвучності [Planta 1942/1945]. Значення 

музичності висловлювання настільки важливе для новогрецької мови, що 

дозволило дослідникові так резюмувати свої спостереження над 

милозвучністю цієї мови: «Як важливий інтегральний чинник до ладу цієї 

мови входить значна частка свободи, яка полягає в тому, що граматичні 

обмеження на вживання наявних форм заміщено настільки, що в іншій мові 

це було б складно уявити, вільним естетичним оцінюванням звуку і форм, і, 

відповідно, їхнім вільним набуванням ритмічної і музичної значущості» 

[Planta 1942/1945, p. 132]. Милозвучність відіграє значну роль у деяких 

сучасних мовах, особливо в тих, де усне мовлення вирізняться наявністю 

багатьох фонетичних варіантів чи синонімів того самого слова. 

 

1.2.6. ЕВФОНІЯ латинської та романських мов    

 

Давньоримська риторична традиція, що істотною мірою продовжувала 

давньогрецьку, також приділяла увагу питанню евфонії мовлення. Поняття 

правильності мовлення, його впорядкованості було невіддільним від таких 

його ознак, як ясність і краса. Це забезпечували завдяки добору доречних 

слів, їх розташуванню, використанню набору фігур мовлення [Топоров 1990, 

с. 417].    
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Найбільш повно і детально питання евфонії мовлення в застосуванні до 

ораторської прози висвітлені в текстах знаменитого оратора й теоретика 

ораторського мистецтва М. Фабія Квінтиліана, особливо в трактаті «Про 

виховання оратора», котрий уважають за фундаменальну енциклопедію 

давньоримського ораторського мистецтва [Кузнецова 1976, с. 174–206].  

Грубим порушенням милозвучності вважали повторення складів або 

окремих звуків у поетичному рядку (типові риси сакрального мовлення, які, 

очевидно, давньоримська поетична традиція намагалася подолати в процесі 

своєї секуляризації). М.Л. Гаспаров відзначає, що одного з найраніших 

римських поетів Еннія (зразкового для наступної поетичної традиції 

Стародавнього Риму) висміялми за повтор звуків у рядку «О Tile lute Tati tibi 

tanta tyranne tulisti» («О Тите Татію, тиране, тяжко тобі від турбот цих»), 

незважаючи на те, що тут спостерігаємо явища, стосовні до принципу 

алітерації, що лежав ув основі давньолатинського віршування. Пізніше 

видатного оратора й поета М.Тулія Цицерона критикували за повторення 

складів у віршованому рядку «О fortunatam natam me consule Romam» («Ох, як 

необоримий Рим, народжений у наше консульство») [Гаспаров 1991, с. 51].  

Поняттям, що втілює немилозвучність, у давньоримській ораторській 

травдиції виступає одноманітність тих або тих елементів мовлення – слів, 

складів, звуків. Заборонено було вживати підряд слова однакової довжини, 

або в тій самій граматичній формі, або однаково короткі, однаково довгі 

склади, слова, що починаються з того самого звука (Quint. IX 4, 60-66). 

Поняття немилозвучності (какофонії) посідало в давньоримській 

риторичній традиції не менш істотне місце, ніж у давньогрецькій, з одного 

боку, і в новітній європейській поетичній теорії, з другого боку. У латинській 

поетичній мові, а так само в ораторській прозі, кінцеві фонеми певного слова 

у сполученні з початковими фонемами наступного слова не мали утворювати 

нового «паразитичного» слова [Гаспаров 1991, с. 51]). Серед приголосних 

небажаним уважали збіг f, r, s, x на стикові слів (латинськ. structura aspera), 

серед голосних слід було уникати збігу двох голосних (зяяння), особливо 
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таких голосних, які вважали подібними між собою, – два однакові голосні, 

два довгі або два короткі, «округлі» о, u, а, «вузькі» е, і тощо (Quint. IX 4, 70-

72).  

Істотну увагу давньоримські оратори й теоретики ораторського 

мистецтва приділяли ритмові мовлення (Quint. IX 4, 77). Як підкреслював 

М.Т. Цицерон, «У мовленні є ритм, проте відсутній метр» [Цицерон 1972, с. 

172]. Протиставлення прози і поезії на мовному рівні у греко-римській 

традиції було іншим і істотнішим, ніж у сучасних європейських поетичних 

традиціях: віршована мова базувалася на опозиції довгих і коротких 

голосних. Однак були спроби ідентифікації стоп і у прозі – де, природно, 

відсутнє властиве поезії їх регулярне повторення [Гаспаров 1991, с. 53]. 

Навпаки, якщо певні фрагменти прозового тексту становили елемент 

віршованого рядка, збігаючись із тими або тими стопами, – це вважали 

немилозвучним і перебудовували речення або заміняли одні слова іншими. У 

результаті «На початку періоду ритм був максимально вільним, у середині – 

плавним, у кінцівці – чітким: кінцівка була сигналом паузи» [Гаспаров 1991, 

с. 53–54]. Як відзначає М. Фабій Квінтиліан, вимоги евфонії могли впливати 

на зміну порядку слів у латинському реченні (Quint. IX 4, 77).  

Значна кількість учасників експерименту з моделювання 

концептуалізації милозвучності визнали за найевфонічніші романські мови; 

зокрема, з українською найчастіше порівнюють італійську (див. Додаток Б). 

Це змушує звернути увагу на фонетичну специфіку названих мов.    

Фонологічні системи романських мов походять із латини [Магушинець 

2009, с. 36]. Спільними фонетичними тенденціями романських мов є: 1) 

назалізація голосних, відсутня лише в каталанській та італійській мовах; 2) 

редукція ненаголошеного вокалізму; 3) спрощення та полегшення кінцевої 

частини складу [Магушинець 2009, с. 16], зокрема зникнення кінцевого -s – 

тенденція, що почалася вже в архаїчній латині й стала переважною з перших 

століть н. е. в Італії й на сході латинськомовної території [Магушинець 2009, 

с. 53].    
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За класичною латиною впродовж її розвитку стояла живомовна стихія, 

явища якої виявляються близькими до романських мов. Народну латину 

можна визначити як розмовну (на відміну від писемної), природну (на 

відміну від опрацьованої), динамічну (на відміну від статично зафіксованої 

нормами) [Магушинець 2009, с. 36–37, 44]. Оглушення дзвінких приголосних 

в італійських діалектах Тоскани викликане впливом етруської мови 

[Магушинець 2009, с. 46]
8
.         

Зважаючи на відому низку подібних рис діахронічних змін у 

фонетичній типології слов’янських і романських мов (пор. традиційне 

порівняння української і італійської, зокрема й розглянуту вище дисертацію 

В.В. Близнюка, а також новітні дослідження С.В. Борщевського), матеріал 

романських мов в аспекті вивчення їх евфонії становить, на наш погляд, 

значний лінгвістичний інтерес. 

 

1.2.7. Концептуалізація ЕВФОНІЇ у спільноєвропейському мовно-

культурному просторі    

 

Імператорові Священної Римської імперії Карлові V (належав до 

австрійської династії Габсбургів, однак рідною мовою була французька), що 

володів територіями багатьох сучасних германських і романських країн, 

приписують відомий у багатьох варіантах вислів, де запропоновано 

суб’єктивно-естетичні оцінки звучання різних мов Європи. Згідно з однією 

версією, монарх називав німецьку мову військовою, іспанську любовною, 

італійську ораторською, французьку аристократичною. Згідно з іншою 

інформацією, імператор казав, що з Богом слід говорити іспанською, 

оскільки ця мова вагома й велична, з друзями – італійською, бо це мова 

близького спілкування, для причарування треба використовувати французьку 

як найзвабливішу, а погрожувати, говорити суворо слід німецькою. 

                                           
8
 Пор. дискусію про евфонію романських і фінської мов: 

http://www.antimoon.com/forum/t903.htm 

http://www.antimoon.com/forum/t903.htm
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М.В. Ломоносов цитував цей вислів, помінявши місцями французьку й 

італійську [Козлов, Языковые вкусы]
9
. Вислів має декілька реінтерпретацій 

(зокрема, французькою та іспанською мовами – див. підсторінкову 

примітку). Якщо метою імператора було звеличення іспанської мови, то 

реінтерпретації передовсім мають антинімецьке (французька) й 

антианглійське (іспанська) спрямування, очевидно, зумовлене політичними 

причинами. Деякі дослідники розглядають наведений вислів як історичний 

анекдот [Weinrich 1980, pp. 264–265]. Один із варіантів належить 

Дж. Свіфтові (4-а частина «Мандрів Гуллівера»).     

Відомі випадки критики носіями мови її звучання – так, Ф. Ніцше у 

«Веселій науці» відзначав певну грубість німецької мови, особливо, на його 

думку, з погляду носіїв французької мови.            

Б.Д. Антоненко-Давидович наводить порівняльно-оцінне 

висловлювання І.І. Срезневського щодо української мови: «Сила людей має 

переконання, що ця мова є одна з найбагатших мов слов'янських, що вона 

навряд чи вважить богемській щодо рясноти слів і висловів, польській щодо 

барвистості, сербській щодо приємності, що це мова, яка навіть у вигляді 

необробленому може стати нарівні з мовами, обробленими гнучкістю й 

багатством синтаксичним, мова поетична, музична, мальовнича» (цит. за: 

[Антоненко-Давидович]).    

                                           
9
 Наведемо латинські варіанти. Короткий: «Unde solebat, ut audio, Carolus V Imperator 

dicere, Germanorum linguam esse militarem; Hispanorum amatoriam; Italorum oratoriam; 

Gallorum nobilem». Повний: «Alius vero, qui Germanus erat, retulit, eundem Carolum Quintum 

dicere aliquando solitum esse: Si loqui cum Deo oporteret, se Hispanice locuturum, quod lingua 

Hispanorum gravitatem maiestatemque prae se ferat; si cum amicis, Italice, quod Italorum 

dialectus familiaris sit; si cui blandiendum esset, Gallice, quod illorum lingua nihil blandius; si 

cui minandum aut asperius loquendum, Germanice, quod tota eorum lingua minax, aspera sit ac 

vehemens». Джерело: http://forum.gramota.ru/forum/read.php?f=1&i=3985&t=3980 

Французька версія: «Je parle espagnol `a Dieu, italien aux femmes, francais aux hommes et 

allemand `a mon cheval» (Там само). Іспанська версія: «Hablo latín con Dios, italiano con los 

músicos, español con las damas, francés en la corte, ingles con los caballos y alemán con los 

lacayos» [Carvalho]. М.В. Ломоносов: «Карл Пятый, римский император, говаривал, что 

ишпанским языком с богом, французским – с друзьями, немецким – с неприятельми, 

италиянским – с женским полом говорить прилично» (передмова до книжки «Российская 

грамматика»).     

http://forum.gramota.ru/forum/read.php?f=1&i=3985&t=3980
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Значний інтерес становить сучасний електронний конкурс «Десять мов 

із найкращим звучанням» (Top 10 Best Sounding Languages), де мови 

розподілені в такому порядку: французька, італійська, іспанська, 

португальська, російська, японська, українська, англійська, арабська, 

грецька
10

. І в розгляданому випадку спостерігаємо домінування романських 

мов. 130 коментарів стосуються милозвучності української мови в порівнянні 

з іншими
11

. Наприклад: Speaking Ukrainian is like singing a song; I never heard 

Ukrainian until I was an adult, but have since come to love it. There is a beautiful 

rhythmic quality that lends itself so well to song and poetry without being too 

harsh (in my opinion, Russian has harsher sounds); So underrated, I am studying 

French, Dutch, Swedish, Italian and Ukrainian and Ukrainian songs are the nicest 

sounding music is a big part and they are perfect; The language with the only rival 

to deal with – Italiano. Two sister languages one has to speak to stand out and get 

charme; The great combination of letters in words. Vowels are rotate simetricaly 

with consonants. Easy in pronunciation.    

Детальніше з коментарями див. Додаток Г.  

 

                                           
10

 Див.: http://www.thetoptens.com/best-sounding-languages/ 
11

 Див.: http://www.thetoptens.com/best-sounding-languages/ukrainian-576795.asp    

http://www.thetoptens.com/best-sounding-languages/
http://www.thetoptens.com/best-sounding-languages/ukrainian-576795.asp
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Висновки до Розділу 1    
 

Милозвучність або евфонія дістає різні визначення в лексикографії, 

лінгвістичних та літературознавчих дослідженнях, теорії ораторського мистецтва. 

Визначені три напрямки наукового осмислення евфонії, відповідно до яких 

здійснюють дефініцію терміна: 

1) евфонія загальнонародного мовлення як об’єкт лінгвістики, передовсім 

фонетичної типології; 

2) евфонія художнього мовлення і, зокрема, 

3) евфонія поетичного мовлення – у другому і третьому випадках як об’єкт 

літературної стилістики і лінгвостилістики.     

Зосередження на першому аспекті дозволяє запропонувати робоче 

визначення евфонії як сукупності явищ фонетичної системи (фонологічної, 

силабічної та просодичної підсистем), що забезпечують легкість вимови 

(артикуляційний аспект) і приємність звучання та сприйняття (акустичний і 

перцептивний аспекти) мовленнєвого потоку з погляду як носіїв цієї мови, так і 

носіїв інших мов (зокрема й у тих випадках, коли йдеться про суто звукове 

сприйняття невідомої мови).    

Окремий аспект, особливо важливий для давньогрецької та давньоримської 

риторичних традицій, однак меншою мірою концептуалізований у сучасній 

лінгвістиці, становить проблема опозиції милозвучності/евфонії і 

немилозвучності/какофонії в ораторській прозі. 

Милозвучність виступала предметом практичного розроблення українських 

письменників-класиків (І. Нечуя-Левицького, Панаса Мирного та ін.) і теоретичної 

та нормотворчої інтерпретації українських лінгвістів (І.І. Огієнка, О.Б. Курило, 

П.Д. Тимошенка, В.С. Ващенка, І.Г. Чередниченка, І. Качуровського, Н.І. Тоцької, 

В.В. Близнюка та ін.). Є всі підстави твердити, що натепер склалася тривала 

традиція наукової інтерпретації милозвучності/евфонії української мови.   

Концептуалізація милозвучності носіями української мови має ідіоетнічну 

природу, зумовлену специфікою історичного розвитку, функціонування мови та 
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особливостями її фонетичної типології. Концепт мовної ЕВФОНІЇ вперше 

сформований у контексті давньогрецької риторико-стилістичної (ширше – 

лінгвофілософської) думки й далі розвинутий латинською традицією. 

Концепт МИЛОЗВУЧНІСТЬ / ЕВФОНІЯ сягає античних греко-римських 

філософських інтерпретацій природи мови (в контексті гіпотези її природного 

походження – фюсей) зі зверненням до основ фоносемантики (діалог Платона 

«Кратіл») та розроблень у сфері ораторського мистецва (М. Тулій Ціцерон, 

М. Фабій Квінтиліан та ін.).  

Такі концепти, як білоруськ. МІЛАГУЧНАСЦЬ, російськ. БЛАГОЗВУЧИЕ, 

англійськ. EUPHONY однопорядкові з українськ. МИЛОЗВУЧНІСТЬ, однак кожен 

має етнонаціональні риси. Особливий інтерес у контексті ідіоетнічної 

концептуалізації милозвучності становить білоруська мова і відповідна традиція в 

білорусистиці, зважаючи на природу білоруської мови як генеалогічно найближчої 

до української й на спільну традицію літературної мови на певному етапі 

історичного розвитку.    

Поряд із тим слід підкреслити, що тільки в концептуальній картині світу 

українців МИЛОЗВУЧНІСТЬ відіграє особливо значущу роль, що істотно 

відрізняється від концептуалізації співвідносних явищ носіями інших счлов’янських 

мов. 

З’ясування ідіоетнічної специфіки української мови доцільне передусім у 

контексті лінгвістичної інтерпретації подібних явищ в інших мовах – 

а) територіально сусідніх (російська, польська), б) типологічно подібних (романські, 

передовсім італійська), в) світових (англійська), г) мови-джерела концепту 

ЕВФОНІЯ /МИЛОЗВУЧНЫСТЬ (давньогрецька).  

У контексті поширеного в концептуальній картині світу українців порівняння 

милозвучності української й італійської мов розглянуто об’єктивну параметризацію 

евфонічних явищ у двох мовах (В.В. Близнюк) у контексті гіпотези про паралельні 

явища в діахронічній фонетико-типологічній еволюції слов’янських і романських 

мов (І.П. Ющук, С.В. Борщевський).   
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ТИПОЛОГІЗАЦІЇ 

МОВНОЇ МИЛОЗВУЧНОСТІ    

 

2.1. Методологія та методи вивчення евфонії    

 

2.1.1. Методологічні труднощі дослідження 

 

Опис і аналіз евфонії (милозвучності) як явища фоносемантики, 

фоностилістики та лінгвотипології, зазвичай, сполучені з декількома 

істотними методологічними труднощами.  

1. Формалізація об’єктивних, вимірюваних незалежно від смакових 

переваг окремих мовців, параметрів евфонії – один із найважливіших 

чинників її наукового вивчення.. Подібні труднощі формальної, зокрема й 

квантитативної, параметризації відзначені й для фоносемантики  [Михалёв 

1995, с. 9; Чукарькова 2015, с. 54; Chastaing 1958; Jespersen 1949; Tanz 1971]. 

Через те робота над  формалізацією евфонії певною мірою співвідносна зі 

спробами об’єктивно параметризувати звукозображально-звукосимволічні 

явища (див., наприклад: [Allott 1995]). Формалізація ознак звукової 

впорядкованості тексту, зокрема поетичного, у межах певної системи його 

опису становить самостійну наукову проблему, що потребує спеціального 

розроблення на різних рівнях – загальнонародної мови, художньої мови, 

поетичної мови (див. нижче). Л. Бішоп стверджує, що евфонія – це не просто 

«приємність для слуху», що не підлягає вивченню, і визначення якої 

базується тільки на індивідуальних відчуттях. Навпаки, дослідник твердить: 

«Наша теза полягає в тому, що евфонія підлягає стилістичному аналізові: 

певні комбінації звуків створюють враження легкості нашому язикові і 

гармонії – нашому слуху, і саме ці комбінації можуть бути проаналізовані». 

Також дослідник указує, що евфонія може бути розглянута як похідна від 

певної мови, так і від певного мовця ознака мовлення [Bishop 1975]. Саме 
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труднощі формалізації перешкоджали визнанню теорії анаграм Ф. де 

Соссюра [Соссюр 1977, с. 639–645; Starobinski 1979].         

2. Квантитативна параметризація явищ евфонії на всіх рівнях їхнього 

вияву. Алгоритмів (і відповідного програмного забезпечення) для 

розгляданих цілей існують. Алгоритм Word, наприклад, підраховує кількість 

таких літер, як ш, щ, ф, ъ тощо. На основі частоти їх уживання він і робить 

свої висновки щодо милозвучності. Найбільш популярний алгоритм 

калькуляції милозвучності тексту був створений Р. Флешем. Він оцінює 

складність тексту за такою формулою: FRE = 206.835 - (1.015 x ASL) - (84.6 x 

ASW), де ASL – середня довжина речення в словах (Average Sentence Length); 

ASW – середня довжина слова в складах (Average Number of Syllables per 

Word). Для англійської мови значення «90-100» відповідає легкому тексту 

для молодших школярів, «60-70» – тексту, який можуть читати випускники 

школи, тексти з індексом «0-30» призначені для людей із вищою освітою
12

. 

У зв’язку з тим, що в українській мові середня довжина речення менша 

(за рахунок меншого використання службових слів, таких як артиклі або 

допоміжні дієслова), а слова в середньому довші, було б можливо здійснити 

спробу поліпшити цей індекс, наприклад, порівнянням індексів, отриманих 

для оригінальних англійських текстів і їх перекладів українською (FRE = 

206.835 - (1.3 x ASL) - (60.1 x ASW).    

3. Створення адекватної термінологічної бази дослідження.    

4. Визначення об’єкта, предмета й основної одиниці евфонології як 

лінгвістичної субдисципліни, присвяченої мовній милозвучності (див. 

нижче).    

5. Визначення меж евфонології та її співвідношення з іншими 

близькими (суб)дисциплінами – фоносемантикою, фоностилістикою та ін.     

                                           
12

 Проверка удобочитаемости текстов по Флешу в Word [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://baguzin.ru/wp/?p=7873 Как проверить благозвучие текста в MS Word 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://websoft-elearning.blogspot.com/2008/10/ms-

word.html      

http://baguzin.ru/wp/?p=7873
http://websoft-elearning.blogspot.com/2008/10/ms-word.html
http://websoft-elearning.blogspot.com/2008/10/ms-word.html
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6. Визначення співвідношення усвідомлюваного і неусвідомлюваного 

компонентів творення евфонії, у першому випадку – цілеспрямованої 

евфонізації тексту (пор.: [Жирмунский 1975, с. 252]). За Р. Якобсоном «поет 

схильний усвідомлювати ті вербальні структури й особливо ті правила 

віршування, які він сприймає як обов’язкові, у той час як факультативні, 

альтернативні прийоми складніше виділити й інтерпретувати» [Якобсон 

2000, с. 79].    

7. Співвідношення мовної милозвучності з декламацією, співом та 

музикою. Зазвичай про евфонію говорять і стосовно музики [Sabaneev 1928].    

8. Евфонія в контексті теорії інформації. Чеський дослідник 

К. Петрачек, продовжуючи структуральні підходи Я. Мукаржовського, 

розглядає евфонію з погляду теорії інформації: евфонія як більш 

упорядковане явище він інтерпретує як переважання інформації, а 

відсутність евфонії – як протилежне їй, себто як ентропію. Відповідно й 

евфонічні структури К. Петрачек поділяє на такі, що тяжіють до інформації, і 

такі, що наближаються до ентропії, тобто до нульової інформації. Урешті 

дослідник говорить про існування поряд із семантичною інформацією в 

художньому, зокрема поетичному тексті, інформації евфонічної  [Petracek 

1970]. Базування К. Петрачека на ідеях Я. Мукаржовського у зв’язку з 

вивченням евфонії вірша не випадкове, адже саме формалісти, спершу 

російські, а далі чеські та ін., найяскравіше в ХХ ст. виявляли зацікавлення 

фонічною будовою віршової мови, що було зауважено ще сучасниками 

[Voznesenskij 1928].  

9. Окремою галуззю сучасних досліджень евфонії є відсутність 

евфонії в тексті: згідно з формалістами, мінус-прийом, або ж – 

превалювання евфонічних структур, що наближаються до ентропії. 

Якнайповніше прагнення до відсутності евфонії виражене в скоромовках, у 

яких зумисне накопичення немилозвучних поєднань виконує функцію мінус-

прийому [Nokolić 2016]. 
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10. Евфонія і фоноестетика. А. Мартіне підкреслює, що фонеми серед 

своїх функцій, окрім розрізнювальної та розмежувальної, мають іще й 

естетичну функцію, яку зазвичай не беруть до уваги, оскільки вона важко 

піддається скільки-небудь строгому й об’єктивному дослідженню. Автор 

зазначає, що він має на увазі внутрішню форму грецького терміна в 

етимологічному розумінні – «відчуття, почуття» – й указує на відмінність 

естетичної функції фонем від ритму та розміру. Він звертає увагу на 

афективне використання деяких фонем [Мартине 1960, с. 61].   

Зазначені методологічні проблеми потребують дальшого розроблення в 

кількуох напрямках, як-от комплекс прийомів досліджень евфонії та її 

співвідношення з іншими дисциплінами (див. нижче).    

 

2.1.2. Основні засади вивчення явища евфонії 

 

Лінгвопоетичні розвідки останніх десятиліть в галузі фоніки (праці 

І.В. Качуровського, В.П. Григор’єва, Вяч.Вс. Іванова, М.І. Стебліна-

Каменського, В.М. Топорова, А.С. Слухай та ін.) значно збагатили 

мовознавчі уявлення про принципи й форми звукової організації тексту. 

Як підкреслює у дисертаційному дослідженні (присвяченому 

фоностилістиці тексту, а саме ролі звукового повтору в утворенні змісту) 

Г.В. Векшин, функціональна важливість звукової сторони тексту як 

самоорганізованої системи була очевидна вже поетикам і риторикам 

стародавності. Сучасна традиція її вивчення веде свій родовід від 

гумбольдтіанської й потебнянської філософії мови, відкриттів Ф. де Соссюра 

в галузі анаграм і досвіду дослідження феномена звукового повтору в працях 

«формалістів» (О.М. Брик, Ю.М. Тинянов, В.Б. Шкловський, Р.О. Якобсон), 

їхніх продовжувачів (М.Л. Гаспаров, Н.В. Костенко) і опонентів 

(В.П. Григор’єв) [Векшин 2006, с. 5]. 

Існує потреба наповнення деяких понять лінгвопоетики, фоніки, як-от 

евфонія, конкретним лінгвістичним змістом, формулювання й використання 
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чітких дефініцій, структурованих кількісних і якісних параметрів. 

Узагальнення і верифікація цих понять – одне з завдань евфонології.    

Слід визначити найважливіші методологічні ідеї, на яких може 

базуватися дослідження мовної евфонії.    

По-перше, це принцип мовного антропоцентризму, що сягає 

лінвофілософських ідей В. Гумбольдта й лінгвопсихологічної та 

лінгвофольклористичної концепцій О.О. Потебні й реалізованій у таких 

сучасних дмсциплінах, як лінгвопсихологія (психолінгвістика), 

лінгвокогнітивістика та теорія мовних картин світу.    

По-друге, це структурно і кількісно орієнтований підхід до мовних 

явищ, спрямований на їх формалізацію з метою глибшого пояснення в межах 

уявлення про лінгвістику як точну науку.    

По-третє, це теорія мови як системи систем (реалізація ширшого 

загальнонаукового принципу системності), що включає фонетичну (з 

фонематичним, силабічним та просодичним рівнями), семантичну та 

синтаксичну основні системи й морфонологічну та фразеологічну проміжні 

системи (С.В. Семчинський). Системномовна концепція С.В. Семчинського 

корелює з концепцію О.С. Мельничука про діалектично взаємопов’язані 

систему і счтруктуру мови. У межах такого підходу потребує дослідження 

роль морфонологічних явищ у творенні ефекту милозвучності.    

По-четверте, це ідея вираження мовної картини світу на всіх рівнях 

мови, зокрема й на фонетичному (І.О. Голубовська). Не випадково названа 

дослідниця звертає увагу на відмінності ономатопоетичних слів навіть між 

близькоспорідненими мовами.    

По-п’яте, це теорія діалектичної єдності внутрішньомовних, 

зовнішньомовних та позамовних чинників розвитку мови 

(С.В. Семчинський).    

По-шосте, це ідея взаємодії універсальних та ідіоетнічних 

параметрів еволюції не тільки мов, а й лінгвістичних традицій 

(С.М. Лучканин). Ця ідея взаємодіє з теоретичними засадами етнолінгвістики 
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(В.В. Жайворонок, В.П. Мусієнко, Н.В. Слухай, О.С. Снитко). П’ятий і 

шостий принципи реалізують ширший загальнонауковий принцип історизму.       

По-сьоме, це теорія дихотомії дескриптивних і прескриптивних 

засад дослідження мовних явищ (Г.М. Яворська).    

Для інтерпретації співвідношення лінгвопсихологічних і 

лінгвоестетичних аспектів мовної евфонії важливим є міркування 

Г.М. Яворської про те, що у проблемі рефлексивності мови і пов’язаної з нею 

метамовної функції можна вирізнити принаймні три аспекти, або виміри: 

1) логіко-філософський,  

2) конкретно-науковий (лінгвістичний) та  

3) повсякденно-побутовий (етнокультурний, або “наївно-

лінгвістичний”) [Яворська Автореферат].    

Цінні методологічні міркування висловлює А.П. Критенко, зазначаючи, 

що оцінка і диференціація словесних варіантів – справа тонка, делікатна, 

складна і важлива, яка потребує значної підготовчої роботи, а саме: 

зібрати відповідний матеріал як із письмових текстів літературної 

мови, так і з актів живого усного мовлення, де саме й пробивають собі дорогу 

нові тенденції мови. При цьому дуже цінним виявилося б широко 

організоване анкетне опитування мовлян;    

детально вивчити мовну систему саме в цьому аспекті, дослідити її 

загальні фонетичні, словотворчі та семантичні закономірності, від яких 

залежить проблема звукової варіантності слова [Критенко 1967, с. 75].     

Цілковито слушною видається підкреслена В.В. Близнюком думка про 

те, що поняття зручності вимови пов’язане з правилами сполучуваності 

фонем, специфічними для кожної мови [Близнюк 2005, с. 35]. Таким 

чином, уявлення про милозвучність невіддільне від рис фонетичної 

типології мови. Очевидно, фонетико-типологічні відмінності рідної і 

оцінюваної в плані милозвучності іншої мови істотно впливають на оцінку.      

В.В. Близнюк звертає увагу на думку Ж.-Ж. Руссо про те, що важливою 

є відстань між певною мовою і співом: «Остільки існують більш гармонійні й 
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менш гармонійні мови з більш музикальними і менш музикальними 

інтонаціями, оскільки в цих мовах звуки в мовленні й співі наближаються або 

віддаляються один від одного, підпорядковуючись певному єдиному 

співвідношенню: якщо італійська мова музичніша за французьку, значить, її 

мовлення ближче до співу, значить, легше впізнати людину по її співу, коли 

ми раніше чули її мовлення» (цит. за: [Близнюк 2005, с. 35]).    

На думку В.В. Близнюка, витоки милозвучності треба шукати в самій 

будові слів тієї або іншої мови. Для цього необхідно вивчити такі 

характеристики слова:    

довжина слів у фонемах;    

сполучуваність голосних і приголосних фонем у слові, записаному у 

вигляді канонічної форми;    

обмеження на сполучуваність фонем у слові;    

інвентар канонічних форм;    

статистичне дослідження канонічних форм, що складають основну 

систему та ядро системи;    

симетричність будови канонічних форм;    

ритмічність канонічних форм.    

Зазначений дослідник пропонує такий методологічний висновок: 

вивчення фонемної структури слова, принципів сполучуваності голосних і 

приголосних фонем, аналіз (із використанням статистичних методів) 

розподілу голосних, сонорних, дзвінких приголосних порівняно з глухими 

приголосними, вивчення канонічних форм із метою виявлення симетрії 

можуть дати об’єктивну картину для встановлення загальних критеріїв 

оцінки милозвучності мови [Близнюк 2005, с. 36].    

Слід звернути увагу на такий аспект, як співвідношення милозвучності 

і знакової теорії мови (лінгвосеміотики), ідеї та принципи якої в сучасному 

українському мовознавстві розробляють, зокрема, С.С. Єрмоленко, 

К.М. Тищенко. Проблема естетичного сприйняття звукового ланцюжка, 

зокрема питання фоносемантики, прямо стосується подвійного членування 
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мови, співвідношення її звукової форми і семантики, питання про міру 

довільності мовного знака. Адже при перцепції незнайомої мови, коли 

семантичний план сприйняття відсутній навіть на рівні впізнаваності 

окремих слів, на перший план виступають акустичні аспекти сприйняття 

звучання чужого мовлення як набору звуків поза їхнім змістом.  

Діалектика форми і змісту виявляється в тому, що, як показав 

М. Граммон, внутрішня експресивна значущість звука «вивільняється» і 

реалізується тільки тоді, коли це допускає зміст слова. Звуки бувають 

виразними тільки потенційно: щоб вони стали справді виразними, необхідно, 

щоби зміст слова, де вони трапляються, сприяв вираженню того, для чого 

вони виявляються придатними, і виявляв їхні природні властивості. Той 

самий звук може слугувати для вираження доволі далеких одна від одної ідей 

[Воронин 1990, с. 136, 178]. 

Нефонетичні аспекти милозвучності стосуються лексики, морфології 

та синтаксису і становлять окрему теоретико-методологічну проблему, що 

перебуває, утім, поза межами мети і завдань нашого дослідження. Іншими 

словами, стилістичні засоби мови репрезентовані не тільки її звуковим 

рівнем, а й добором лексем, морфологічних та синтаксичних засобів. Пор. 

тезу Ж. Вандрієса про те, що афективність у мові виражена  зазвичай двома 

способами – добором слів та їхнім місцем у фразі. Іншими словами, 

афективна мова користується  як основними ресурсами словником  і 

синтаксисом [Воронин 1990, с. 148]. Далі відповідно до мети і завдань 

дослідження ми зосереджуємося на суто фонетичних аспектах милозвучності 

української мови. 

 

2.1.3. Методи та прийоми роботи    

 

У дослідженні використано загальнонаукові методи, адаптовані 

до аналізу мовно-мовленнєвого матеріалу (гіпотетико-дедуктивний, 

статистичний, спостереження й експерименту), а також конкретні 
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лінгвістичні методи (метод генеративного асоціативного експерименту – 

пропозиція респондентам створити милозвучні й немилозвучні тексти 

вигаданою мовою, метод перцептивного асоціативного експерименту – 

пропозиція респондентам оцінити милозвучність текстів природною або 

вигаданою мовою), а також методики лінгвістичної статистики (метод 

моделювання, метод оцінювання невідомих параметрів, метод контент-

аналізу). Статистичні методи, що дотепер виявляють свою недостатню 

продуктивність при вивченні фоносемантики, фоностилістики, інших 

звукових феноменів тексту, використовуються в обмеженому діапазоні. 

 

2.1.4. Гіпотези та процедура дослідження    

 

Комплекс робочих гіпотез. Відповідно до мети й завдань роботи був 

сформульований комплекс гіпотез дослідження.    

1. Евфонічні параметри реалізовані на всіх трьох рівнях (підсистемах) 

фонетичної системи мови – фонематичному, силабічному та просодичному.    

2. Евфонія становить важливий елемент мовної картини світу на 

фонетичному рівні й репрезентує синтез універсальних та ідіоетнічних 

аспектів еволюції і самої мови, і традиції її осмислення в лінгвістиці й 

художній літературі.  

3. Милозвучність – наслідок узаємодії внутрішньомовних, 

зовнішньомовних та позамовних чинників мовного розвитку. Основним 

внутрішньомовним чинником виступає прагнення до економії мовних зусиль 

як універсальна закономірність мовних змін, реалізована на багатьох рівнях 

(наприклад, у творенні складноскорочених слів та абревіатур, творенні 

скорочених слів у розмовному та сленговому мовленні, використання в 

молодіжному мовленні коротших іншомовних слів замість довших питомих).      

4. Відповідно до чотирьох аспектів фонетики (акустичного, 

артикуляційного, фонологічного та перцептивного), явище милозвучності 
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може бути досліджене в останніх трьох аспектах, тоді як акустичне 

дослідження милозвучності видається утрудненим.    

5. Евфонія має структурно-типологічний, нормативний та естетичний 

аспекти свого наукового осмислення.     

6. Концепт МИЛОЗВУЧНІСТЬ / ЕВФОНІЯ (МІЛАГУЧНАСЦЬ, 

БЛАГОЗВУЧИЕ, EUPHONY та ін.) репрезентує один із аспектів універсального 

макроконцепту СВОЄРІДНІСТЬ МОВИ: якщо увага носіїв одних мов 

акцентована саме на евфонії рідної мови (пов’язаний, однак нетотожний концепт 

– МУЗИЧНІСТЬ або ПІСЕННІСТЬ мови, пор. уявлення про музичну італійську і 

пісенну українську), то увага носіїв інших мов зосереджена на інших 

властивостях їхньої мови (таких, як ЛОГІЧНІСТЬ, СКЛАДНІСТЬ, БАГАТСТВО 

СЛОВНИКА тощо). Подібні концепти існують у загальнонародній картині світу і 

справляють вплив на лінгвістичну традицію.      

Основні етапи роботи. Процедура дослідження включає декілька 

етапів.    

Перший етап – укладання розширеної бібліографії з проблем евфонії 

української та інших мов і здійснення критичного огляду літератури; аналіз 

наявних дефініцій милозвучності з визначенням її конститутивних 

параметрів.    

Другий етап – моделювання специфіки концептуалізації милозвучності 

носіями української мови (в порівнянні з носіями інших мов) для визначення 

співвідношення універсальних та ідіоетнічних рис явища.    

Третій етап – відбір текстів українського фольклору та художньої 

літератури й дослідження функціонування в них параметрів милозвучності 

української мови.    

Четвертий етап – моделювання внутрішньомовних, зовнішньомовних 

та позамовних чинників формування явищ милозвучності української мови.    

П’ятий етап – вивчення кодифікаційних аспектів евфонії української 

мови та розроблення рекомендацій щодо правописного внормування 

милозвучних чергувань. 



84 

 

 

2.2. Фонетична типологія явищ милозвучності української мови 

 

2.2.1. Рівні та параметри евфонії 

 

Загальномовні, загальнохудожні та поетичні аспекти 

милозвучності. Дослідження дефініцій евфонії дозволяє говорити про три 

сфери наукового осмислення зазначеного явища:    

евфонія мови в цілому як предмет описової, інтерпретаційної та 

нормативної лінгвістики, а також об’єкт концептуалізації носіями мови;    

евфонія художнього мовлення – предмет лінгвістики, зокрема 

лінгвопоетики, з одного боку, і літературознавства, зокрема поетики, з 

другого боку;    

евфонія віршованого мовлення (частковий варіант попереднього) – 

предмет і лінгвістики, і віршознавства як галузі літературознавства.    

Друга і третя з зазначених сфер є предметами передусім теорії 

літератури, поетики, літературознавчої стилістики й перебувають поза 

завданнями нашого дослідження. Ми зосереджуємося переважно на проблемі 

милозвучності загальнонародного мовлення як предметі лінгвістики, 

звертаючись до художнього, зокрема віршованого, матеріалу тільки в 

лінгвістичних аспектах.  

Артикуляційний, фонологічний та перцептивний рівні 

милозвучності. Явище евфонії, точніше, комплекс фонетичних явищ, які в 

цілому складають більшою або меншою мірою суб’єктивізований образ 

евфонії, доцільно досліджувати на чотирьох рівнях фонетики: акустичному, 

артикуляційному, фонологічному та перцептивному.      

До фонологічних явищ евфонії, спричинених артикуляційними 

чинниками, слід віднести асиміляцію і дисиміляцію приголосних, вставні та 

приставні голосні, приставні приголосні, спрощення в групах приголосних 

[Тимошенко].    
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Класифікація параметрів милозвучності. Білоруський дослідник 

У. Дубовка (1927) відніс до наймилозвучніших італійську й українську мови, 

де в потоці мовлення наявна майже однакова кількість голосних і 

приголосних [Дубоўка].   

Н.І. Тоцька відзначає, що серед європейських мов об’єктивно найбільш 

вокалічною є фінська (51% голосних у потоці мовлення), а не італійська 

(48%), хоча враження музикальності справляє друга, а не перша [Тоцька 

2000, с. 8]. На наш погляд, першорядна увага саме до італійської мови й 

формування її іміджу як наймилозвучнішої (принаймні серед мов Європи) 

пояснюється низкою як лінгвістичних, так і – ще більшою мірою – 

екстралінгвістичних причин. По-перше, фінська мова не належить до 

індоєвропейської родини й, по-друге, вона поширена на далекій півночі 

Європи. До того ж вона консонантно бідна, у ній домінують глухі 

приголосні. У той же час італійська мова належить до детально вивченої 

романської групи мов із тривалою писемною історією, що є нащадком 

латинської мови (яка від часів античності перебувала в центрі уваги 

дослідників риторики та стилістики) й займає центральний ареал колишньої 

Римської імперії, культурну роль якої у формуванні іміджу сучасної Європи 

важко переоцінити. Окрім того, Італія є визнаним центром музики й опери, 

що тісно пов’язано не тільки зі структурою італійської мови, а й із 

формуванням її репутації в Європі.   

Дослідник фонетики фінно-угорських мов Ю.О. Тамбовцев пропонує 

чіткий критерій визначення милозвучності (або евфонії або мелодійності – 

названі терміни він уживає як синоніми) мови: це сукупність частоти 

голосних і сонорних приголосних у звуковому ланцюжкові. Підкресливши 

наявність шкали звучності (голосні – сонорні – дзвінкі – глухі), автор 

відзначає, що досі розподіл мов «за мірою евфонії» або «за мірою 

сонорності» ще не був здійснений. Винятково важливий для розуміння 

доісторичної мовної карти Європи висновок автора про те, що серед мов 

фінно-угорської родини прибалтійсько-фінські мають значно більше 
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голосних у звуковому потоці, ніж решта більш східних мов цієї родини. 

Серед фінно-угорських мов максимальну міру милозвучності або 

мелодійності, визначену сукупністю голосних і сонорних, має фінська мова 

(72,85%; для порівняння: австралійська мова нунгубуйу з максимальною 

милозвучністю за зазначеними параметрами – 85,14%). Коефіцієнт евфонії 

слов’янських мов (за максимальною величиною по мовній групі – в сербсько-

хорватській мові [так у автора]) вищий не тільки за германські та балтійські, 

а й за іранські та індійські мови, однак нижчий за тюркські мови. За 

середньою величиною евфонії по групі слов’янські мови поступаються навіть 

германським, максимальну величину серед досліджених автором мов світу 

мають африканські мови банту й мови австралійських аборигенів. Автор 

робить висновок про те, що евфонію або милозвучність або мелодійність 

мови можна вважати мовною універсалією «тому, що в усіх мовах світу є 

голосні й сонорні приголосні». Межі евфонії можуть бути обчислені для 

природної мови людини як такої [Тамбовцев].       

Розширений перелік чинників творення милозвучності української 

мови пропонує В.В. Синюта [Синюта].    

Дослідники стилістики російської мови підкреслюють слушність іще 

античної (арістотелевої) інтерпретації милозвучності передовсім як легкості 

вимови тексту, збільшення його зрозумілості та впливу на слухача. Так само 

античності сягає уявлення про естетичну оцінку звуків (зокрема, стародавні 

греки вважали немилозвучною «сигму» й рекомендували не допускати її 

повторення у промові). «Благозвучие предполагает наиболее совершенное, с 

точки зрения говорящих на данном языке, сочетание звуков, удобное для 

произношения и приятное для слуха. Требования благозвучия должны быть 

согласованы с фонетическими особенностями конкретного языка. Все, что 

несвойственно ему, что выходит за рамки привычных артикуляций, 

производит впечатление какофонии» [Голуб]. Вимовна звичка – 

принципово важливий аспект евфонії.      
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Надзвичайно деталізований перелік параметрів мовної милозвучності 

на фонематичному, силабічному та просодичному рівнях запропонував 

лінгвіст і поліглот Д.І. Переверзєв (див. Додаток Б). Його уявлення (як і будь-

яке інше – не позбавлене суб’єктивності) базоване на володінні (на рівні 

усного мовлення і читання) цілою низкою європейських мов і становить 

значний науковий інтерес як спроба індивідуального осмислення 

особливостей сприйняття фонетичних відмінностей між мовами. На наш 

погляд, образ милозвучних рис тієї або іншої мови є більш об’єктивним і 

доступним для формалізації, ніж образ милозвучного тексту (більш або менш 

штучно сконструйованого) або милозвучної промови певного мовця. Так, 

наприклад, теоретики давньогрецького ораторського мистецтва 

рекомендували мінімізувати вживання немилозвучних звуків, а не вимовляти 

їх більш милозвучно. Водночас давньогрецька риторика відрізняла 

милозвучну мову (якою вважали, закономірно, давньогрецьку на противагу 

всім іншим «варварським» мовам, незважаючи на значну частотність у ній 

такого найменш милозвучного, за уявленнями давньогрецьких стилістів, 

звука, як с) від милозвучної промови окремого ритора. Засобами милозвучної 

давньогрецької мови могла бути сконструйована особливо милозвучна 

промова.    

Таким чином, для зручності й чіткості дослідження пропоновано 

евфонічні засоби розподілити на дві природні групи – на сегментні й 

суперсегментні, залежно від того, які мовні елементи, сегментні або 

суперсегментні, реалізують функціональність милозвучності. Так, до 

сегментних засобів евфонії відносимо голосні, приголосні й звукосполучення 

(сполучення приголосних, зокрема «фонестеми», та склади). Суперсегментні 

засоби евфонії також можна розподілити на три групи – інтонеми, наголос і 

складова інтонація (тони). У той же час до лексичних засобів евфонії слід 

відносити фонетично вмотивовані слова – звукозображальні 

(звуконаслідування й ономатопея) і звукосимволічні, а також екзотизми. 
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Тому пропоновану класифікацію основних засобів евфонії можна 

представити в такий спосіб.  

1. Фонетичні засоби:  

А. Сегментні: а) голосні, б) приголосні, в) звукосполучення 

(фонестеми, склади); 

Б. Суперсегментні: а) інтонація, б) словесний наголос, в) тони в 

тонових мовах.     

2. Лексичні засоби:  

А. Фонетично вмотивовані слова (ономатопея): а) звукозображальні 

слова (звуконаслідування), б) звукосимволічні слова;  

Б. Варваризми й екзотизми (фонетично неосвоєні запозичення).        

На основі дослідження публікацій, присвячених милозвучності 

української та інших мов ([Близнюк 2011; Ващенко 1954; Качуровський 

1984; Огієнко 1996; Тимошенко 1952; Тоцька 2000; Чабаненко 2001; 

Чередниченко 1962] та ін.), фоносемантиці, а також на підставі опитування 

студентів філологічних спеціальностей, фахових лінгвістів та поліглотів 

(передусім студентів, випускників та викладачів Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, понад 250 осіб – див. Додаток А) було 

здійснено класифікацію явищ мовної милозвучності за підсистемами 

фонетичної системи мови. 

 

2.2.2. Фонематичний рівень    

 

Фонематичний рівень є тим рівнем, на якому явища милозвучності 

реалізуються найбільш детально й диференційовано. 

1. Напружені та придихові приголосні визнані за складніші для вимови 

(а отже, менш милозвучні) порівняно з ненапруженими та непридиховими 

приголосними. Відсутність таких приголосних в українській мові, отже, 

інтерпретована як одна з рис її милозвучності. У розгляданому випадку 
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йдеться про евфонію в мовній системі, оскільки напружені та придихові не 

трапляються в жодних текстах української мови.       

2. Дзвінкі приголосні визнані за милозвучніші порівняно з глухими. У 

цьому випадку йдеться про евфонічні відмінності не в мовних системах, а в 

текстах: текст із домінуванням дзвінких над глухими милозвучніший.    

3. М’які приголосні милозвучніші за тверді – тут також ідеться про 

відмінності на рівні текстів із переважанням тих або інших приголосних.    

4. Сонорні приголосні милозвучніші за шумні. Наявність в українській 

мові обох названих типів приголосних також переносить цей аспект 

милозвучності на рівень текстів.    

5. Шиплячі та свистячі приголосні визнані за немилозвучні порівняно з 

зімкненими, що також віддзеркалено на рівні текстів. Однак у цьому 

випадку спостерігаємо наявність індивідуальних позицій опитуваних: деякі 

респонденти відзначили милозвучність свистячих приголосних (однак не 

шиплячих). 

6. Дифтонги, певною мірою й трифтонги визнані деякими 

респондентами за милозвучніші порівняно з монофтонгами. Однак в 

українській мові сполучення голосних сприймане як зяяння (гіатус) – 

немилозвучна риса.  

7. Редуковані голосні (відсутні в українській мові, однак наявні у 

старослов’янській як елементи фонологічної системи, а в російській – як 

позиційні варіанти голосних повного творення) сприймані як немилозвучні 

порівняно з голосними повного творення (властивими українській мові). Тут 

так само йдеться про евфонічну рису мовної системи, а не текстів.    

8. Багатство фонем української мови також визнане за одну з рис її 

милозвучності. Так, для порівняння – фінська мова має низку евфонічних рис 

мовленнєвого потоку, однак відзначається, на думку деяких респондентів 

(див. Додаток Б), відносною бідністю складу консонантизму, зокрема, 

відсутністю деяких дзвінких приголосних.      
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Отже, на фонематичному рівні явища евфонії можуть бути 

класифіковані на: 

1) притаманні мовній системі української мови в цілому, тобто 

наявні в будь-яких українськомовних текстах (відсутність напружених та 

придихових приголосних, дифтонгів та трифтонгів, редукованих голосних, 

фонемне багатство) і  

2) притаманні окремим текстам із переважанням милозвучних фонем 

(сонорні порівняно з шумними, дзвінкі порівняно з глухими, м’які порівняно 

з твердими, зімкнені порівняно зі щілинними).    

 

2.2.3. Силабічний рівень    

 

Складовий рівень утілення милозвучності видається особливо 

важливим зважаючи на те, що людина вимовляє усний текст складами, склад 

виступає основною одиницею вимови. 

1. Тяжіння українського мовного ланцюжка до переважання 

відкритого складу визнане основною рисою милозвучності української мови 

за результатами і дослідження публікацій, і проведення опитування. 

Зазначена риса фонетичної типології української мови має бути пояснена 

історією мовного розвитку (див. нижче) і є ідіоетнічною, виявленою 

максимальною мірою саме в українській мові порівняно з подібними рисами 

інших слов’янських мов. Саме функціонування цієї риси в мовленні 

забезпечують численні милозвучні чергування на межі слів.    

2. Українська мова віддає перевагу не будь-яким відкритим складам, а 

саме складам прикритим, тобто таким, що мають структуру CV, де C – 

приголосний, V – голосний. Вокальний початок слова невластивий 

українській мові, на що звертав особливу увагу І.І. Огієнко [Огієнко 1996]. 

Таку структуру складу забезпечують протетичні приголосні.    

3. Накопичення приголосних у складі, тобто складова структура CCV, 

CCV, CCCV, також загалом невластиве українській мові, однак може 
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траплятися через морфологічні причини. Так, сполучення приголосних 

містять суфікси зі зменшено-пестливою семантикою, що, незважаючи на збіг 

консонантів, сприймані як евфонічні завдяки, по-перше, наявності в них 

м’яких приголосних і, по-друге,  впливові значення на сприйняття слова в 

цілому. У випадках збігу трьох приголосних діє закон висхідної звучності 

складу, який полегшує і вимову, і сприйняття: сприяти, стрибати (тут у 

складах спри-, стри- висхідна звучність «щілинний» – «зімкнений» – 

«сонорний» корелює з висхідною милозвучністю фонем у складі складу).    

4. Повноголосся української мови – східнослов’янська риса, меншою 

мірою реалізована в російській мові через значний вплив на неї 

церковнослов’янської мови (набагато істотніший за вплив 

церковнослов’янської мови на українську) й відсутня в західнослов’янських 

та південнослов’янських мовах.    

5. Асиміляція приголосних (повнішою мірою реалізована у вимові, 

ніж на письмі), що значно полегшує вимову скупчень приголосних. 

Отже, основною фонетико-типологічною рисою милозвучності 

української мови на силабічному рівні виступає тяжіння до будови складу з 

рівномірним чергуванням голосних і приголосних, де першим виступає 

приголосний, другим – голосний. У тих випадках, коли з морфологічних 

причин відбувається накопичення приголосних у складі, впливає закон 

висхідної звучності складу, який діяв іще у праслов’янський період, 

забезпечуючи відкритоскладовість праслов’янської мови (див. нижче).    

 

2.2.4. Просодичний рівень    

 

Просодичний рівень реалізації милозвучності особливо тісно корелює 

з індивідуальними рисами вимови мовця. Однак він має й безперечні 

ідіоетнічні риси етномовного колективу в цілому. 

1. Несегментні (надсегментні, суперсегментні, супрасегментні) 

фонетичні явища української мови властиві мовній системі в цілому, а не 
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окремим текстам, отже, забезпечують протиставлення мови за цим критерієм 

навіть близькоспорідненим мовам, як-от російська і польська. Так, слабкий 

рухомий наголос української мови протиставлений сильному рухомому 

наголосові російської мови й фіксованому наголосові польської мови. 

Слабкість наголосу корелює з відсутністю редукції голосних, на противагу 

російській мові.    

2. Побічний наголос української мови також забезпечує своєрідність 

мовленнєвої ритміки як один із компонентів милозвучності.      

Отже, просодичний рівень милозвучності української мови 

забезпечений наявністю слабкого рухомого наголосу з побічними 

наголосами. 

Таким чином, є підстави зробити висновок про три рівні реалізації 

явищ милозвучності української мови у фонематичній, силабічній та 

просодичній підсистемах фонетичної системи мови.    

1. Рівень фонетичної системи мови в цілому: відсутність в українській 

мові напружених та придихових приголосних, редукованих голосних 

(голосних неповного творення), повноголосся голосних, асиміляція 

приголосних.    

2. Рівень окремих текстів, «евфонізованих» (термін І.Г. Чередниченка) 

із метою полегшення їх вимови відповідно до вимог ораторського мистецтва: 

переважання м’яких над твердими, дзвінких над глухими, сонорних над 

шумними, менша порівняно зі звичайною частотою кількість шиплячих і 

свистячих приголосних.    

3. Рівень індивідуальної вимови, що значною мірою зводиться до 

уникання таких типових помилок, як редукція голосних, відсутність 

асиміляції приголосних (вимова їх сполучень відповідно до написання) та ін.    

У перебігу дальшого розроблення досліджуваної проблематики 

необхідно інтерпретувати кожну типологічну рису милозвучності української 

мови з погляду її ідіоетнічності, тобто наявності або відсутності в інших – 

близькоспоріднених та територіально близьких мовах. Також необхідно 
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визначити діахронічні типологічні параметри формування «евфонічного 

портрета» української мови. Нарешті, слід установити, на якому саме 

фонетичному рівні реалізована основна одиниця милозвучності 

української мови, якщо така може бути визначена.    

 

2.2.5. Проблема ідентифікації основної одиниці / носія милозвучності    

 

Експериментальне дослідження специфіки концептуалізації 

МИЛОЗВУЧНОСТІ (див. Додаток Б) показало наявність різних підходів до 

визначення основної одиниці – носія милозвучності мови. Більшість 

респондентів наголошує на опозиції милозвучних і немилозвучних мов, 

здійснюючи більш або менш суб’єктивну естетичну оцінку мовної системи 

на рівні фонетичної типології. Однак деякі учасники опитування вказали на 

опозицію передусім евфонічних і неевфонічних текстів (С.А. Захаркін) або 

навіть евфонічних і неевфонічних промов окремих мовців (А.О. Пучков). 

Два останні погляди, хоч і не виявилися поширеними, усе-таки потребують, 

на наш погляд, детальної інтерпретації, оскільки віддзеркалюють 

своєрідність індивідуальної концептуалізації МИЛОЗВУЧНОСТІ.       

Видається очевидним, що оцінювання милозвучності окремого тексту 

стосується майже винятково художніх, а особливо поетичних текстів. Тут 

утілена дихотомія МИЛОЗВУЧНІСТЬ ЗАГАЛЬНОНАРОДНОЇ МОВИ / 

МОВЛЕННЯ – МИЛОЗВУЧНІСТЬ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ. У другому 

випадку маємо справу зі значно більш штучним, детальніше обробленим 

індивідуально-авторським мовленням.    

Коли йдеться про милозвучність виступу мовця (про риторичний 

аспект проблеми див. вище), то на перший план виходять ті особливості 

тексту, які зазвичай не позначені на письмі, оскільки, згідно з цією позицією, 

той самий текст може бути виголошений милозвучно або немилозвучно. Тут 

акцентовані не фонемні та складові, а суперсегментні, просодичні аспекти 
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евфонії. Невідомо, яку роль можуть відігравати паравербальні супровідні 

компоненти мовлення.       

Заслуговує детальної уваги також питання про те, чи є основним 

носієм милозвучності алофон, а чи склад. Інакше кажучи, фонематичний чи 

силабічний рівень фонетичної системи мови має бути в першу чергу 

оцінюваний з погляду евфонії. 

Оскільки милозвучність є явищем мовленнєвого потоку, а основною 

одиницею вимови виступає склад, то слід очікувати, що ефект евфонії 

реалізовуватиметься передусім на рівні силабеми. Дослідження цього 

питання утруднене тим, що фоносемантичне дослідження фонем 

започатковане ще в діалозі Платона «Кратил» та в давньогрецьких і 

давньоримських риторичних текстах, тоді як фоносемантична інтерпретація 

силабічного рівня фонетичної системи мови належить до тих питань 

мовознавства, які ще тільки починають досліджувати.    

На наш погляд, на поставлене питання можна дати тільки попередню 

відповідь, яка до проведення широкомасштабних статистичних досліджень 

на матеріалі різних мов (що не належить до завдань нашого дослідження) 

залишатиметься на рівні робочої гіпотези.     

Евфонія загальнонародної мови реалізована передовсім на 

силабічному рівні, тоді як евфонія художнього, особливо поетичного 

тексту – перш за все на рівні фонем, використовуваних у звукописі.    

Таким чином, основним носієм милозвучності загальнонародної мови 

можемо вважати склад, тоді як головною одиницею милозвучності 

художнього тексту є фонема.    
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2.3. Евфонологія серед інших дисциплін    

 

2.3.1. Евфонологія – наука про мовну милозвучність 

 

На наш погляд, можна запропонувати робочу назву для лінгвістичної 

субдисципліни, яка вивчає діалектику універсальних та ідіоетнічних рис 

милозвучного мовлення в його антропоцентричному вимірі на різних 

фонетичних рівнях – евфонологія. До завдань такої субдисципліни могло би 

входити дослідження співвідношення об’єктивних (доступних для наукової 

формалізації) і суб’єктивних («смакових») чинників творення евфонії, 

спільних і відмінних рис милозвучності у трихотомії «загальнонародна 

мова – художня мова – поетична мова» і у трихотомії «мова – текст – 

мовець». Слід особливо підкреслити: коли перша з наведених трихотомічних 

опозицій не раз виступала предметом дослідження в аспекті евфонії (див. 

Розділ 1), то друга трихотомічна опозиція майже не виступала предметоми 

дослідження, і їй приділено увагу, зокрема, у перебігу здійсненого для 

реалізації мети дослідження експерименту (Розділ 4).     

Евфонологія видається тісно пов’язаною з риторикою, стилістикою, 

фоносемантикою, лінгвопрагматикою, лінгвосугестологією. Окремий аспект 

проблеми – роль евфонії в реалізації магічної функції мови. 

Частковим синонімом до запропонованого лінгвістичного терміна 

видається розглянутий вище англійськомовний термін фонестетика 

(phonaesthetics).   

На наш погляд, концепції фонестетики і евфонології деякою мірою 

відрізняються вже на рівні внутрішньої форми назв субдисциплін. 

Давньогрецьке слово αἰσθητικός указує на сприйняття, відчуття (LSJ) і в 

сучасних європейських мовах, зокрема й в українській, уживане в контексті 

проблематики мистецтва. Є сенс виділяти естетичну функцію мови. 

Водночас евфонологія своєю назвою співвідносна передусім із фонологією як 
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із точною лінгвістичною дисципліною. Евфонічні явища виходять за межі 

художнього мовлення і властиві загальнонародному мовленню. На наш 

погляд, евфонія співвідносна з сугестивною або впливовою функцією мови 

не меншою мірою, ніж із естетичною функцією. Основний вектор евфонії – 

лінгвопрагматика.    

Евфонологія як саме лінгвістична, а не літературознавча 

субдисципліна зосереджена передовсім на фонетичній типології явищ 

милозвучності в загальнонародній мові.    

 

2.3.2. Евфонія і фоносемантика 

 

Фоносемантика – явище, якнайглибше споріднене за своєю суттю з 

досліджуваним нами явищем евфонії або милозвучності. Як відомо, спроба 

приписати окремим звукам певні (перш за все сакрально-магічні) смисли 

сягає архаїчної міфологічної свідомості, невіддільним компонентом якої є 

магія мови взагалі і звуків зокрема. (Пор. лінгвістичне світобачення 

М.Я. Марра, який, вивчаючи первісну магію мови, у своїх дослідженнях 

удавався до маніпуляції звуками, забороненої строгими лінгвістичними 

законами фонетичної еволюції мов.) Як відзначав В.В. Топоров [Топоров 

1988], первісний маг чинить зі словом, розчленовуючи його на окремі звуки, 

приблизно так, як жрець чинить зі своєю жертвою. 

Не можна вважати випадковим той факт, що перший у світі (з нині 

відомих) твір з теоретичного мовознавства – діалог Платона «Кратіл» – мав 

одним із центральних своїх об’єктів фоносемантику (на матеріалі 

давньогрецької мови). Тоді, у середині І тис. до н.е., ця наука, як відомо, ще 

тільки починала свій шлях від магічної гри звуковими асоціаціями до 

спеціальної лінгвістичної дисципліни з експериментально верифікованими 

результатами.  

Експерименти В.В. Левицького показали, що носії різних мов 

використовують при оцінюванні символічних значень звуків подібний 
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механізм. Подібні семантичні одиниці символізовані в різних неспоріднених 

мовах схожими фонетичними одиницями – може йтися про статистичні 

звукосимволічні універсалії [Левицкий 2009, с. 24, 62].    

Однак оцінка звукосимволічного потенціалу слів складніша за оцінку 

окремих звуків. Сама по собі наявність у звучанні слова звуків, здатних мати 

символічне значення, не обов’язково реалізується в мові та психіці мовця. 

Отже, символічне значення не властиве звукам мови від природи, а 

приписується їм мовцями за певними «правилами», що через фізичні 

акустико-артикуляторні властивості звуків можуть мати міжнаціональний 

характер [Левицкий 2009, с. 122].    

Голосні української мови розподілені в порядку зменшення 

«приємності» так: і, а, о, е, и, у; приголосні – так: л, м, н, к, п, з, с, в, ш, р, ж, 

т, й, б, г, ц, ф, дз, д, ч, дж, х [Левицкий 2009, с. 28].     

В.В. Левицький і О.П. Журавльов ранжували голосні російської мови 

за шкалою оцінки й отримали різні результати. У В.В. Левицького 

послідовність у порядку зменшення позитивності виглядає и, о, а, у, э, ы, а в 

О.П. Журавльова – а, о, и, э, у, ы [Левицкий 2009, с. 21]. Однак легко 

показати, що ці дві начебто відмінні класифікації мають дуже багато 

спільного між собою. Перші три й останні три голосні в обох класифікаціях 

ті самі – ідеться тільки про розподіл усередині кожної з підгруп. Основний 

принцип, віддзеркалений в обох класифікаціях, той самий: голосні 

переднього ряду сприймані більш позитивно, ніж голосні заднього ряду. 

Однак, як підкреслює Ю.Л. Мосенкіс (усне повідомлення), у класифікації 

О.П. Журавльова накладений іще один принцип: голосний а, найбільш 

властивий «дитячим словам» і повторюваний як основний приспів 

колискових пісень (а – а – а), виходить на перше місце в ранжованому 

списку.  

На матеріалі багатьох мов визначено, що глухість приголосних 

асоціюється з негативною оцінкою, тоді як універсальних звукосимволічних 

кореляцій позитивної оцінки не визначено [Левицкий 2009, с. 66].    
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Щодо мови художньої літератури, зокрема поезії, використовують 

поняття фоносемантичної тональності – оптимістичної, песимістичної або 

змішаної [Кабиш 2015, с. 142–152].    

На наш погляд, поряд із численними спільними рисами, евфонологія і 

фоносемантика мають і істотні відмінності. Перш за все слід підкреслити, що 

коли фоносемантика вивчає «значення» (у найширшому розумінні слова) 

окремих звуків і їх послідовностей, то об’єктом вивчення евфонології 

виступає мовленнєвий потік, а предметом – естетичні властивості його 

звучання. Іншими словами, евфонічна характеристика мовлення корелює 

переважно з опозицією ПОЗИТИВНЕ – НЕГАТИВНЕ у фоносемантиці. 

 

2.3.3. Евфонія і лінгвопоетика 

 

Цінні спостереження щодо поетичної евфонії зробив у своєму 

дисертаційному дослідженні А.В. Пашков [Пашков 2006]. Так, він звертає 

увагу на висловлену Б.В. Томашевським іще в 1920-ті рр. думку про те, що 

«факти звукової організації мовлення ще недостатньо вивчені, щоб можна 

було вибудувати струнку теорію евфонії» [Томашевский 1999, с. 98]. 

Б.І. Ярхо вже в той час пропонував своєрідне розширене розуміння поетичної 

фонетики, визначаючи її як «учення про естетично застосовувані звуки 

мовлення» [Ярхо 1928, с. 12] і включав до її складу просодію, віршознавство 

(ритм, системи віршування, теорія клаузул, рима) і власне евфонію [Ярхо 

1984]. За Б.П. Гончаровим, «проблема звукової організації аж ніяк не 

обмежується римою й звукописом; звуковими елементами вірша є і ритм, й 

інтонація» [Гончаров 1977, с. 5]. Фахівець критикує традиційний погляд, 

який «під звуковою організацією вірша має на увазі риму й звукові повтори 

(алітерацію, асонанс)» [Гончаров 1977, с. 30]. А.В. Пашков [Пашков 2006] 

уважає наведені тези слушними і для сучасної лінгвопоетики. 

Найважливіші пов’язані з евфонією прийоми такі [Скирмантас 1984].  
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1. Асонанс – художньо доцільний повтор тих самих голосних звуків. 

Деякі дослідники схильні називати асонансом повтор лише наголошених 

голосних [Брик 1919], інші ж на наголос уваги не звертають. Поняття асонанс 

іноді має інше значення й позначає певний тип рими (Тимофеев, Тураев, с. 

23). У поетиці під асонансом часто розуміють таку риму, у якій збігаються 

тільки наголошені склади римованих слів; інші склади або зовсім не 

збігаються, або збігаються лише почасти (Квятковский, с. 50-53).  

2. Алітерація – аналогічний асонансу продуктивний і привабливий для 

дослідників прийом евфонізації – художньо доцільний повтор тих самих 

приголосних. М.Ю. Кабиш підкреслює, що алітерація як одна з форм 

повторення звуків має бути приємною для слуху, але не надто нав’язливою 

[Кабиш 2015, с. 114]. Алітерація – найпоширеніший різновид звукового 

повтору, оскільки приголосні звуки легше впізнати, вони більш інформативні 

[Кабиш 2015, с. 116].       

За акустичною виразністю О.М. Брик вибудовує таку «ієрархію» 

звуків: а) голосні ударних складів, б) «натискні» (російськ. нажимные) 

приголосні, в) «ненатискні» (російськ. ненажимные) приголосні, г) голосні 

ненаголошених складів. Хоча поняття «натискні» і «ненатискні» приголосні 

О.М. Бриком окремо не пояснені, із контексту зрозуміло, що натискними 

автор уважає початкові приголосні слова й такі приголосні, що входять до 

наголошених складів. Виходить, він уважав, що позиція звука в слові є 

найважливішим чинником, що обумовлює всю яскравість фонетичних 

комбінацій. Видається, що більш раціональною була б класифікація 

алітерацій за фонетичними особливостями алітерованих звуків, оскільки до 

класу приголосних відносять звуки, що відрізняються різноманітними 

артикуляційними й акустичними особливостями, і приголосні різних класів 

(порівн. проривні, шиплячі, свистячі, сонорні) сильно різняться між собою. 

3. Повтори звукосполучень: окрім своїх прямих лінгвістичних функцій, 

вони безпосередньо беруть участь у створенні естетично спрямованої 

звукової форми вірша.  
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4. Інструментування. Побудовані на повторі прийоми евфонізації, 

віднесені до сегментних елементів звукового рівня мови, доцільно було б 

узагальнено назвати інструментуванням. Часто інструментування розуміють 

дуже широко, як усебічну систему засобів і форм евфонізації, і більшою чи 

меншою мірою ототожнюють із такими поняттями, як звукова організація 

віршованого мовлення, евфонія, фоніка тощо [Брюсов 1987; Леонтьев 1975]. 

Але оскільки основні прийоми евфонізації, засновані на повторі звуків і їх 

комбінацій, – алітерація, асонанс, співзвуччя – то в пропонованій системі 

понять інструментування може бути потрактовано головним чином як 

поняття класифікаційного характеру, що допомагає описати відносини й 

ієрархію різних прийомів евфонізації.  

5. Гармонія голосних, об’єктивна роль якої серед інших звукових 

засобів вираження є значно більшою, ніж це, зазвичай, висвітлено у 

віршознавчій літературі. Значення прийомів евфонізації, заснованих на 

закономірному, природному розташуванні звуків, є не настільки важливим, 

хоча іноді саме це підкреслено спеціально [Левый 1972].    

6. Розташування однакових звуків у певному невипадковому порядку 

[Скирмантас 1984].    

Заслуговує на увагу думка, що поетичне мовлення безпосередньо 

організують не фонеми як реляційні одиниці, а звуки (звукові типи) 

[Леонтьев 1964, с. 9].   

 

2.3.4. Евфонія і лінгвоаксіологія 

 

Явище милозвучності або евфонії вже самою своєю назвою вказує на 

певний оцінний компонент, відсилає до певної системи естетичних 

цінностей, застосованих до мови в цілому або до окремого тексту. Сказаним 

визначена необхідність розглянути милозвучність мови в аксіологічному 

аспекті.    
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Оцінка тих або тих (зокрема й мовних) явищ людиною базується на 

методологічному принципі антропоцентризму. Мовна особистість – точка 

відліку концептуалізацій і оцінок, пор.: «…колір може бути визначений не 

тільки за його хроматичними якостями, але й уявлятися веселим або 

смутним; видима форма викликає враження сили або слабкості, динамічності 

або статичності; звук видається ніжним або агресивним…» [Михалёв 1995, 

с. 27]. 

Антропоцентричний підхід до вивчення мовної/мовленнєвої евфонії 

реалізується, зокрема, в акцентуації аксіологічного аспекту. Вивчення 

евфонетики в цьому аспекті на тлі цінностей і оцінок мовної картини світу 

особистості і суспільства може виступати основою для порівняння 

концептуалізації мов у широкому культурному контексті [Бабаева 2004] 

тощо.  

Одним із перших на «мовні цінності», зокрема фонеми у складі 

морфем, звернув увагу І.О. Бодуен де Куртене («Фонологія», 1917): «Із 

погляду мовного мислення й заснованого на ньому наукового мовознавчого 

(лінгвістичного) мислення, фонеми й узагалі всі вимовно-слухові елементи 

не мають самі по собі жодного значення. Вони стають мовними цінностями й 

можуть бути розглянуті лінгвістично тільки тоді, коли входять до складу 

всебічно живих мовних елементів, якими є морфеми, асоційовані як із 

семасіологічними, так і з морфологічними уявленнями» [Бодуэн де Куртенэ 

1963, с. 357].  

Поява колективної праці «Аксиологическая лингвистика» (М., 2002) 

засвідчила оформлення цієї субдисципліни. Проблематику лінгвістичної 

аксіології формулює М.Г. Комлєв, відзначаючи, що «у мовній практиці 

досить часто використовують різного типу оцінки. Оцінюють слова, 

висловлювання, тексти, а також ідіолекти, діалекти і навіть цілі національні 

мови. Соціальній оцінці піддають як системи певного знакового репертуару, 

так і способи оперування ними» [Комлев 1981, с. 90]. 
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Оцінка певної мови потребує опертя на матеріал інших мов. Оцінне 

порівняння мов Р.О. Будагов сприймає як суб’єктивне [Будагов 1977, с. 9], 

тоді як В.М. Солнцев наполягає на необхідності критеріїв порівняння 

[Солнцев 1976, с. 120]. Образ мови як милозвучної може бути результатом 

специфіки її типологічного розвитку. Як підкреслював В. Вартбург, розпад 

закінчень у французькій мові надав їй образу певної «елегантності» 

порівняно з німецькою (цит. за: [Комлев 1981, с. 93]).  

На наш погляд, проблематика лінгвоаксіології в її проекції на фонетику 

співвідносна з оцінкою фонем за шкалою ПРИЄМНЕ–НЕПРИЄМНЕ у 

фоносемантиці (див. вище).    
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Висновки до Розділу 2    

 

Вироблення методологічних засад і базованого на них комплексу методів 

дослідження милозвучності певної мови в цілому, окремого тексту або 

сукупності текстів певного автора стикається з низкою труднощів, серед яких – 

вичленування об’єктивних параметрів / критеріїв евфонії, на притивагу 

суб’єктивним, смаковим оцінкам.    

Метод комплексного аналізу дозволяє максимально врахувати ідею мови 

як системи систем і взаємозв’язок між мовними рівнями, зокрема, вихід мовної 

милозвучності за межі фонетичного рівня. Частково використані також 

прийоми текстуального, зіставно-типологічного та структурного аналізу.     

Як демонструє методологічний аналіз проблеми евфонії/милозвучності, у 

фольклорних текстах слід очікувати настанови як на милозвучність (наприклад, 

колискові пісні), так і на немилозвучність, співвідносну з максимальним 

утрудненням вимови і запам’ятовування (скоромовки). Подібну настановчу 

дихотомію можна очікувати в ідивідуально-авторських художніх текстах: в 

одних складова ритміка і фонемна організація спрямовані на естетику евфонії, в 

інших – на свідоме порушення евфонічних правил завдяки скупченню 

приголосчних або голосних, «ламаній» ритміці тощо. Недослідженими 

аспектами залишається милозвучність деяких типів текстів – від архаїчних 

сакральних до тих, де репрезентована мовна гра.   

Методологічними засадами вивчення евфонії української мови є:    

1) ідея віддзеркалення в мові природних та культурних особливостей 

існування мовців (Й.Г. Гердер) і «народного духу» (В. Гумбольдт) як основа 

етнолінгвістичних досліджень (В.В. Жайворонок) ідіоетнічних рис мови й 

лінгвістичної традиції в їх співвідношенні з універсальними (С.М. Лучканин);    

2) принцип лінгвістичного антропоцентризму;    

3) положення про відображення мовної картини світу на всіх рівнях мови, 

зокрема й на фонетичному (І.О. Голубовська);    
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4) діалектична єдність внутрішньомовних, зовнішньомовних та 

позамовних чинників мовного розвитку (С.В. Семчинський).        

Діалектика дослідження параметрів евфонії визначена застосуванням 

осей «мовне – позамовне», «внутрішньомовне – зовнішньомовне», 

«універсальне – ідіоетнічне», «об’єктивне/формалізовуване – суб’єктивне», 

«загальнонародне – індивідуально-авторське», «фольклорне – літературне», 

«прозове – поетичне», «дескриптивне – прескриптивне» та ін.    

Завдання евфонології як субдисципліни, що вивчає мовну милозвучність, 

певною мірою співвідносні, однак не тотожні з завданнями фоносемантики та 

лінгвопоетики. Теорія фонетичних варіантів слова пов’язана як із 

евфонологією, так і з прескриптивною лінгвістикою.      

Відповідно до мети і завдань праці розроблено методики генеративного і 

перцептивного асоціативних експериментів, спрямованих на ідентифікацію 

параметрів мовної милозвучності з погляду носіїв української мови.    

Серед комплексу гіпотез дослідження основними ідеями, що підлягають 

верифікації у процесі роботи, виступають об’єктивність (незалежність від 

індивідуально-суб’єктивних естетичних смаків) і статистична достовірність 

параметрів милозвучності українського (як і будь-якого іншого) мовлення.    

Типологізація явищ мовної милозвучності може бути здійснена як у 

межах фонетичнеого рівня мови (включаючи фонематичний, силабічний та 

просодичний субрівні), так і за межами цього рівня. Деякі аспекти 

милозвучності втілені на рівні морфонології (евфонічна взаємодія фонем на 

стикові морфем – фузія), морфології (зменшувально-пестливі форми суфіксації 

в українській мові, що містять евфонічні фонеми – дзвінкі та м’які), лексики 

(добір евфонічних лексичних елементів із синонімічного ряду), словосполучень 

і, ширше, сполучень слів (добір лексичних одиниць, які не утворюють 

немилозвучних збігів фонем на стикові слів), синтаксису (вільний порядок слів 

дозволяє уникати немилозвучних скупчень приголосних або голосних на межі 

слів).    
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РОЗДІЛ 3 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ЯВИЩ МИЛОЗВУЧНОСТІ 

В УКРАЇНСЬКИХ ТЕКСТАХ    

 

3.1. Евфонія фольклорного мовлення 

 

3.1.1. Теоретико-методологічні засади вивчення милозвучності мови 

народної творчості 

 

Мова фольклору неодноразово виступала об’єктом дослідження 

українських і зарубіжних лінгвістів (див., наприклад: [Білодід 1964; 

Єрмоленко 1987; Оссовецкий 1958; Оссовецкий 1979; Потебня 1985; 

Чабаненко 1977] та ін.). Вона віддзеркалює колективне світобачення народу, 

тобто ідіоетнічну мовну картину світу. У фольклорній мові вербалізовані й 

концептуалізовані національні цінності, морально-етичні й естетичні ідеали. 

Мова фольклору репрезентує особливий субстиль художнього стилю 

мовлення – той, у якому вербальні засоби комунікації виступають носіями 

тривалих традицій, що сягають глибокої магіко-міфологічної архаїки.    

Комплексні підходи, застосовні у лінгвофольклористиці, потребують 

спеціалізації при вивченні евфонічних явищ мови фольклору. 

МИЛОЗВУЧНІСТЬ мови, до її теоретико-лінгвістичної (передовсім 

фонетико-типологічної) інтерпретації в сучасному мовознавстві, виступала 

передусім естетичною та аксіологічною категорією. Саме втілення 

загальнонародного світобачення відрізняє мову усної народної творчості від 

інших субстилів художнього стилю мовлення, які втілюють індивідуально-

авторську картину світу. Зокрема й засоби експресії фольклорної мови, 

включаючи втілення евфонічних явищ, є загальнонародними. Експресія 

фольклорного мовлення – те, що відрізняє її від нормативної літературної 

мови авторських текстів. Як підкреслює С.Я. Єрмоленко, завдяки естетичній 
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природі народнопоетичного слова в ньому найдовше зберігається світ 

поетичних уявлень народу [Єрмоленко 1987, с. 6].    

Стандартизація усних виражальних засобів фольклорної мови 

становить важливий етап на шляху до становлення норм літературної мови. 

Саме тому не випадковим слід уважати той факт, що збирачі й дослідники 

фольклору водночас виступають і як лінгвісти (М.О. Максимович, 

П.О. Куліш, О.О. Потебня, І.Я. Франко, М.І. Толстой та ін.). Типологія 

літературного нормування української мови в контексті інших слов’янських 

досліджувана О.Б. Ткаченком, М.І. Толстим [Ткаченко 1990; Ткаченко 1991; 

Ткаченко 2004; Толстой 1988].      

Діалектика співвідношення фольклорної мови з літературною 

нормативною мовою, з одного боку, і територіальними діалектами, з другого 

боку, потребує спеціальної уваги. Наддіалектні риси фольклорної мови 

(А.В. Десницька та ін. [Десницкая 1970; Типы 1981]) – тим істотніші, чим 

важливішим є текст для етномовної картини світу – споріднюють мову 

фольклору з літературною. Саме найважливіші тексти усної народної 

творчості (наприклад, пісні, що об’єднують етнос у драматичні історичні 

періоди, – для українців це думи й історичні пісні) виступають каталізатором 

формування й усталення норм літературної мови – спершу в її усному, 

наддіалектно-фольклорному варіанті. Однак будь-який фольклорний текст за 

визначенням існує як сукупність своїх варіантів (не тільки текстуальних, а й 

говіркових), що пов’язує мову фольклору з діалектологією. Ситуацію певною 

мірою ускладнює ізоморфізм мови і фольклору як двох парадигм існування 

та вербалізації етнічної свідомості. Отже, літературна мова та літературна 

норма як її неодмінний атрибут утворюються в три етапи:  

на першому етапі існує парадигма варіантів кожного фольклорного 

тексту, що певною мірою корелюють із територіальними діалектами мови;    

на другому етапі утворюються елементи «фольклорного койне», 

спільні наддіалектні риси певних текстів, а далі й певних територій, що 

корелює з формуванням регіональних літературних субмов (наприклад, 
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літературна мова Галичини другої половини ХІХ ст. як об’єкт мовних 

дискусій І.С. Нечуя-Левицького, І.Я. Франка та ін., пізніше досліджувана 

З.Т. Франко); 

на третьому етапі відбувається становлення єдиної системи норм 

літературної мови.    

Фольклорний текст є за своєю природою усним, при його записі 

неминучі втрати інформації. Більшість фольклорних текстів доступні нині 

тільки в писемній формі, що істотно обмежує вивчення їх фонетичного рівня.    

У тексті фольклорного твору мова не тільки виступає віддзеркаленням 

народної/наївної картини світу, а й несе в собі низку властивостей, зокрема й 

фоностилістичних, що дозволяють здійснити на адресата певний мовленнєвий 

вплив із метою його проникнення у внутрішній світ попередніх поколінь, 

відчуття ним особливостей етнонаціонального світосприйняття, зберігання й 

передання в доступній формі інформації майбутнім носіям мови й культури.  

Фольклорна фонетика, фольклорна лексикологія й лексикографія, 

фольклорна діалектологія й кроскультурні дослідження посідають значне 

місце в сучасній лінгвофольклористиці (пор. [Оссовецкий 1952, с. 106]). 

 

3.1.2. Евфонія колискових пісень    

 

Фонетика колискових пісень має правити за евфонійний еталон, 

виходячи з уявлення про сугестивну або впливову функцію мови, реалізовану 

у прагматиці заспокоєння.    

Колискову пісню визначають як жанр народної родинної лірики для 

дітей, функціонально призначений для стимуляції засинання (заспокоєння) 

дитини, генетично пов’язаний із замовляннями й голосіннями та відзначений 

специфічною домінантою ритмомелодичного начала порівняно зі 

значенням тексту (виділено нами. – Авт.). Колискову пісню як фольклорний 

жанр закономірним чином більшість дослідників уважають одним із 

найперших засобів етнонаціонального кодування, проте механізмів такого 
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кодування досі остаточно не виявлено. Українська колискова пісня є жанром 

прагматичним, тобто за допомогою її виконання переслідують певну 

позаестетичну мету, а поетичні елементи колисанки є вторинними. Голос 

матері або няньки, звернений до дитини, утворює передусім певне емоційне 

поле, оскільки дитина ще не знає змісту слів (виділено нами. – Авт.). 

немовля входить до світу звуків, мелодій, емоційно відгукується на вимову 

слів, підпорядкованих законам ритмізації як першооснові поетичного 

мовлення. Неконгруентність відносин між комунікантами – немовлям і 

виконавцем колисанки – стимулює соціопсихокомунікативні розлади 

(наприклад, якщо дитині не сподобається ритм, мелодія колисанки або голос 

чи інтонування виконавця) і комунікативна мета – засинання, заспокоєння 

дитини, а інколи й замовляння шкідливого персонажа – не досягнена. 

Немовля не здатне взагалі оцінити комунікативну модель спілкування на 

вербальному рівні, а лише на емоційно-інтуїтивному. Сценарій 

заспокоювання включає до свого складу інші, позатекстові структурні 

компоненти паравербального та акціонального характеру (прийоми 

колисання, пісенність, фонації, кінесика, гойдання тощо), які вважають 

функціонально домінантними порівняно з вербальними [Марчун, с. 31–32, 

49, 51].    

Розглянуті нижче тексти за [Колискові].      

Текст 1. Ой ходить сон коло вікон, // А дрімота – коло плота. // 

Питається сон дрімоти: // — А де будем ночувати? // – Де хатонька 

теплесенька, // Де дитина малесенька, – // Там ми будем ночувати, // 

Дитиночку колихати. // Ой на кота та воркота, // На дитину та й дрімота, 

// Котик буде воркотати, // Дитинонька буде спати. 

Поряд із асонансами (передусім о, меншою мірою а) й алітераціями 

(сонорні м, н, а також т, що, очевидно, репрезентує «тихий» приголосний) 

слід відзначити істотне наближення складової організації потоку мовлення до 

CVCV-структури.     



109 

 

Текст 2. Котику сіренький котику біленький // Котку волохатий не 

ходи по хаті // Не ходи по хаті не буди дитяти // Дитя буде спати котик 

воркотати // Ой на кота на воркота // На дитинку дрімота (А-а а-а а-а а) | 

(2) // Ой ну люлі котку не йди на колодку // Не йди на колодку бо заб'єш 

головку // Та буде боліти нічим завертіти // Ой на кота на воркота // На 

дитинку дрімота (А-а а-а а-а а) | (2). 

Домінування глухих приголосних створює ефект заспокійливого 

шепотіння, водночас сонорні, зокрема м’які, висупають як «лагідні», «ніжні» 

звуки; у фрагменті А-а а-а а-а а носієм сугестивного ефекту виступає тільки 

інтонація.  

Текст 3. А-а, кицю, // Пішла киця по водицю // Та й упала у криницю, // 

Пішов котик витягати, // Не знав, за що кицю брати. // Узяв кицю за 

хвостицю // Та й ударив об стовпицю: // – Ото тобі, кицю, // Не лізь у 

криницю, // А будь, кицю, весела, // Поїдем до села // Хліб-сіль купувати, // 

Малих діток годувати. // А-а-а-а! А-а-а-а! // Ой-люлі-люлі Люлі-люлі-люлі // 

Ой на Кота на Воркота // На Дитинку Дрімота // А-а а-а а-а а)  | (2). 

Фонетичні ефекти цього тексту ті самі, що й попереднього. 

Текст 4. Люлі, люлі, // Прилетіли гулі // Та й сіли на люлі. // Ой ви, гулі, 

не гудіть, // Колисочки не будіть. // Колисочка шатається, // Санюшечці 

дрімається. // Е-е, е-е, я! Тут поряд із численними глухими приголосними (у 

тексті підкреслені) спостерігаємо сонорні, передусім плавний л, що 

створюють ефект м’якого звучання тексту.     

Текст 5. Люлі, люлі, люлі, // Налетіли гулі, // Налетіли гулі, // Та й сіли на 

люлі. // Стали думать і гадать, // Чим дитятко годувать: // Чи кашкою, чи 

медком, // Чи солодким молочком. Колисочка не скрипить, // А дитинка спить, 

спить, // Колисочка люлі-люля, // А дитиночка заснула. // Вітер в пічці не гуде, // 

Бо дитинка спать буде, // Пташка в саду не співає, // Бо дитинка спать лягає... 

// Голубочка не воркує, // Бо дитиночка почує, // Голубочок не воркоче, // Бо 

дитинка спати хоче... // Котик спить на пічці, // А дитинка – в колисці, // 

Пташка – в саді у кубельці, // А дитинка - на постельці. // Коник - в стайні на 
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сінці, // А дитинка – в колисці, // Песик - в будці на мотузці, // А дитинка – на 

подушці. // Жабка спить біля водички, // Лисеня – біля лисички, // Кошенятко – 

біля киці, // А дитинка - біля циці. // Люлі, люлі, люлечки, // Налетіли гулечки, // 

Налетіли гулечки, // Та й сіли на люлечки... Тут, як і в попередньо розглянутому 

тексті, виявлено, з одного боку, значну репрезентацію глухих приголосних і, з 

другого боку, високу частотність плавного сонорного л.    

Текст 6. А-а, а-а, котки два, // Шарі-бурі обидва. // А ти котку бурий, // 

Позаганяй щури. // А ти, котку лисий, // Позаганяй миші. // А ти, волохатий, 

// Дитя колихати. 

Розглянемо ще декілька текстів колискових пісень за [Марчун 2010].   

Текст 7. Ой ходить сон по улоньці // В білесенькій кошулоньці. // 

Слоняється, тиняється, // Господоньки питається: // – А де хатка 

теплесенька // І дитина малесенька? // Туди піду ночувати // І дитину 

колихати. // – А у нас хата тепленькая // І дитина маленькая. // Ходи до нас 

ночувати // І дитину колихати. // Ходи, сонку, в колисочку, // Приспи нашу 

дитиночку! [Марчун 2010, с. 97]. У розглянутому тексті, поряд із поширеною 

в досліджених вище колискових піснях концентрацією глухих приголосних, 

спостерігаємо відсутню в інших текстах алітераційну тему н – можливо, 

алітерація створює ефект заспокійливого звучання струнного інструмента.   

Текст 8. Ой люлі, люлечки, // Засніть, малі діточки, // Мої малі, 

малесенькі, // Дітки мої дрібнесенькі. // Ой ну, дітки дрібнесенькі, // Ви ж 

мені всі ріднесенькі. [Марчун 2010, с. 100]. Поряд зі звуковими ефектами, 

властивими й іншим текстам колискових пісень, тут слід відзначити також 

якнайширше використання зменшувально-пестливих суфіксів, що, 

незвважаючи на порушення їхньою структурою рівномірного чергування 

голосних і приголосних, сприймані як милозвучні завдяки впливові 

семантики.      

Текст 9. Колисочка яворова, повивач біленький, // Колишу тя й не лишу 

тя, ангеле маленький. // Я повішу колисочку й на дуба, на дуба, // А я собі й 

виколишу сивого голуба. // Я повішу й колисочку а й на ябліночку, // Буде 
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вітер колисати мою дитиночку. // Буде вітер колисати, а пташки співати, // 

Буде моя-й дитиночка вгору підростати. // Я колишу дитиночку, й вона буде 

спати, // А я піду, молоденька, // шениченьку жати. Одна з основних рис 

розгляданого тексту – тенденція до рівномірного чергування (урівноваження) 

голосних і приголосних, виражена тут значно більшою мірою, аніж в інших 

досліджених текстах розгляданого жанру.      

Дитина, ще не розуміючи змісту, сприймає тільки звукову оболонку 

слів, і, отже, основним носієм сугестивно-впливової функції виступає 

звукопис – передусім глухі та сонорні приголосні, що імітують, відповідно, 

заспокійливий шепіт і ніжність.    

Таким чином, у текстах колискових пісень виявлено такі звукові 

ефекти, спрямовані на сугестивно-прагматичну евфонізацію мовлення, 

адресованого до реципієнтів, які ще достатньою мірою не володіють або 

зовсім не володіють словниковим запасом мови:    

1) концентрація глухих приголосних, що створює ефект шепітного 

мовлення й заспокоює дитину (загальна риса);    

2) ширше за звичайне мовлення використання плавного сонорного л, 

традиційно (від часів давньогрецької наукової думки) сприйманого як 

найніжніший приголосний звук (загальна риса);    

3) ширше використання носового сонорного н, можливо, покликаного 

створити ефект залучення акомпанементу струнного музичного інструмента 

(епізодична риса);    

4) наявність фрагментів із більшою за інші ділянки тексту 

рівномірністю чергування (урівноваження) голосних і приголосних 

(епізодична риса);    

5) асонансна тема о (епізодична риса), функції якої залишаються не 

зовсім ясними; 

6) на морфологічному рівні – широке використання суфіксації зі 

зменшувально-пестливою семантикою, сприйманої як милозвучна завдяки 

впливові значення на перцепцію звучання;    
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7) на лексичному рівні – формування особливого лексикону текстів 

колискових пісень із накопиченням у слові розглянутих фонем, передусім 

глухих і плавного сонорного л (волохатий, дитя, киця, колисочка, колихати, 

котик, кошенятко, питається, пташка, спати, хата), включаючи й «дитячі 

слова» (люлі).    

Виходячи зі сказаного, видається доцільним, по-перше, укладання 

словника текстів колискових писень (із диференціацією «дитячих» і решти слів) 

і, по-друге, детальна фоносемантична інтерпретація текстів цього жанру.    

З метою порівняння звернемося до тексту Павла Тичини «Колискова: З 

Анатоля Ле Браза» (з першої збірки поета «Соняшні кларнети»), звукова 

організація якого (а так само зміст) відрізняється від організації текстів 

розглянутих вище фольклорних колискових пісень. Філософський зміст 

тексту (трагічна доля мореплавців) контрастує з традиційним настроєм 

фольклорної колискової, потебуючи інших виражальних засобів, які виразно 

протиставлені прагматиці заколисування дитини: Громадить хмари буровій 

над фьордами потворні (Тичина Соняшні – «Колискова»).    

 

3.2. Евфонія індивідуально-авторських поетичних текстів    

 

3.2.1. Теоретико-методологічні засади вивчення поетичної 

милозвучності    

 

Загальні принципи. Традиційний розгляд фонетичного рівня 

поетичного тексту як «нижкого» порівняно з «вищим» семантичним 

виявляється методологічно слабким у світлі сучасних результатів 

фоностилістики і, зокрема, фоносемантики й фоноестетики. Фоніка як 

віршознавча дисципліна й акцентує увагу на внутрішніх закономірностях 

фонетичного рівня поетичного тексту, котрі невіддільні як від раціонального 

змісту, так і від емоційно-естетичних аспектів.    
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Евфонія поетичного тексту включає як загальномовні, так і авторські 

аспекти, що можуть бути реалізовані навіть лише в одному тексті.    

Складоцентрична модель мови в цілому (Л.Г. Скалозуб) співвідносна зі 

складоцентричною моделлю поетичного тексту як основою інтерпретації 

поетичної евфонії
13

.  

Діалектика змістовності форми особливо значуща для інтерпретації 

милозвучності (ширше – звукової форми в цілому) поетичного тексту, 

невіддільної від раціонального й емоціного компонентів його змісту.  

І.Г. Чередниченко, розглядаючи в контексті питань фоностилістики 

звукові властивості художнього тексту, пропонує низку спостережень, 

винятково цінних для дослідження милозвучності української мови в її 

поетичному аспекті. Автор підкреслює, що вищий відсоток голосних, як 

правило, властивий мові художньої літератури порівняно з іншими стилями 

мовлення [Чередниченко 1962, с. 130]. До методологічного інструментарію 

дослідження слід віднести такі поняття, як    

фонематична насиченість тексту певним голосним або приголосним 

[Чередниченко 1962, с. 135],    

текстуальна акцентована вокалізація – така фонетична побудова 

висловлювання, коли в наголошених складах переважає звучання тієї самої 

                                           
13

 Стверджують основоположну роль складової будови не тільки як основної форми 

існування поетичної звукової матерії, а й як такого начала, що визначає ефект спеціальних 

звукових засобів і стратегій віршового текстотворення. Використовують поняття 

фоносилабеми як елементарної фоноасоціативної одиниці мовлення, найпростішої ланки 

евфонії, яку слід розглядати у двох основних синтагматичних формах – еквіфонії й 

метафонії, що дозволяє вбачати в елементах милозвучності поетичного тексту інструмент 

синтагматичного й семантичного сприяння перцепції звукового потоку. Це, у свою чергу, 

надає можливість систематизувати й уточнити зміст таких традиційних понять теорії 

поетичного тексту, як алітерація, асонанс, рима тощо, описати фонотактику різноманітних 

прийомів евфонічної організації тексту – як широко відомих, так і малодосліджених, – 

тавтограми, фонетичне стягнення й розширення слів і словосполучень, спунеризм, 

паліндром, а також контурних засобів тексту – прийомів поетико-дериваційного аналізу 

слова, заснованих на імплікації й контамінації звукових форм, – парономазія, анаграма 

тощо. Аналіз евфонічної організації обраного поетичного матеріалу дозволяє говорити 

про наявність типових (принаймні, для певного автора) стратегій породження тексту, 

виражених у типових способах селекції й комбінації евфонічних звукових форм, що 

безпосередньо мобілізують функціональні властивості еквіфонії й метафонії в мовній 

організації віршованого тексту [Векшин 2006]. 
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голосної або домінантними в наголошених позиціях виявляються одночасно 

дві-три голосні [Чередниченко 1962, с. 136]. Розглянувши низку прикладів не 

тільки з класичної української поезії, а й із прози, автор робить висновок про 

те, що акцентована вокалізація в мові художньої літератури може 

функціонувати як один із допоміжних засобів евфонічного оформлення, 

що сприяє посиленню художньої експресивності мови [Чередниченко 

1962, с. 138] (виділено нами. – Авт.). Водночас відзначено, що питання про 

художньо-експресивну роль акцентованої вокалізації досліджене незначною 

мірою, єдиного погляду на нього в плані оцінки його художнього значення 

немає. Автор не підтримує думки про тісний зв’язок звукового оформлення і 

змісту художнього тексту [Чередниченко 1962, с. 138–140];    

текстуальна консонантизація – насичення тексту однаковими 

повторюваними і близько одна від одної розташованими приголосними для 

створення відповідного звучання, що імпонує (так! – Авт.) змістові 

висловлювання. Цей термін дослідник пропонує замість терміна алітерація 

[Чередниченко 1962, с. 181–182]. На думку автора, найбільша художньо-

зображувальна ефективність може бути досягнута при застосуванні 

комбінованої консонантивації – з використанням групи приголосних у 

поєднанні з голосними. Ефект поширений не тільки в поезії, а й у прозі, 

прислів’ях та приказках [Чередниченко 1962, с. 184–186].     

Евфонічність мови в поетичних текстах розкривається й у її римотворчих 

властивостях. І.Г. Чередниченко пропонує визначення рими з позицій фонетики 

як фонетичне зближення слів, виявлене в гармонійному суголоссі їх фонем і 

фонемо сполучень у наголошених і суміжних складах. Римування слів – фонемо 

повтор, за допомогою якого здійснюється гармонійний зв’язок між римованоми 

словами, що надає більшої звукової виразності вислову. Римування 

класифіковане на регулярне (поезія) й епізодичне (народні казки, прислів’я та 

приказки) [Чередниченко 1962, с. 217].               

Як зазначає французький лінгвіст М. Граммон, вірші, що містять 

звуконаслідувальний елемент, наявні в поетів усіх епох – автори прагнули 
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живописати певні шуми, передавати за допомогою звучання слів враження 

від цих шумів. Це називається наслідувальною гармонією (harmonie imitative). 

Ідею можна живописати звуками – так буває в музиці, і поезія, не будучи 

власне музикою, певною мірою виявляється нею [Воронин 1990, с. 175].    

Р.О. Якобсон зосереджується на питанні про те, завдяки чому мовленнєве 

повідомлення стає витвором мистецтва. Він підтримує висловлену ще в ХІХ ст. 

думку про те, що всі прийоми поезії зводяться до паралелізму, що виявляється 

в ритмі, розмірах, алітераціях, асонансах та римах. Породжується 

повторюваність або паралелізм у словах та думках [Воронин 1990, с. 181]. 

Іншими словами, дослідження евфонії поетичного мовлення дозволяє 

висвітлити, принаймні частково й у деяких аспектах, проблему сутності та 

генези поетичного тексту, що важливо не тільки для лінгвістики.    

За словами Р.О. Якобсона, поезія – не єдина сфера, де відчутний 

звуковий символізм, однак це та галузь, де внутрішній зв’язок між звучанням 

і значенням із прихованого стає явним, виявляючись найбільш відчутно й 

інтенсивно. Накопичення фонем певного класу (з частотою, що перевищує 

їхню середню частоту) або контрактивне зіткнення фонем антитетичних 

класів у звуковій тканині рядка, строфи, цілого вірша виступає, 

використовуючи образний вислів Е. По, як «підводна течія, паралельна до 

значення» [Воронин 1990, с. 184].   

Б.В. Якубський підкреслює, що ритм властивий людській природі, 

відчуття ритму дає насолоду заспокоєння й гармонії. Ритмічний порядок 

економить сили. Ритм поєднує музику і поезію [Якубський 2007, с. 30–35]. У 

поезії наявні три рівні ритмізації – стопа, вірш та строфа  [Якубський 2007, с. 

49–52]. Різним людям почуття ритму властиве неоднаковою мірою 

[Якубський 2007, с. 57]. Ритміку і евфонію поєднує в собі рима [Якубський 

2007, с. 152]. Евфонічними можуть бути і поєднання звуків у слові, і 

сполучення слів. Коли звуки самі по собі можуть допомагати відчути смисл 

мови, то художня мова має використати цю можливість, промовляючи не 

тільки змістом, а й звуковою формою [Якубський 2007, с. 138–139]. 
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Автор пропонує визначення: «Відділ науки віршування, що аналізує 

звуковий склад віршів та встановлює закони віршової милозвучності, зветься 

евфонія», синонімом виступає запропонований французьким поетом і 

дослідником віршування Р. Гілем термін словесне інструментування. 

Підкреслено, що теорія віршової милозвучності майже в усіх своїх 

частинах має бути окремою й самостійною для кожної мови. Милозвучні 

можливості французької або італійської мови відмінні від можливостей 

німецької через відмінність не тільки фонетики, а й морфології та синтаксису 

[Якубський 2007, с. 139–140]. Таким чином, автор указує на ідіоетнічну 

специфіку параметрів поетичної милозвучності. 

Однак водночас дослідник відзначає й наявність універсальних 

параметрів евфонії. Загальним законом для кожної мови він уважає 

чергування голосних і приголосних. У «гармонійній, музичній мові віршів» 

треба уникати слів зі скупченнями приголосних, по змозі замінюючи їх на 

синоніми. Найлегше, музично, евфонічно звучатимуть слова, де кількість 

приголосних і голосних однакова й вони правильно чергуються, 

наприклад, полетіла, гомоніли та ін. [Якубський 2007, с. 141–142].    

Віршова евфонія включає як несвідомий, так і свідомий 

компоненти [Якубський 2007, с. 151]. Запропонована класифікація рим з 

погляду милозвучності – бідна (приблизна, флективна) і багата (з повним 

суголоссям та належністю слів до різних граматичних категорій) [Якубський 

2007, с. 155]. Дослідник формулює власне бачення фоносемантики голосних: 

«в більшості випадків а надає мові характеру сили й величності; о – гордості 

й пишності, урочистості; у – страху й жаху; і – чогось швидкого, іноді просто 

милого; найменш виразна голосівка е (є), і вона грає найменшу роль в 

асонанціях» [Якубський 2007, с. 147–148].        

Чеський дослідник Ї. Лівий підкреслює, що між акустичною будовою і 

системою семантичних функцій мовної форми у вірші наявна структурна 

подібність, а можливо – і гомоморфізм. Несподіваність певної послідовності 

звуків, що відхиляється від випадкового розподілу, породжує естетичний 
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ефект (виділено нами. – Авт.) і може слугувати також мірою інтенсивності 

цього ефекту. Автор звертає увагу на тезу Й. Мукаржовського, згідно з якою 

евфонічний ефект певного звука залежить не тільки від абсолютного числа 

його повторів, а й також від співвідношення його частоти з типовою для 

нього середньою частотою [Воронин 1990, с. 187]. Згідно з узагальненнями 

Ї. Лівого, апріорні «семантичні значущості» зазвичай приписують певним 

акустичним властивостям: 

1) низькій або високій тональності голосних;    

2) низькому або високому основному тонові мовлення;    

3) високій або низькій швидкості вимови.     

Голосним приписують як емоційне або сугестивне «значення» (похмурі 

настрої, як от страх, сум, пов’язують із голосними -u, -o, радісні почуття – з 

голосними -i, e), так і референційне або символічне «значення» (і, особливо 

під наголосом, пов’язане з уявленнями про маленьке, хистке, тонке, гостре, 

красиве, швидке, світле, o, u за відсутності наголосу асоцыюються з 

уявленнями про велике, масивне, широке, глухе, незграбне, повыльне, 

похмуре) [Воронин 1990, с. 189–190].    

Параметри дослідження евфонії в поетичному тексті. Найбільш 

детальна класифікація параметрів милозвучності поетичного тексту включає 

дослідження таких рис, як 

1) інтонаційні нюанси,  

2) орнаментальна функція (мета евфонізації віршованого тексту – не 

тільки милозвучність, а й створення відмінності його звукової форми від 

звучання повсякденного, прозового мовлення),  

3) функція «звукового курсиву» (звуковий лад поетичного мовлення – 

зокрема, комбінації наголосів, особливо пов’язані з порушенням 

метроритмічних канонів – має підкреслити, виділити із загального тла 

найважливіші слова й думки,  

4) асоціативні зв’язки слів (за допомогою звукових засобів), 

5) створення специфічного звучання (напр., какофонічного), 
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6) звукопис (звуконаслідування на рівні тексту – рядка, двовірша, 

строфи, композиційної частини тощо),  

7) створення символічного звучання (звукова конотація) – відповідність 

між вираженим у ньому поетичним змістом, настроєм і його звуковою 

формою, гармонія цих двох незалежних друг від друга сфер віршованого 

тексту,  

8) семантичні ефекти (напр., анаграма й паронімія) [Скирмантас 1984]. 

Так, винятково важливим чинником забезпечення зв’язку новітнього 

індивідуально-авторського художнього тексту, передовсім поетичного, з 

архаїчними магіко-міфологічними, сакральними текстами виступає поняття 

анаграми, запроваджене Ф. де Соссюром, пов’язане з найдавнішою поезією й 

описує такі випадки, коли ім’я прабатька, бога, героя або інше табуйоване 

слово, розділене на окремі повторювані склади й звуки, «заховували» в тексті 

[Соссюр 1977, с. 639–645].      

Алітерація як засіб евфонізації тексту. Значна роль алітерації не 

лише в мові, а й у культурі зумовлює високий інтерес до цього явища з боку 

лінгвістів, які досліджують мови різних часів і регіонів світу [Roper 2011]. 

Алітерація доволі архаїчна за своєю природою й сягає часів міфологічної 

картини світу, у якій звуки розглядали в тісному зв’язку з магією, а мовним 

суголоссям надавали сакрального значення. Найбільш детально це явище 

досліджено в германських мовах, зокрема в поезії, оскільки саме там воно 

дістало найбільшою мірою розгорнутий і детальний вияв. Для оцінки 

можливостей використання згаданих здобутків в інтерпретації евфонії 

українських текстів звернемося до цієї традиції. 

Так, в англійській мові значна частина власних назв утворена за участі 

принципу алітерації. Цей принцип настільки сильний, що деякі слова 

вживають у назвах тільки в тому разі, якщо так вимагає алітераційний 

фонетичний контекст [Harte 2011]. Багато англійськомовних алітерацій 

припадає на приказки та інші фразеологічні одиниці. На основі зіставлення 

бл. 200 англійських фразеологізмів із їхніми відповідниками (і за змістом, і  



119 

 

за формою) в німецькомовній та франкомовній традиціях було показано, що 

англійські фразеологізми в 30% випадків мають алітерацію, а німецькі – в 

40% [Williams 2011]. 

Ідеться про тяглість традиції алітерації ще з давньогерманських часів, 

адже саме поезія давніх германців має алітерацію за головний 

структуротворчий принцип. Перші спостереження щодо алітерацій у 

германському віршування (на прикладі фризького) належали ще Я. Грімму 

[Bremmer 2011]. Не менш архаїчним є явище алітерації й в українській 

поетичній традиції. Так, алітераційні явища є доволі значними ще в «Слові 

про Ігорів похід» кінця ХІІ ст.    

Із усіх германських поетичних традицій тільки ісландська і нині 

зберігає повсюдну практику алітераційного вірша. Навіть у сучасному 

вільному віршеві високий вміст алітерацій, а переклади іншомовної поезії, 

аби створити відчуття «поетичності» тексту, не тільки відтворюють рими 

оригіналу, а ще й додають алітерації [Arnason 2011]. 

Гра словами і алітерація була досліджена в інавгураційних промовах 

американських президентів. Було показано, що чим вищий відсоток 

алітерації і каламбурів був у промові президента, тим більшою була 

ймовірність, що він буде керуватися популістськими принципами в своїй 

політиці [Halmari 2011]. Це вказує на одну з важливих прагматичних функцій 

алітерації (і взагалі фонетичної обробленості мовлення) – бути ближчим до 

аудиторії, завоювати її довіру. Слід припускати важливість сугестивної ролі 

алітерації відповідно до реалізації впливової функції мови. Подібну роль 

вокалічних елементів мовленнєвого ланцюжка було відзначено вище. 

Іншим важливим виявом алітераційності як принципу побудови тексту 

є скоромовки. Їхня перенасичена алітераціями форма дозволяє 

використовувати ці тексти як вправи для акторів з метою розвитку дикції, так 

і як перевірку на тверезість, яку застосовує поліція [Cowdell 2011]. 

Скоромовки іноді розглядають як вияв какофонії як явища, протилежного до 

евфонії (І. Качуровський).  
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Однак слід особливо відзначити, що не в усіх видах текстів алітерація є 

однаково бажаною. Так, проаналізувавши понад 3000 власних імен сучасних 

шведів, дослідник указує на сильну тенденцію до уникнення алітерацій, за 

винятком кількох старовинних прізвищ. Імовірно, це пов’язано з униканням 

комічного ефекту, який може мати власне ім’я з алітерацією [Hagåsen 2011]. 

Комічний ефект слід розглядати як один із виявів какофонії.   

Евфонія, зокрема поетична, виступає одним із важливих понять 

перекладознавства. Переклад віршів зі значним вмістом алітерацій є 

складною і теоретичною, і практичною проблемою, і перекладачі по-різному 

на неї відповідають. Так, на прикладі перекладу ісландської саги, здійсненого 

А. фон Шаміссо, було показано, як перекладач може послідовно відтворити 

алітерації оригіналу. Також показано, що сучасний перекладач іноді повинен 

навіть посилювати алітерації давньогерманського оригіналу, аби сучасний 

читач відчув їх [Naiditch 2011].   

На прикладі аналізу великого корпусу давньоісландських поетичних 

текстів було показано, що звук s відіграв велику роль у творенні 

фонетичної довершеності вірша [Athalsteinsson 2011]. Це може бути 

цікавою паралеллю до ролі цього звука в творенні евфонії сучасної 

англійської мови.  

Однак алітерації – це ознака поетичного мовлення не тільки в 

германських традиціях. Прикладом поетичної традиції з алітераціями є 

монгольська [Kara 2011], сомалійська [Orwin 2011] та ін. Натомість у сучасній 

угорській поезії поширеною є «зорова» алітерація, коли подібність є тільки в 

графічній репрезентації слів, але не в їх звучанні [Voigt 2011]. Питання 

алітерації германських і угро-фінських мов пов’язано з тяжінням цих мов до 

наголошеності першого складу [Frog 2011], що показує тісний зв’язок 

фонематичного і просодичного рівнів мови в цілому й евфонії зокрема.  

Урешті, можна стверджувати, що алітерація – це вияв значно ширшого 

явища повторюваності в комунікативних системах, яке може виявлятися  і в 

незвукових формах комунікації. Так, до звукової алітерації можна 
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уподібнити наявність повторюваних чи подібних між собою жестів у 

жестовій мові глухонімих [Kaneko 2011]. Важливим, на наш погляд, є той 

відзначений вище факт, що алітерація властива не тільки поетичній мові, а й 

прозовій, більше того, це явище може виходити далеко за межі художнього 

мовлення. 

 

3.2.2. Милозвучні параметри поезії Тараса Шевченка    

 

Віршована мова Тараса Шевченка не раз виступала об’єктом 

лінгвістичного вивчення у найрізноманітніших аспектах (див., наприклад: 

[Жайворонок 1994; Мойсієнко 2006; Русанівський 2002]). І.В. Кононенко 

підкреслює, що поетичні тексти Тараса Шевченка розраховані не тільки на 

візуальне, а й на слухове сприйняття, і відзначає, що «у підмурку різноманітних 

фоно-стилістичних і семантико-стилістичних прийомів у Шевченка лежить 

принцип повтору мовних одиниць (виділено нами. – Авт.) – звуків, морфем, 

слів, синтаксичних конструкцій. Такі повтори дають можливість реалізувати 

художньо-естетичну й прагматичну інтенції в їх органічному поєднанні» 

[Кононенко 2014, с. 52]. За спостереженням дослідниці, Багатократне вживання в 

близькому контексті однотипних звуків створює своєрідне інструментування 

вірша й разом із тим експресивно забарвлює його [Кононенко 2014, с. 52]. На 

відміну від частих алітерацій, які ритмізують текст і надають йому додаткових 

фоносемантичних значень, порівняно менш частотні асонанси в Шевченковому 

поетичному тексті дають змогу «не стільки емоційно забарвити, скільки 

посилити милозвучність (виділено нами. – Авт.), мелодійність вірша» 

[Кононенко 2014, с. 54]. Зокрема, І.В. Кононенко досліджує наявність у 

Кобзаревому тексті анафонії – особливо рідкісного різновиду анаграми, що 

передбачає наявність у тексті слова-теми й подальший розподіл у тексті 

звукового складу цього слова [Кононенко 2014, с. 55]. Інші засоби евфонізації 

Шевченкового поетичного тексту – вживання слів, що за звучанням збігаються з 

частинами розташованих неподалік інших слів (Хотілось любити, / Хоть 
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годочок, хоть часочок; А літа стрілою / Пролітають), а також анафори та 

епіфори [Кононенко 2014, с. 55].                   

Поетичні тексти Тараса Шевченка виступають, за незначними 

винятками (передусім роллю церковнослов’янізмів, більш значною в 

Кобзаревій мові порівняно з сучасною українською літературною) 

нормативними орієнтирами сучасної української літературної мови. Через те 

дослідження евфонічного ефекту цих текстів особливо важливе з погляду 

концептуалізації евфонії в українській мові в цілому й у художній, 

передовсім поетичній мові зокрема. З другого боку, якнайтісніший зв’язок 

мови Тараса Шевченка з мовою української народної усної поезії 

(підкріплений і тим, що низка творів Кобзаря закономірно стали народними 

піснями) дозволяє розглянути звукові явища Кобзаревої поезії в контексті 

подібних уснопоетичних особливостей українського фольклорного мовлення. 

Розглянемо текст «Лічу в неволі дні і ночі...»: Зійшлись, побрались, 

поєднались, // Помолоділи, підросли. // Гайок, садочок розвели // Кругом 

хатини. І пишались, // Неначе князі. Діти грались, // Росли собі та 

виростали... // Дівчаток москалі украли, // А хлопців в москалі забрали, // А 

ми неначе розійшлись, // Неначе брались – не єднались. 

Поряд із наявністю слів із рівномірним чергуванням голосних і 

приголосних (помолоділи, гайок, садочок, хатини, пишались, неначе) 

спостерігаємо асонанси, що утворюють «гармонію голосних» рядка (Гайок, 

садочок розвели), широке вживання дзвінких та сонорних приголосних, 

напівголосних в, й (у тексті підкреслені), м’яких та пом’якшених 

приголосних (виділені жирним шрифтом). Окремий засіб евфонізації – 

алітераційно повторювані постфікс -сь, де м’який приголосний сприйманий 

як милозвучний, і -л- (найбільш милозвучна фонема української мови за 

висновками фоносемантики) у дієслівних формах минулого часу (у контексті 

широко вживаного в цьому тексті повтору лексем як засобу прагматичного 

впливу й сакралізації; ті самі функції виконують внутрішня рима, анафора й 
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епіфора). Ритміка превалює над милозвучними чергуваннями: Дівчаток 

москалі украли, // А хлопців в москалі забрали; 

Розглянемо іншу поезію Тараса Шевченка «Барвінок цвів і зеленів...»: 

Барвінок цвів і зеленів, // Слався, розстилався; // Та недосвіт перед 

світом // В садочок укрався. // Потоптав веселі квіти, // Побив... 

Поморозив... // Шкода того барвіночка // Й недосвіта шкода! 

Повтори і рими, а також анафора виконують прагматичну і 

сакралізаційну функції. Частотність п, т імітує топтання. Асоноване о 

створює ефект фонетичної єдності, цілісності поетичного тексту: Потоптав 

веселі квіти, // Побив... Поморозив... /// Шкода того барвіночка // Й 

недосвіта шкода.    

Бачимо, що Тарас Шевченко широко використовує різноманітні засоби 

евфонізації поетичного мовлення, найбільш виразним серед яких є 

накопичення «звучних» приголосних, що підкреслюють особливу звукову 

організацію віршованого тексту, його відмінність від «загальномовного» 

тексту – що уподібнює поезію до сакрального мовлення, протиставленого 

профанному. 

 

3.2.3. Явища милозвучності поетичних текстів Павла Тичини    

 

Для аналізу евфонічних засобів першої збірки Павла Тичини «Соняшні 

кларнети» використовуємо її електронну версію (Тичина Соняшні).     

Програмовий вірш поета «Не Зевс, не Пан» (що відкриває збірку 

«Соняшні кларнети») побудований на свідомому порушенні рівноважного 

чергування голосних і приголосних із метою увиразнення, підкреслення 

карбованої ритміки тексту. Цій самій меті слугують короткі, нерідко 

односкладові слова. Однак показово, що вже наступний текст зазначеної 

збірки – «Закучерявилися хмари...» – містить численні лексеми з рівномірним 

чергуванням голосних і приголосних: 
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Закучерявилися хмари. Лягла в глибінь блакить... 

О милий друже, – знов недуже – 

О любий брате, – розіп'яте – 

Недуже серце моє, серце, мов лебідь той ячить. 

Закучерявилися хмари... 

Женуть вітри, мов буйні тури! Тополі арфи гнуть... 

З душі моєї – мов лілеї – 

Ростуть прекрасні – ясні, ясні – 

З душі моєї смутки, жалі мов квітоньки ростуть. 

Женуть вітри, мов буйні тури! 

Одбивсь в озерах настрій сонця. Снує про давнє дим... 

Я хочу бути – як забути? – 

Я хочу знову – чорноброву? – 

Я хочу бути вічно-юним, незломно-молодим! 

Одбивсь в озерах настрій сонця. 

І сміх, і дзвони, й радість тепла. Цвіте веселка дум... 

Сум серце тисне: – сонце! пісне! – 

В душі я ставлю – вас я славлю! – 

В душі я ставлю світлий парус, бо в мене в серці сум. 

І сміх, і дзвони, й радість тепла. 

Сказане стосується і третього тексту зазначеної збірки – «Гаї 

шумлять...», де евфонія також підкреслена ритмікою (чотиристопний ямб, де 

окремі рядки поєднуються без ритмічних пауз). Нижче слова  з рівноважним 

чергуванням голосних і приголосних підкреслені, а слова з близькою 

структурою (поодинокі збіги приголосних) виділені жирним: 

Гаї шумлять – 

 Я слухаю. 

Хмарки біжать – 

 Милуюся. 

Милуюся-дивуюся, 
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 Чого душі моїй 

  так весело. 

Гей, дзвін гуде – 

 Іздалеку 

Думки пряде – 

 Над нивами. 

Над нивами-приливами, 

 Купаючи мене, 

  мов ластівку. 

Я йду, іду – 

 Зворушений. 

Когось все жду – 

 Співаючи. 

Співаючи-кохаючи 

 Під тихий шепіт трав 

  голублячий. 

Щось мріє гай – 

 Над річкою. 

Ген неба край — 

 Як золото. 

Мов золото — поколото, 

 Горить-тремтить ріка, 

  як музика. 

У розглянутому тексті слід звернути увагу на такий приклад 

евфонізації, як іздалеку, що розширює вимовні й правописні межі 

застосування досліджуваного явища. Пор. іскликало, ісходило в іншому тексті 

розгляданої збірки «Соняшні кларнети» – «Дума про трьох вітрів».  

Нарешті, четвертий текст розгляданої збірки – «Арфами, арфами...» – 

виявляє подібні риси евфонічної організації (позначення як у попередньому 

тексті): 
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Арфами, арфами – 

золотими, голосними обізвалися гаї 

   Самодзвонними: 

 Йде весна 

  Запашна, 

 Квітами-перлами 

  Закосичена. 

Думами, думами – 

наче море кораблями, переповнилась блакить 

   Ніжнотонними: 

 Буде бій 

  Вогневий! 

 Сміх буде, плач буде 

  Перламутровий... 

Стану я, гляну я – 

скрізь поточки як дзвіночки, жайворон як золотий 

   З переливами: 

 Йде весна 

  Запашна, 

 Квітами-перлами 

  Закосичена. 

Любая, милая – 

чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям вкрай 

   Там за нивами: 

 Ой одкрий 

  Колос вій! 

 Сміх буде, плач буде 

  Перламутровий... 

У наступних текстах збірки також спостерігаємо відзначене явище, 

зокрема й цілі поетичні рядки з рівномірним (або близьким до рівномірного) 
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чергуванням голосних і приголосних. Так, у тексті «Десь надходила весна»: 

Сизокрилими голубками; Й потонуло у душі...; Наливалися жита; Почали 

тумани йти.    

Таким є і текст «Зелена неділя»:  

Із золотих своїх дворів 

Свята Неділя вийшла. 

Тихо. Сумно. 

Ніщо не пролетить, не заспіває. 

– Пошли, о Боже, пташку в світ! 

Хоча б і без голосу – аби кукала. 

І Бог послав зозулю. 

 – на віку 

 пий музику 

 муку 

 випадковий цього віку 

 потопельнику – 

Сумно. 

 Зелена Неділя. 

У лексиці тексту «Дума про трьох вітрів» (що є індивідуально-

авторською моделлю української народної думи) із тієї самої збірки також 

багато елементів із рівномірним чергуванням голосних і приголосних: за 

горами, за високими; за морями; мої любі, милі; На гори, доли, на людяні 

шляхи, на перелоги; поломенію; зачували; Тоді теє люди зачували (двічі); 

говорять по-чужому; Аби мені було можна пити-гуляти; потішати; 

налітає; хати перекидає; воля вітає; як отака воля; наша доля; Богові; не 

минає; каже, – люде; Вашого; Отоді теє всі люди зачували; цілували.    

Лексика зазначеної структури широко репрезентована й у поемі 

«Золотий гомін» із тієї самої збірки (з великої літери позначені лексеми, 

розташовані на початку рядка): голуби (чотири рази); ріки; золотії; сивої-сивої; 

на гори; ти, ріко; Зазеленіли; Уночі; ланами; засіває; музики; душу; душі; буря; 
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вино (чотири рази); Тисячі (двічі); роки; гори; Зазеленіли; Каліки (двічі); руки; 

багаті; молоді, закохані; музику; у нього очі-пазурі; душі; поля бою; У 

золотому гомоні; Чи це не ти; Чи не ти; живим очі; віру (двічі); години (тричі); 

Говори; волі; тобою; ходили ми по; тоді; до тебе; коліна; руку; тополі (двічі); 

золоті джерела; Леліє, віє; Зоряного; до Києва; навалили; голубами (двічі).            

Не менш істотним чинником евфонізації розгляданого тексту 

виступає асонанс о:   

Над Києвом – золотий гомін, 

І голуби, і сонце! 

Внизу – 

Дніпро торкає струни... 

Предки. 

Предки встали з могил; 

Пішли по місту. 

Предки жертви сонцю приносять — 

І того золотий гомін. 

Ах той гомін!.. 

За ним не чути, що друг твій каже, 

Від нього грози, пролітаючи над містом, плачуть, 

Бо їх не помічають. 

Для порівняння слід особливо підкреслити, що розглядана риса є 

панівною не для всіх текстів досліджуваної збірки. Так, текст «Цвіт в моєму 

серці...» побудований на контрасті рядків із рівноважним чергуванням 

голосних і приголосних і рядків із накопиченням приголосних. Наприклад, 

перші рядки: Цвіт в моєму серці. // Ясний цвіт-первоцвіт. // Ти той цвіт, мій 

друже, // Срібляний первоцвіт. <...> Квітне цвіт-лервоцвіт! Спостерігаємо 

підкреслене накопичення приголосних, підсилене використанням 

«немилозвучних» приголосних р, ц. Поряд із тим у розгляданому тексті 

використані лексеми з рівномірним чергуванням голосних і приголосних: 

кохана, рана, золоті, зорі, моєму та ін. Наявні рядки з рівномірним 
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чергуванням (Зорі, зорениці) або близькі до такого. Евфонізація й музичність 

підсилені широким використанням сонорних приголосних. Активно 

використані асонанси, алітерації, анаграмування: Сним вином червоним; Мрій 

танок, світанок; Славлю як світанок! 

Подібну звукову організацію, засновану на динамічній ритміці, збігах 

приголосних і акцентуюванні «немилозвучного» р, репрезентує текст «По 

блакитному степу», звукові засоби якого підкреслюють жахіття війни й голоду:  

По блакитному степу 

Вороний вітер! 

Пригорнув раз та й подався – 

Вороний вітер... 

Вийшла жита жати я. 

Громова хмара! 

Ой не всі з війни додому – 

Вороний вітер... 

Гляне сонце, як дитя, 

А в селі голод! 

Ходять матері, як тіні, – 

Вороний вітер... 

На чужині десь ген-ген 

Без хреста; ворон... 

Будьте прокляті з війною! – 

Вороний вітер... 

Деякі фрагменти розглянутого тексту навіть нагадують архаїчні 

сакральні формули зі звуковими перегуками, переважно алітераціями: 

вороний вітер, громова хмара.    

Окремої уваги заслуговує текст «Туман», евфонійний ефект якого 

спирається на винятково частотне вживання голосного о, нерідко з 

сонорними, що частково анаграматизує ключову лексему ворон:  

Над болотом пряде молоком. 
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Чорний ворон замисливсь. 

Сизий ворон задумавсь. 

Очі виклював. Бог зна кому. 

А від сходу мечами йде гнів!.. 

Чорний ворон враз кинувсь. 

Сизий ворон схопився. 

Очі виклював. Бог зна кому. 

Своєрідний евфонічний ефект має текст «Хор лісових дзвіночків: 

Уривок із поеми», побудований на сполученні передньоязикового твердого 

дзвінкого д і сонорного зубного носового н (а також с – н, ш – н): 

 Ми дзвіночки, 

Лісові дзвіночки, 

  Славим день. 

 Ми співаєм, 

Дзвоном зустрічаєм: 

 День! 

 День. 

 Любим сонце, 

Небосхил і сонце, 

  Світлу тінь, 

 Сни розкішні, 

Все гаї затишні: 

 Тінь! 

 Тінь. 

 Линьте, хмари, 

Ой прилиньте, хмари, — 

  Ясний день. 

 Окропіте, 

Нас благословіте: 

 День! 
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 День. 

 Хай по полю, 

Золотому полю, 

  Ляже тінь. 

 Хай схитнеться – 

Жито усміхнеться; 

 Тінь! 

 Тінь. 

Можемо зробити висновок про те, що Павло Тичина, поряд із 

загальновідомим використанням звукописних явищ на рівні фонем 

(асонансів та алітерацій) використовував і такий істотний евфонічний засіб, 

як рівномірне (або близьке до рівномірного) чергування голосних і 

приголосних у потоці мовлення.     

 

3.2.4. Евфонія поетичного епосу Олексія Довгого    

 

Олексій Прокопович Довгий (1929–2017) – український поет із 

тривалою творчою біографією і значною віршованою спадщиною. 

Поезія О.П. Довгого є дуже своєрідним з погляду звукової організації 

явищем, поєднуючи увиразнену ритміку і розвинений, деталізований звукопис із 

простим, дохідливим і водночас філософським, глибоко афористичним змістом. 

Уже суто попередні спостереження над мовною специфікою поетичних текстів 

Олексія Довгого показують, що ритміка – центральна вісь загальної організації та 

звукової гармонізації його текстів. Ця формальна особливість справляє істотний 

вплив на зміст текстів, визначаючи серйозний і навіть епічний настрій поезії 

досліджуваного автора.      

«Висота»: У дерев є така висота: // Піднімать над віками літа, // Все 

одвіять і все одкружить, // І, над смертю піднявшися, жить. // Там, під ними, 

зотлілі роки, // Перед ними — очей маяки, // До яких ще потрібно нести // 

Радість сонячної висоти. // У житті є така висота: // Не пустить за вітрами 
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літа, // Не розвіять в собі задарма // Силу крові і силу ума. // Кожен день – на 

сьогодні вже рік. // Кожен рік – на сьогодні вже вік. // Якщо ти в цій епосі єси, // 

У дерев набирайся краси. // У людей є така висота: // До зеніту дорога крута. // 

Чи зумієш, товаришу, ти // Чисту совість туди донести, // Щоб о мужній 

майбутній добі // Дух планети вмістити в собі // І, обравши найвищу мету, // 

Поєднать глибину й висоту? 

Евфонійними рисами поезії виступають:    

1) ассонанс на а, особливо підкреслений у наголошених позиціях (у 

тексті підкреслено);    

2) уживання слів із «гармонією голосних» – вокальним повтором у 

межах однієї лексеми: дерев, така, піднімать, ними, зотлілі, задарма, 

сьогодні, набирайся, дорога, глибину;    

3) алітерація на т – частотний приголосний українського мовлення, що 

створює особливий ритмічний малюнок завдяки асоціаціїї зі звуками ударів 

(у тексті виділено жирним).      

«Жайвір»: Було так завше. Завше так було. // Весну приносив жайвір у 

село. // На ще холодне поле в тумані // Він перший сіяв зернечка-пісні. // 

Потому, сонцем скупаний в росі, // Красиво й щедро сходив той посів. // 

Тому до неба тягнуться жита, // Коли над ними жайвір проліта.    

Серед евфонічних особливостей розгляданого вірша, що гармонізують 

його звукову будову, слід особливо виділити 

1) алітерацію сонорних р, л, м, н та напівголосних й, в губно-губне 

2) використання м’яких і пом’якшених приголосних.    

Сукупність наведених засобів забезпечує імітацію голосу жайворонка.  

«Родовід»: Наш родовід іде від плуга, // Від рала і від лемеша. // До 

колосків, налитих туго, // Моя прихилена душа. // Мій пращур у Приснов’ї дикім // 

Був цілини відкривачем. // Всі його подвиги великі // Не починалися мечем. // Не 

знав він списа і забрала, // І слова чорного «війна»: // Він починавсь увесь із рала, // 

З простої мудрості зерна. // А мудрість та непереборна, // Як сила кореня й 

зела, // Людину з днів, лихих і чорних, // До світлочолості вела. // Хоч не одна 
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чужа навала // До нас котилася вночі, // Всепереможна сила рала // Тупила 

скровлені мечі. // На цій землі конала згуба // Племен жорстоких і країн, // А дух 

високий зернолюба // Ізнов підводився з руїн. // Таке єство землі і плуга, // Така 

вже сутність лемеша. // До колосків, налитих туго, // Моя прихилена душа.    

Поезія «Родовід» виразно позначена тими самими фонетичними 

особливостями, що й розглянута вище поезія «Висота»: 1) асонанс на а, 

особливо підкреслений у наголошених позиціях (у тексті підкреслено) – слід 

припустити, що такий звуковий засіб забезпечує ефект розлогості, 

урочистості мовлення, епічності тексту; 2) уживання лексем із 

повторюваними голосними: родовід, рала, лемеша, колосків, прихилена, 

цілини, його, подвиги, мечем, забрала, чорного, простої, непереборна, лихих, 

світлочолості, навала, всепереможна, племен, налитих; 3) висока 

частотність ритмотвірних – завдяки своїй асоціації з ударами – приголосних 

д, т (у тексті виділені жирним).        

«Дім»: Се буде дім для тих, хто прийде потім, // Се буде дім для внуків 

і синів. // Тож недаремно був ти весь в роботі, // І від роботи совістю яснів. 

// А все навкруг текло й переливалось // Із чорноробства в радість і красу, // 

Але тобі, чомусь тобі здавалось, // Що відстаєш від людства і часу. // Ти 

нуртувавсь, заходив весь у думу, // Якій немає зачину і меж, // Лиш не було в 

душі ні грана суму, // Що непоправно на Землі живеш. <…> І дім оцей, що 

над тобою сходив, // Вселяв у тебе мудру правоту, // Що ти потрібен 

своєму народу, // Бо мав з ним спільну дію і мету. 

Звукове вираження епічного стилю ще більш відчутне в поезії «Дім» 

завдяки: 1) довжині рядка; 2) використанню чоловічих рим; 3) алітерації на д, 

т (у тексті виділені жирним).       

Виразними є приклади алітерації б: Між чорним й білим вічна 

боротьба. // В цій боротьбі – історії судьба. // Та не було в цій битві 

переможців, // Хоч за добою йшла нова доба. (Довгий Зелений літопис, с. 15)     

Наявні алітераційні ланцюжки, що увиразнюють н: Сиділа в купе 

електрички вона. // В обличчі й зіницях така глибина, // Що я аж сахнувся 
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тії далини, // Що в нинішній вік перейшла з давнини. (Довгий Зелений 

літопис, с. 28); Погожий вересень. П’ятнадцяте число. // Чогось мені не по 

собі було. // Навіяв сум тонесенький кленочок, // Що, наче хлопчик, вибіг за 

село. (Довгий Зелений літопис, с. 34).       

Звернемося до прикладів складніших форм звукопису, що включають 

водночас асонанси, алітерації та анаграмування.  

Як дух загубив основу // У гулі фальшивих од, // Блукає по світу слово, // 

Якого одріксь народ. (Довгий Зелений літопис, с. 37).    

Розглядана поезія репрезентує водночас декілька векторів звукопису з 

використанням переважно огублених голосних: 1) імітація вербально 

згаданого в тексті гулу фальшивих од; 2) фонетичний натяк на слово, що 

містить сингармонію огублених голосних, 3) відтворення ефекту 

незрозумілості слова, одречення його.    

Подібний звуковий малюнок із анаграмуванням лексеми слово мають 

інші поезії: Як звучало // перше слово –  // відповіді нема. // Але воно народило 

мову. // Тиша ж над колискою слова // священна. (Довгий З криниці, с. 22).     

Молитва і поезія – // одне і те ж. // Вони // втілення символів, // які 

вселив // у людину Бог. (Довгий З криниці, с. 23). У вищенаведеному тексті 

особливо значний анаграматичний звуковий потенціал містять лексеми 

молитва, символів, вселив, що анаграмують лексему слово цільнолексемно.     

Точне // і правдиве слово // часто вражає того, // хто // його висловлює. 

(Довгий З криниці, с. 27). Тут консонанти й вокали створюють загальний 

фонетичний тон анаграмування, а висловлює, цільнолексемно вказуючи на 

слово, утворює з ним уривок ритмічної римованої прози, уподібнюючись до 

стародавнього сакрального тексту.    

Наявні й інші тексти з анаграмуванням лексеми слово: (1) Моя могутня і 

велична мово, // Ти збережи в мені безсмертне слово, // Щоб міг я ним з онуком 

говорить // І його в тому слові повторить. (Довгий Дихання, с. 23); (2) 

Наговорилися, що аж болять слова. // Наполювалися, немов хорти на ловах. // 

Безвиході нема, якщо є голова. // Безвихідь тільки в безголових. (Довгий Дихання, 
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с. 47); (3) Митцю потрібна воля – не тюрма. // Без простору поезії нема. // А як 

жорстоко ставиться до слова // Епоха, що звемо її – нова. (Довгий Дихання, с. 

91); (4) Був день, як свято, коло Снову, // Де сонце, трави, і вода, // І даль поліська 

молода, // Як серцем вигойдане слово. // І троє нас: я, син і ти – // Світились тут 

воді і небу, // І цьому луговому степу, // І цьому сяйву чистоти. (Довгий Дихання, 

с. 337).          

В останньому з розглянутих текстів, поряд із загальним фонетичним 

тлом, забезпеченим використанням окремих фонем, що входять до 

анаграмованої лексеми, спостерігаємо цільнолексемне анаграмування 

словами наговорилися, наполювалися, на ловах, голова, в безголових.       

Звернемося до іншого поетичного фрагменту. Світа мій Чернігів, світає, // 

З прадавньої думи встає! // За князевим Валом витає, // Летить Задесення моє. 

// У дальній його далечіні // Цвіте перламутровий сміх. // Вклоняюся батьку 

Тичині, // Що вчути його допоміг. <…> (Довгий Зелений літопис, с. 232). Тут 

явне домінування максимально відкритого голосного а, що створює відчутний 

ефект епічності тексту, сусідує з накопиченням сонорних приголосних, особливо 

м’якого та пом’якшеного н, що імітує гру стародавніх струнних інструментів. 

Поезія містить чіткий звуковий натяк на виконання сакральних текстів співцями 

Київської Русі на зразок легендарного віщого Бояна.    

Фонетична настанова на лірику змінюється на звукове оформлення 

епічного тексту в іншій поезії, де спершу відтворено курликання журавлів 

(зокрема, зорі – цільнолексемне анаграмування лексеми журавлі), потім свист 

стріл, а згодом звуки священного слова (спалахнуло слово полиском – вишукана 

цільнолексемна анаграматична гра звуками): Журавлі – печалі, // Думка – ятаган. 

// Зорі наячали // Сонця на туман. // Свищуть стріли знову // В серце з-за плеча. // 

Спалахнуло слово // Полиском меча. (Довгий З криниці, с. 73).     

В іншому тексті – Полем додому // По сонячну втому // Лину, лечу, як 

зоря. // Там, в золотому промінні соломи, // Осінь моя догоря. <…> (Довгий 

Зелений літопис, с. 301) – яскраве домінування голосного о створює ефект 

пісні, а вкупі з м’яким та пом’якшеним приголосним н – анаграмує слово 



136 

 

осінь як основну тему вірша. Із п’яти строф вірша досліджена строфа 

повторена тричі й домінує в тексті так само, як згадані фонетичні ефекти – у 

звуковому ланцюжку цієї строфи.          

Авторська поезія у прозі так само демонструє фонетичні теми й 

анаграмування, уподібнюючись до стародавніх сакральних текстів: Я висіяв 

трави свого серця // у безмежжя небесного простору. // Трави виросли і 

зацвіли. // Тепер серед них // я прокладаю свою стежину // до сонця. <…> 

(Довгий З криниці, с. 10). Вірш фонетично побудований як послідовне 

анаграмування слова серця. Частотність усіх звуків згаданого слова, 

особливо вживання фонетично близьких лексем серед, сонця, вказує на 

звуковий вектор поетичного тексту.    

В іншій поезії накопичення сонорних приголосних (передовсім н) і в імітує 

звуки небесної музики (експліцитно згаданої в тексті). Слід звернути увагу на 

несподівано високу частотність р, що, очевидно, надає звуковому ланцюжкові 

особливого динамізму (відповідно до звукосемантичних уявлень, сформульованих 

іще Платоном у діалозі «Кратил»): На цих от пагорбах, // на верхівках травинок, // 

на листочках і лозинках кущів // народжуються // ніжні і тонкі мелодії // небесної 

музики. <…> (Довгий З криниці, с. 13).    

Поряд із музикою неба автор відтворює й звучання рослинного світу, 

зокрема, анаграмуючи лексему калина. Паралельно акцентований огублений 

голосний о, очевидно, створюючи загальний звуковий фон: Я поїду в гості до 

калини, // Із якою бачився давно. // Вигаптують квітами долини // Мого слова біле 

полотно. // Рідне сонце молодого літа // Мене вгорне золотим крилом. // І висока 

дума в морі жита // Встане, мов тополя за селом. (Довгий З криниці, с. 56).    

Звуки вірша можуть відтворювати і дзюркіт криничної води. Римований 

повтор наприкінці цитованого фрагмента, своєю чергою, надає текстові рис 

сакральності іншими засобами – на рівні вже не фонематичному, а текстовому: 

Криничко моя, // рідна моя криниченько, // я все життя // повертаюсь до тебе, 

// аби напитися // твоєї кришталевої води // і облагородитись // твоєю 
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неперебутною вродою, // набратися свіжих сил // з твоєї глибини, // твоєї 

давнини, // твоєї таїни. <…> (Довгий З криниці, с. 15).       

Значно суворіше звучить фонетичне відтворення звуків моря (сонорні 

приголосні, в, огублені голосні о, у): Вирує море неповторно, // Плитке 

оголюючи дно, // Даремно кажуть: море Чорне, // Ніхто не зна, яке воно. 

<…> (Довгий З криниці, с. 90).       

Інший текст – анаграмування слова сонце (поряд із використанням 

окремих фонем, лексема зіниці репрезентує цільнолексемне анаграмування): І 

чого те сонце // Так рано встало? // І чого віконце // Тим сонцем стало? // А 

те сонце миле – // Кохане личко, // Що погасило // Для мене нічку. // Голубі 

рослини // По небу, небу… // О які красиві // Зіниці в тебе! <Остання строфа – 

повторення першої> (Довгий З криниці, с. 95).       

Відтворення оптимістичної звукової гами ранкового Києва за допомогою 

сонорних (а також лексем гомін, гудуть, передзвін) містить інша поезія: Іду 

ранковим Києвом, // Де гомін звідусіль. // Над пагорбом Батиєвим // Весела 

березіль. // Палає світ, проміниться // В каштанів на плечах. // І кожна шибка 

міниться, // Аж боляче в очах. // Гудуть ранкові вулиці // На всі стонадцять гін. 

// До стін високих тулиться // Ранковий передзвін. (Довгий З криниці, с. 78).     

Підкреслене заперечення репрезентоване наполегливим анаграмуванням 

частки не: Така невпевнена година, // Як безневинного вина. // Ніколи не зневаж 

людини, // Як не така, як ти, вона. (Довгий Дихання, с. 41).    

Виразне відбиття ритму в тексті, що містить змістовий потенціал 

критики в моральній сфері, забезпечене накопиченням приголосних і 

повторенням максимально «ударних» консонантів д, т, особливо у відкритих 

складах у поєднанні з губними голосними: По трупах й крові йдуть на 

висоту // Й торочать всім про правду і мету. // Але не буде правди і мети, // 

Якщо їх кров’ю здобуваєш ти. (Довгий Дихання, с. 79).     

Досліджена поезія – приклад синтезу ритміки слова, рядка, речення, з 

одного боку, і звукописної організації тексту (асонансів і алітерацій), з 

другого боку. Така організація забезпечує на фонетичному рівні втілення 
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епічного стилю досліджуваної поезії й підтверджує принцип системності 

мови, проголошений В. фон Гумбольдтом і в наш час розроблений 

О.С. Мельничуком, і тезу І.О. Голубовської про вербалізацію мовної картини 

світу на всіх рівнях мови. Ритміка єднає поетичну мову з архаїчним 

сакральним мовленням, генерованим у контексті давнього магіко-

міфологічного мислення. 

 

3.2.5. Евфонія звукописної поезії сучасного бароко Анатолія Мойсієнка    

 

Поетичне текстотворення А.К. Мойсієнка позначене винятковою увагою 

до форми і звуку, що споріднює його з бароковою поезією. Витончене відчуття 

асонансових і алітераційних тем, анаграматизоване звукосприйняття, що 

породжує паліндромні рядки, нагадує архаїчну сакральну гру звуками, відому в 

різних давньоіндоєвропейських традиціях і досліджену Ф. де Соссюром, 

В.М. Топоровим, Т.В. Топоровою та ін. Названі явища звукової форми тексту, 

передусім поетичного, на суто об’єктивному, формальному рівні підтверджують 

давню ідею принципової подібності поета в його ставленні до слова і архаїчного 

мага, що виголошує сакральні словесні формули.        

Розглянемо мовленнєве співвідношення приголосних і голосних у 

поезії «Натомились, мамо»: Натомились, мамо, (6/5) // натомились, мамо, 

(6/5) // аж голову клонить (6/3) // сонях у серпні… (5/1) // Натомились, мамо, 

(6/5) // натомились, мамо, (6/5) // аж руки-віти (5/4) // у тополі терпнуть… 

(6/3) // Натомились, мамо, (6/5) // натомились, мамо, (6/5) // аж вуста-

корали (6/4) // у калини гіркнуть… (6/3) // Натомились, мамо,  (6/5) // 

натомились, мамо, (6/5) // аж під вечір трави (6/2) // буйні в полі никнуть… 

(6/2) // Натомились, мамо, (6/5) // натомились, мамо… (6/5) // А вже ж і не 

рано, (6/4) // А ще ж і не пізно… (6/3) // …Сходить сонце (4/1) // на світанку – 

(4/2) // Як цілюща рана, (6/4) // Невигойна пісня. (6/4) (Мойсієнко 1, збірка 

«Приємлю»). На 138 складів тексту припадає 90 відкритих складів CV-

структури, що становить близько 2/3. Додатковим, однак дуже важливим 
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чинником евфонії виступає перегук приголосних, голосних і складів у 

сусідніх словах: натомились, мамо; голову клонить; сонях у серпні; у тополі 

терпнуть; вуста-корали // у калини гіркнуть; під вечір трави. Серед 

алітерованих приголосних переважають сонорні та дзвінкі.           

Інший віршований текст демонструє дещо відмінну пропорцію 

консонантів і вокалів: Неждано так ця хмара присиніла (11/7) // З-над Сожу, а 

чи, може, з-над Березина… (12/9) // Трьома вітрами хмара підперезана, (12/8) // 

Неждано так здалеку присиніла. (11/7) // Вже й крилонька стомила аж до щему, 

(11/5) // Ще й грім побив їй крилонька синющо. (11/4) // І пада пір'ячко 

синесеньким дощем, (12/6) // Із синьої звільнившись шкаралущі. (11/3) (Мойсієнко 

1, збірка «Приємлю»). У розглянутій поезії спостерігаємо відмінні коефіцієнти 

відкритоскладовості в 1-й і 2-й строфах. У 1-й строфі з 46 складів 31 відкритий, 

тоді як у 2-й строфі з 45 складів тільки 18 відкритоскладових. Можливо, слід 

припускати вплив звукопису, оскільки друга строфа вербалізує образи грому і 

дощу, що передбачає використання «немилозвучних» приголосних. У 

розглянутому випадку завдання «поетичної милозвучності», тобто звукового 

відтворення образів, увійшли в суперечність із загальномовними параметрами 

милозвучності, репрезентованими, зокрема, тяжінням до відкритоскладовості. 

Звуконаслідувальний вплив на фоніку поезії «немилозвучних» природних звуків, 

як-от грому, зумовив відхилення фрагменту тексту від евфонії. 

Порівняймо текст «Сонати Чурльоніса», де маємо: Соната  весни, і зорі 

соната, (11/9) // І моря соната… Алегро… Фінале. (12/9) // Не тане лиш сонце 

червоне (9/5) // у шквалі навальнім – (6/2) // Під нами, (3/2) // над нами, (3/2) // 

навколо – (3/2) // соната п'ята. (5/4) // звенять піраміди… на вінчиках свічі. (12/5) // 

…Чи в вічності я заблукав (8/3) // і півсловом (4/0) // Боюсь сколихнути (6/3) // цю 

світобудову, (6/4) // І літа соната вже диха в обличчя. (12/7) // Соната вужа… 

вдар ножа невідпорний, (12/8) // На сонці замішаний,  (7/4) // а не на крові. (5/3) // І 

знову (3/1) // соната весни. Біоструми… (9/6) // Над щоглами сонце,  (6/1) // і сонце 

у трюмах. (6/0) // …Сім світлих сонат вже відчалили в вічність. (12/4) // Агов, 

капітане!.. (6/4) // До нової стрічі… (6/4).   
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Звернемося до поетичного тексту «Над Седневом – сади цвітуть». 

Розглядана поезія багата не тільки на асонанси, а й на алітерації. Так, двовірш Над 

Седневом – сади цвітуть, // Над Седневом – квітневі повені містить алітерування 

д (т), н (і навіть фонестеми дн/тн), в, с (ц), що формує анаграматичне кодування 

назви міста, і асонування е, що створює ефект «вокалічної теми» перших рядків.    

Інша поезія репрезентує гру сонорними, що уподібнює її до музичних 

акордів: Блакитна музика з-під абажура // Струмує м'яко на папір… // 

Сопілка весело то журно //  Війне мелодією гір. // То по безсонню віоліна // 

Останнім криком полосне. // Приляже вітру на коліна // І, знепритомнівши, 

засне // В чеканні марнім синя хвиля: // А парус де, а парус де? // То, вклечаний 

травневим зіллям, // Баян весільних заведе… // Й щедротно-ніжне, й золоте 

// Душі оте святе розкрилля… // Й поезії земне коріння // Вишневим небом 

зацвіте. (Мойсієнко 1, збірка «Приємлю»).    

«Рондель» своїм текстом і навіть назвою репрезентує  гру сонорними 

ускладнену анаграматизацією прізвища поета: Тичини – дівчина – чинно – 

зчинять – ожини – неперетинне: Тичини томик і дівчина… // Немов нектар 

спива з рядків… // То ордами – вітри прудкі, // То пропливе хмарина чинно, // 

То лісові дзвіночки зчинять // В душі столуни гомінкі… // Тичини томик і 

дівчина… // Немов нектар спива з рядків. // Затерпне в пальцях сік ожини, // 

Німі дерева і квітки… // І не сполохане ніким – // Натхнення те 

неперепинне… // Тичини томик і дівчина. (Мойсієнко 1, збірка «Приємлю»).    

У тексті «Ірпінь, Ірпінь» гра сонорними доповнена анаграматизацією 

топоніма Ірпінь: Ірпінь, Ірпінь – Бриніння журавлине – жарини – калині – 

інеєм – перони – грона.    

У поезії «Осіннім днем на золотім узліссі» з першої збірки Анатолія 

Мойсієнка зустрічаємо те звукопис не явище, яке пізніше у збірці «Леза зел» 

(див. нижче) стане фонетичною домінантою: алітерація глухого щілинного 

приголосного: Осіннім днем на золотім узліссі // Самотня сарна билась у 

журбі… // І вже було несила більш любить // Осіннім днем на золотім узліссі. 

// Тужава набубнявілість в горісі // Аж вибухала, аж гула: любить! // І 
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кетяги черлені горобин // Спадали долу на обніжки сизі. // Ніс жовтень 

розмальовані валізи // Щедрот осінніх в ранки голубі… // А ти гукала 

журавлів у висі, // І помах крил прощально так тобі… // І вже було несила 

більш любить // Осіннім днем на золотім узліссі.  

Інший поетичний текст містить підкреслену алітераційну тему – африкат ч, 

подекуди у графічній формі щ. Очевидно, так підкреслена напруженість емоцій, 

передаваних описуваними поетичними образами: Це зима, щоб вітри кругойдучі 

// Прямо з ночі тебе обпекли, // Щоб у чаді чиєїсь хули // Не звелася душа на 

онуччя; // Щоб в лихім несусвітті хуги // Чистотою снігів очищатись, // Щоб 

навчитись прощать ворогів, // В чому друзів не можна прощати; // Це зима, щоб 

осінні громи // З весняними в душі поєднати, // Щоб навчилась душа проростати 

// Тим громов’ям і серед зими; // Щоби ми у палінь-холодину // (Коли й серце 

морозом пала) // І малесенький подих тепла // Цінувати навчились, людино. // 

…Молодими ще соками ліс // закипить навесні аж до неба. // Та сьогодні снігів 

йому треба, // Щоб ті соки у кроні збулись, // Щоб збулося душі сокровенне // 

(Для чого ще й наймення нема) // Журавлем чи… синицею в жмені… // Ця зима, ця 

зима, ця зима. (Мойсієнко 1, збірка «Приємлю»).    

На відміну від попередньо розглянутої поезії, у тексті «Відлечу у 

черлене світання» той самий африкат, виступаючи головною алітераційною 

темою тексту, не створює ефекту напруження емоцій, а навпаки – виступає в 

контексті образу легкого спокою. Це свідчить про суб’єктивність 

переживання звукописного навантаження цього звука автором: Відлечу у 

черлене світання, // В синє лоно вечірньої казки… // В тихоплині осінньому 

канни // І тополі  сурмливі мовчатимуть, // В золотеє чекання заклечані, // І, 

за руки побравшися, вечору // І зорі, світанковій  нареченій, // І мені, до 

безтями негречному, // Принесуть свою радість назустріч… // І поллється 

враз музика з вуст їх… // (з віт їх). // І пройметься акордами світлими // Світ 

увесь. // …Відлечу у черлене світання, // В синє лоно вечірньої казки. 

(Мойсієнко 1, збірка «Приємлю»).    



142 

 

Таким чином, досліджено 48 віршів із першої збірки Анатолія 

Мойсієнка «Приємлю» – усі поезії, вміщені в електронній версії збірки 

(Мойсієнко 1). Серед них виявлені алітераційні теми на сонорні, африкати та 

свистячі. Пізніше, у збірці «Леза зел», глухий свистячий виступатиме 

головною алітераційною темою.    

Збірка Анатолія Мойсієнка «Леза зел: Книга верлібрів» (Мойсієнко 2) 

містить цікаві приклади звукописної поезії з примітною алітерацією.    

Так, основною алітераційною темою поезії може виступати 

звукосполучення зв у помякшеному варіанті фонем (алофонів): Їзда в незвідане – 

// Це коли сам ти // Незвідень-світ // І коли світ як засвіт, // І коли самому 

хочеться вигукнуть: // –  Звідай мене, світе! (Мойсієнко 2, с. 16).       

Алітераційна тема іншої поезії – сполучення приголосних с і т у 

твердому, пом’якшеному та мякому варіантах: І не стямивсь у суєті суєт, // 

Як світові запрагло тебе несуєтного. (Мойсієнко 2, с. 25).    

Алітераційна тема ще одного віршованого тексту близька до тем 

попередніх – акцентовані свистячі приголосні, передовсім с, у твердому, 

пом’якшеному та м’якому варіантах: кажуть осінь дорожчою стала // в 

цьому році на ринку // в приміському колгоспі // осіння виставка // дід 

Никифор розказує байку про щиглика // циганка вельми вродлива жінка // 

танцювала на тротуарі // аж розліталися скиби // кинуті просто під ноги // 

якимсь нечемою кавунних ласощів // димно було і спекотно // в бригадній 

хаті-курилці (Мойсієнко 2, с. 49).    

Та сама алітераційна тема – свистячі приголосні: А блискавки ті // з 

горобиної ночі // Зовсім не віщували грози… // Її на рогах // дикої кізочки // 

Мені принесла ти. (Мойсієнко 2, с. 60).    

У вірші «Хоку» алітераційна тема особливо підкреслена 

розташуванням акцентованого приголосного в сильній позиції – на початку 

слова, до того ж кожного слова поезії: Спитай себе суворо: // Сувої строф – 

// Се сім струн серця? (Мойсієнко 2, с. 62).    
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Розглядана нижче поезія фонетично організована значно складніше за 

попередні. Поряд із основною алітераційною темою (дзвінкий та глухий тверді 

щілинні приголосні) й основною асонансною темою (найбільш відкритий 

голосний звук а) наявні додаткові теми – алітерації сонорних, к, т: Сад на 

світанку. // Гілка струмка тремтить. // Заполоч зорі в’яне. (Мойсієнко 2, с. 65).         

У нижченаведеній поезії головна алітераційна тема – твердий глухий 

щілинний приголосний (який доповнюють з і дз), головна асонансна тема – 

голосний о, нерідко повторюваний двічі в одному слові. Додаткові алітераційні 

теми – д, т, носові сонорні (звукопис не передання звуку дзвону): Сьогодні // 

Море // Схожим було // На твій голос, // Якому так не вистачає прихистку… // 

Велика риба, // Скинута над безоднею, – // Мовби столунне било // Німого 

дзвону на сполох. (Мойсієнко 2, с. 67).    

Основна алітераційна тема наступного дослідженого тексту – м’який (а 

також пом’якшений) глухий щілинний приголосний: Сьогодні // Приснилось // 

Якесь абищо: // В довге волосся снігів // Вплелися хвищі. (Мойсієнко 2, с. 68).    

Алітераційна тема іншого тексту – твердий (переважно) і м’який глухі 

щілинні приголосні, асонансна тема – огублений голосний о: Сьогодні // Сонце // 

Що вже торкнулося вечірнього пругу, // Нагадало мені // Твою прохолодну 

посмішку, // Яка ще вчора, // Здавалося, // Могла спопелити. (Мойсієнко 2, с. 69).               

Головна асонансна тема наступного тексту – найбільш відкритий 

голосний а, що корелює з вокалізмом цілої групи «дитячих слів», одне з яких 

використане в досліджуваній поезії – мама. Фонетичне оформлення вірша в 

цілому гармоніює з вокалізмом першого і найважливішого дитячого слова. 

Основна алітераційна тема – м’який, рідше твердий глухий щілинний 

приголосний: У п’ятницю // Народився, // В п’ятницю… // Казали люди: // 

П’яницею буде. // Лякались мама: // Чи ж то насправді? // В п’ятницю // 

Народився, // В п’ятницю… // П’ять разів // Сіявся-просівався // На решетах 

всіх // (Кому лихо, // А людям сміх). // П’ять разів // Сватався-женихався, // 

Таки влип // (Вгомонився). // Мій ладо, // Мій місяцю ясний… // В п’ятницю // 

Оженився, // В п’ятницю. (Мойсієнко 2, с. 83).    
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Розгляданий нижче вірш містить традиційну для поезій цієї збірки 

алітераційну тему – глухий щілинний приголосний, зрідка у складі африкати: Сивий 

філософ // Упродовж // Свідомого життя // Бився над вічною проблемою… // І в 

тряскому сільському автобусі // Не покидала його // Одна-єдина думка: // Яйце 

походить від курки // Чи курка від яйця?.. // А на узбіччі // Вибоїстого шляху // 

Гребенястий когут // Елементарно вирішував проблему. (Мойсієнко 2, с. 85).          

Алітераційна тема іншого тексту – твердий і м’який глухий щілинний (і 

співвідносні з ними африкат ц і глухі шиплячі ш, ш’), асонансна тема – а: Та й 

заспівав старий лемко // Упівголоса // Неквапом, // Немов зелену собітку // 

Вертає собі // У день на Івана Купала. // Немов кермешує собі, // Пише файну 

писанку // На великодні свята. // Немов по камінчику // Перебирає // Трудну // 

Надсянську землицю, // Биту недолею, // Вітрами // Лихими // Скороджену… // 

«А Боже мій, Боже мій, // Де ся подів розкіш мій? // Дує вітер по росі, // Юж по 

моїм розкоші». // Чи ж не спродав він // Розкіш ту // На славних річних торгах // 

У Рогах // На Лаврентія // Чи в Риманові // на Вартоломея? // Чи не поховав він // 

Розкіш ту // У камінні // американських копалень, // У пісках // аргентинських 

прерій? // Та й заплакав старий лемко… (Мойсієнко 2, с. 87–88).       

Алітераційна тема – глухий свистячий, асонансна тема – огублений о: 

Дощі навскісні // На золотому ватмані осені… // Розліновують долю мою // 

Неприкаяну і невкоськану // Чорно-біло і чорно-боляче // На золотому 

ватмані осені. (Мойсієнко 2, с. 91).    

Розгляданий нижче вірш становить варіацію до попередньо 

досліджених асонансних та алітераційних тем: дзвінкий шиплячий корелює зі 

свистячими інших вищерозглянутих поезій; асонансна тема о є традиційною 

для текстів досліджуваного автора, асонансну тему у можемо розглядати як її 

варіацію: Над жоржинами, // Понад ожинами // Журавлина жура моя, // Що 

не знає ирію. (Мойсієнко 2, с. 92).           

Розглядаємо алітераційну іншого вірша як варіацію попередньо 

розглянутої – глухий африкат, що корелює зі дзвінким шиплячим вище 

дослідженої поезії та свистячими інших поезій автора. Асонансною темою 
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виступає е, що певною мірою контрастує з вищерозглянутими текстами: Чеберяє 

чаєчка серед чебрецю, // Серед літа чобричок чеберяє. (Мойсієнко 2, с. 100).    

Алітераційною темою може виступати в, що, очевидно, 

звуконаслідувально відтворює завивання вітру. Інші приголосні та голосні – 

х, и, і – слугують для анаграматизації ключового слова поезії віхола: Віхоть 

дощу // Вмочити // В оксамит тиші // І намалювати віхолу… // Вихолоне // 

жар вивільги // в літі. // На узліссі // Відщебече // Дощ. // І тільки // Віхола // 

Не вихолоне // В океані душі. (Мойсієнко 2, с. 107).    

Алітераційною темою виступає н, асонансною – а; можливо, 

звукописно відтворено гудіння крана: Два крани // З екрана пам’яті // 

Перевантажують спогади… // Перший кран знаком запитання (?) // І другий 

кран знаком запитання (?). // І лише третій кран, // Не обтяжений жодним 

спомином, – // Знаком оклику (!). (Мойсієнко 2, с. 110).        

Маємо й алітераційну тему на твердий і м’який глухий шиплячий – 

рідкісний випадок негативного забарвлення зазначених приголосних у поезії 

розгляданого автора. Можливо, тут алітерація відтворює вдихальний звук 

куріння: Це якийсь самосуд – // Сім днів підряд // Глупства чийогось // 

Смулити самосад. (Мойсієнко 2, с. 120).    

Твердий глухий щілинний може втілювати шум вітру та хвиль: На 

синьому морі – сині хвилі, // Синій вітер – у синьому небі. // А в сина – голубі 

мрії // про синє море // і синє небо. (Мойсієнко 2, с. 135).   

Таким чином, досліджено цикл «До глибини тиші» (Мойсієнко 2, с. 8– 149), 

що включає 132 вірші та поему. Серед них 19 віршів містять явні звукові теми – 

алітерації та асонанси. Переважною алітераційною темою для розглянутих поезій 

є глухий твердий, м’який та пом’якшений щілинні приголосні, причому в 

уживанні твердого, м’якого та пом’якшеного не спостерігаємо істотних 

відмінностей. Майже в усіх розглянутих текстах зазначена алітераційна тема має 

позитивну конотацію. Є всі підстави зробити висновок про те, що глухий 

шиплячий для автора є милозвучним звуком, до того ж основним.       
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Спостерігаємо еволюцію фоносемантичного аспекту мовної 

індивідуальності автора – від збірки «Приємлю» (1986) до циклу «До 

глибини тиші» зі збірки «Леза зел» (2016). Коли у першій збірці автор 

експериментував із трьома основними алітераційними темами – сонорними, 

африкатами та свистячими (дзвінким і глухим), то нова збірка демонструє 

явне переважання глухого шиплячого – в контексті позитивного змісту – як 

центральної алітераційної теми.    

 

3.2.6. Милозвучність поетичного звукопису Дмитра Чистяка 

 

Дмитро Чистяк (нар. 1987) – сучасний український поет, широко 

знаний за межами держави (у різних країнах Європи видано понад 20 збірок 

його поезії в іншомовних перекладах).     

Спостерігаємо с як алітераційну тему, акомпановану близькими з, ц, ш, 

пор. вище про роль цих звуків у поезії А. Мойсієнка: Сива тиша над голос 

полів, // А згадалася – синя… // Сухоцвіття о першій порі, // Сухоцвіття – 

неспинно… // І ліси, хоч густі, а пусті // Не поклоняться тінню. // Скільки 

сонць о холодній землі! // Скільки сонць о невинній!.. (Чистяк Сад, с. 7).     

Інший вірш Д. Чистяка поєднує алітераційну тему (с і близькі з, ц) з 

асонансовою темою (о): Пізні поля Єлисейські. // Світло зелене-зелене. // 

Коли? // Гілки гомонять водою. // Вода гомонить гілками. // Хто? // Тільки із 

ночі – сонце. // Тільки зі світу – вечір. // Як? // Зерно в пітьмі проростає. // 

Голуб розкрилює прірву –  // Одвік голубою – // І чисті сльози нізвідки. // І я 

раптово живий! (Чистяк Сад, с. 21).     

Асонансова тема о повторюється й в іншому поетичному тексті, де також 

спостерігаємо алітерований приголосний р. Доволі частотним є їхнє сполучення 

(розвидень, в орфеєвім, розкриллям, орла, кров, море, за морем, гори, горять, 

говорять): Зрине з меча на розвидень ріка золота, // В мерехті білих ундин і в 

орфеєвім леті на водах, // Трійцею руж, полиновим розкриллям орла // Тчеться і 

тчеться рука ув оберненні божім, // Кров мою сміхом обмарює море за морем, // 
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Хвиля за хвилею – гори – горять і говорять, // Небо за небом, але у ясі неодмінній… 

// Тихе пташа, повертайся, вертайся, вертай! (Чистяк Море, с. 55).    

Не менш вагома роль р і о в іншому вірші: Не говори про сизі вечори, // Коли 

нас окривали сині хвилі, // Коли рука злітала у розкриллі, // Не говори, не говори – 

гори… (Чистяк Море, с. 86).       

Асонанс о спостерігаємо й в іще іншому тексті: Ти виходиш до літа – і поле 

тебе забуває, // Розхвилить раптово // темнаво, // світло // і волошково – // 

найглибше. // Розговієшся голосом, // Розвеселишся голосом сяйно – // І не 

вистигнеш // О неперелітній порі… <…> (Чистяк Море, с. 63).    

Іншу поезію досліджуваного автора насичують алітерації сонорних і д, т, а 

також асонований голосний о: І тремтить, і несеться, за продихом продих, // 

Тінно, промінно гра молода, // І ступаєш по сонцю, наче по водах, // Хай непочата 

вода. // Буде: зійдеш ув омріяне поруч, // Так, як зіходять сонця. // Буде. Аж доки 

світ заговорить // Словом, уже без кінця. // Хай це і сон в унісон із весною, // 

Кращого сну не згадав…  // Тінним, промінним, чистим прибоєм – // Лет – ніби 

цвіть молода. <…> (Чистяк Море, с. 61).    

Подібний синтез алітерованих і асонованих звуків має й інший поетичний 

текст Д. Чистяка, хоча в ньому роль о помітно менша порівняно з попереднім: 

Вечірній пил над морем затремтів. // Вечірній пил завіяв теплі лиця. // І погляди твої 

в розкриллі синім // Стирає тиха хвиля блакитнава. <…> (Чистяк Море, с. 77).      

Роль о значна й в інших поезіях автора: Ми співали з тобою, а вже 

поночіло… // Матіоли поволі сходили. // Через хату схололу // Качки летіли чужі… 

<…> (Чистяк Море, с. 81).     

Алітероване о – одна з рис найвидатнішого художнього (однак із явними 

елементами сакральності) тексту Київської Русі – глибоко міфологічного й у 

цьому сенсі архаїчного «Слова о полку Ігоревім», позначеного дуже істотним 

фольклорним впливом на багатьох рівнях. 

Отже, поетичні тексти Д. Чистяка репрезентують акцентовану роль 

асонансів та алітерацій у творені милозвучності віршованого твору.  
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Висновки до Розділу 3 

 

Художнє мовлення включає два великі масиви текстів – фольклорні 

(колективно-авторські) й літературні (індивідуально-авторські). Поряд із 

численними спільними рисами, мотивованими певною єдністю субстилів у 

межах єдиного художнього стилю, спостерігаємо й істотну диференціацію. З 

одного боку, усно-народні тексти віддзеркалюють колективну інтерпретацію 

мови взагалі й мовної милозвучності зокрема. Ідіоетнічний компонент 

фольклору і фольклорного мовлення істотно переважає індивідуально-

авторський. Через те евфонія саме фольклорного мовлення найбільшою 

мірою вербалізує ідіоетнічний чинник. Саме цей факт пояснює більшу міру 

врівноваження голосних і приголосних у потоці фольклорного мовлення у 

порівнянні з індивідуально-авторським художнім.     

Евфонізація як оброблення тексту в напрямку посилення реалізації в 

ньому принципів милозвучності у фольклорних текстах може 

віддзеркалювати сумарний результат тривалої дії колективного чинника з 

істотно меншим компонентом цілеспрямованого редагування, ніж коли 

йдеться про індивідуально-авторські художні тексти. 

Одна з груп фольклорних текстів – колискові пісні – позначена 

особливо підкресленою прагматикою, що істотно переважає над естетичною 

функцією художнього тексту. Настанова на заспокоєння і присипання дитини 

виявлена в доборі (міра усвідомленості якого дискусійна) специфічних 

фонетичних засобів мови колискових. Інший фольклорний матеріал, 

співвідносний із дослідженим, становить фонетмчна організація потоку 

мовлення народних замовлянь (дослідження В.В. Берковець, С.А. Шуляк).    

Параметри евфонії індивідуально-авторського художнього тексту 

репрезентують мовний портрет, мовну особистість, індивідуальний стиль 

письменника (й, певною мірою, автора інших – нехудожніх – текстів) і в 

перспективі можуть слугувати навіть для визначення авторства тексту. 

Сегмент мовної картини світу, утілений у милозвучних явищах тексту або 
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сукупності текстів, може виступати важливою характеристикою в порівнянні 

з іншими сегментами мовної й вербавлізованої нею концептуальної картини 

світу (відповідно до лінгвоконцептологічної концепції І.О. Голубовської про 

вербалізацію мовної картини світу на всіх рівнях мови).  
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РОЗДІЛ 4 

ФОРМУВАННЯ, КОДИФІКАЦІЯ 

ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЯВИЩ ЕВФОНІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

4.1. Діалектика взаємодії внутрішньомовних, зовнішньомовних та 

позамовних чинників формування милозвучності української мови    

 

4.1.1. Внутрішньомовні чинники    

 

Наступний розгляд базується на концепції С.В. Семчинського про 

діалектичну єдність внутрішньомовних, зовнішньомовних та позамовних 

чинників розвитку мови. До перших належать явища, що відбуваються 

всередині самої мови (серед яких істотне місце посідають фонетичні зміни), 

до других – мовні контакти, до третіх – суспільні явища немовної сфери, що 

дістаютиь віддзеркалення у мові [Семчинський 1996].  

Потреба здійснення переходу від дескриптивного етапу дослідження 

милозвучності до інтерпретативного етапу мотивує спробу моделювання 

механізмів спершу функціонування, а згодом і формування цього явища.    

Проблема формування милозвучності української мови як 

ідіоетнічної фонетичної риси важлива для інтерпретації шляхів та 

особливостей генези української мови, ідентифікації її специфіки порівняно з 

іншими слов’янськими та неслов’янськими індоєвропейськими мовами. 

Іншими словами, евфонія української мови в її діахронічному аспекті – 

винятково важливий елемент як генеалогічної, так і типологічної 

характеристики української мови, що виисвітлює особливості її походження 

та структури.     

Одним із основних питань, що складають комплексну 

міждисциплінарну проблему генези явищ милозвучності української мови, є 

таке: чому в генеалогічно сусідніх і територіально близьких до української 
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мовах, як-от білоруська, російська та польська, явища, співвідносні з 

українською милозвучністю, репрезентовані значно меншою мірою, ніж в 

українській мові? Водночас необхідно підкреслити, що в білоруській мові 

спостерігається низка милозвучних явищ, не властивих українській мові 

(ільнавод і подібні), однак пор. діалектне Ільвів. Окремі явища мають іще 

праслов’янську ґенезу, наприклад: прасл. *jьgra – рос. игра – укр. гра, проте 

род. відм. множини ігор. 

Є всі підстави твердити, що милозвучність – яскраво ідіоетнічна риса 

української мови, одна з її визначальних ознак порівняно з іншими мовами.    

Існує думка, що головна роль у фонетичній еволюції мови належить 

внутрішнім чинникам [Мартине 1960, с. 247].    

Найважливіший внутрішньомовний чинник формування евфонічних 

явищ є лінгвістичною універсалією і властивий кожній мові. Це принцип 

економії мовних зусиль, реалізовуваний у потоці мовлення на різних мовних 

рівнях, зокрема й фонетичному. А. Мартіне вважає, що мовна еволюція в 

цілому визначена постійною суперечністю між властивими людині 

потребами спілкування та вираження, з одного боку, та її прагненням звести 

до мінімуму свою розумову та фізичну діяльність. Кожний мовний колектив 

у кожний момент знаходить рівновагу між цими чинниками [Мартине 1960, 

с. 126], що її забезпечує, зокрема, нормування мови.     

Згадана теорія базується, серед іншого, на теорії зручності вимови, 

теорії гармонії системи М.С. Трубецького, принципі або законі найменшого 

зусилля Дж. Ципфа (пов’язаному з ідеєю цього дослідника про зворотно 

пропорційні відношення між складністю фонеми та частотою її вживання) та 

ін. [Звегинцев 1960, с. 16–17].     

Іншими теоретичними підвалинами принципу економії фонетичних 

змін виступають ідеї французького фонетиста кінця ХІХ ст. П. Пассі про те, 

що мова повсякчас прагне звільнитися від зайвого – що виявляється в 

пошукові легших артикуляцій – і виділити необхідне. Англійський фонетист 

Г. Суїт уважав, що перший принцип сполучає економію в діяльності мовних 
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органів зі стиранням занадто тонких відмінностей. Другий принцип 

передбачає збереження потрібних фонологічних протиставлень [Мартине 

1960, с. 65, 73].    

А. Мартіне підкреслює винятково важливий принцип М. Граммона: не 

існує ізольованих фонетичних змін або законів. Звуковий закон може бути 

визнаний достовірно встановленим тільки тоді, коли він узгоджений із 

загальними принципами, що визначають у момент його дії артикуляційну 

систему мови. Сукупність артикуляцій мови є системою, де все 

взаємопов’язане і взаємозалежне [Мартине 1960, с. 91].        

Диференційні ознаки фонем можуть бути визначені як артикуляторно, 

так і акустично. Наприклад, голосні французької мови, розташовані в 

порядку збільшення частоти, виглядають так: u, o, a, e, i [Мартине 1965, с. 

95–96]. Звідси можна зробити висновок, що чим вищим є голосний 

акустично, тим приємнішим він виступає перцептивно.    

Максимальне протиставлення в мові мають найбільш передній 

голосний і і найбільш задній и; найбільш відкритий і дзвінкий з усіх голосних 

а і найбільш закриті і глухі з усіх приголосних – глухі зімкнені [Мартине 

1960, с. 197].    

Існують більш і менш сприятливі в акустичному плані сполучення 

артикуляцій [Мартине 1960, с. 132]. Конкурують і врівноважують одна одну 

такі дві тенденції: 1) наприклад, фонему l вимовляти легше, ніж d, однак 2) t, 

d, n трапляються частіше, засвоюються раніше й є більш звичними, ніж 

латеральна фонема [Мартине 1960, с. 173]. Вимовити дзвінкий приголосний 

між голосними легше, ніж глухий [Мартине 1960, с. 175]. Мовці, несвідомо 

обираючи елементи, що перебувають на шляху до граматикалізації й стануть 

частотнішими, можуть віддавати перевагу найпростішим артикуляціям і 

найменш складним фонемам [Мартине 1960, с. 176].            

А. Мейе підкреслює, що у слов’янському консонантизмі панують 

зімкнені – «всі романського типу» [Мейе 2001, с. 15]. Однак показово, що 

названий дослідник, вивчаючи спільнослов’янську (праслов’янську) мову, 
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узагалі не розглядає проблеми складової структури слов’янських мов і 

відкритоскладовості праслов’янської мови. Незважаючи на це, і окремі 

спостереження А. Мартіне, і його концепція економії мовних змін у цілому 

мають істотне значення для комплексної лінгвістичної інтерпретації 

проблеми милозвучності української мови.       

 

4.1.2. Зовнішньомовні чинники 

 

Згідно з концепцією С.В. Семчинського, зовнішньомовний чинник 

мовного розвитку – це контактна взаємодія мов.     

Теоретичні питання мовних контактів та свідчення про них на всіх 

рівнях мови розробляли в українській лінгвістиці А.О. Білецький, 

В.В. Акуленко, В.В. Лобода, С.В. Семчинський, І.А. Стоянов, 

Г.І. Халимоненко, К.М. Тищенко та ін.    

Субстратологічний аспект мовних контактів досліджували 

О.Б. Ткаченко, О.В. Холодов, С.В. Борщевський, Д.І. Переверзєв, 

Х.В. Сторожук та ін.    

А. Мартіне підкреслює, що система стратів (теорія субстрату, 

суперстрату й адстрату) підтримує принцип законності причинового 

пояснення в мовознавстві, незважаючи на приклади непослідовного й 

недоречного застосування цих ідей на практиці [Мартине 1960, с. 33]. Мовну 

дивергенцію А. Мартіне уналежнює до зовнішніх чинників [Мартине 1960, с. 

247].     

Установлення кореляції між археологічними і лінгвістичними 

свідченнями про певні мовні спільноти є винятково складним, але 

необхідним завданням міждисциплінарних досліджень.       

Коли йдеться про три можливі етапи звукових явищ, які корелюють із 

милозвучністю (відкритоскладовий тип праслов’янської мови, 

східнослов’янське повноголосся, що виникло у другій половині І тис. н.е., 

однак інтерпретоване й як діалектне явище праслов’янської мови, і 
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милозвучні чергування української мови), то слід змоделювати можливі 

іншомовні впливи на формування таких рис для всіх названих періодів.     

Для найпізнішого періоду – власне української мови – важко уявити 

контакти з певною мовою відкритоскладового типу. Так само для середнього 

періоду – східнослов’янських діалектів 2-ї пол. 1-го тис. н.е. – контакти з 

іншими відкритоскладовими мовами важко змоделювати. (Однак, якщо 

йдеться про заключні етапи існування праслов’янської мови в контексті 

гіпотези О.М. Трубачова про повноголосся як праслов’янське діалектне 

явище, то може йтися про контакти східнослов’янського мовного ареалу з 

іранським. – Консультація наукового керівника.) Очевидно, у другий і третій 

періоди йшлося тільки про збереження та відтворення давніших вимовних 

звичок, збережених від першого періоду [Мосенкіс 2002; Мосенкіс 2006], 

упродовж якого контакти не тільки можливі, а й засвідчені лінгвістично 

(наявні лексичні відомості про праслов’янсько-фінноугорські та 

праслов’янсько-іранські контакти за наявності відкритоскладових рис у 

фінно-угорських та іранських мовах) й археологічно (див. нижче). При 

цьому, природно, слов’янсько-фінноугорські контакти відбувалися 

передовсім на півночі, слов’янсько-іранські – перш за все на півдні ареалу 

слов’янських мов.             

 

4.1.3. Позамовні чинники    

 

Проблема генези явища евфонії української мови є частиною ширшої 

та глибшої проблеми походження української мови в цілому. Якщо ж, слідом 

за гіпотезою Ю.Л. Мосенкіса, допускати можливість зв’язку розгляданої 

евфонії, вираженої передусім рівномірним чергуванням голосних і 

приголосних у потоці мовлення, з законом відкритих складів праслов’янської 

мови, то тут ми виходимо за межі писемної історії мов і сягаємо прамовних 

реконструкцій, як-от праслов’янська мова. Звернення до доісторичного 

періоду, позбавленого писемних пам’яток, передбачає принаймні часткове 
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використання археологічнимх свідчень із метою моделювання позамовної 

ситуації, контексту лінгвістичних реконструкцій та моделей. 

Запропонована нижче археологічна модель спирається на консультації 

доктора історичних наук М.Ю. Відейка і наукового керівника. 

Інтерпретацію милозвучності української мови в контексті 

українського лінгвогенезу з залученням свідчень внутрішньомовних, 

зовнішньо мовних та позамовних чинників мовного розвитку, відповідно до 

теоретико-лінгвістичної концепції С.В. Семчинського, запропонував 

Ю.Л. Мосенкіс [Мосенкіс 2002; Мосенкіс 2006]. Згідно з його гіпотезою, 

якщо українська мова серед інших слов’янських найбільшою мірою тяжіє до 

відкритоскладовості, принаймні в мовленнєвому потоці, отже, ареал 

поширення української мови порівняно з ареалами інших слов’янських 

мов найбільшою мірою збігається з ареалом праслов’янської мови. 

Водночас дата закінчення існування київської археологічної культури, яку 

вважають праслов’янською, збігається з датою закінчення існування 

праслов’янської мови, згідно з лінгвістичними реконструкціями та 

опосередкованими історичними свідченнями (передусім писемними 

відомостями про венедів, антів та склавінів).    

Київська археологічна культура кінця 2-го – першої половини 5-го ст. 

н. е. виникла на основі зарубинецької культури й під впливом пшеворської 

культури, а також мала тісні зв’язки з черняхівською культурою.  

Зарубинецька культура кінця 3 ст. до н. е. – 2 ст. н. е. сформувалася з 

трьох джерел – 1) милоградської культури 6–3 ст. до н. е., що походить із 

сосницького варіанта тшинецько-комарівської культури, 2) поморської або 

поморсько-підкльошової культури кінця 7 – 3 ст. до н. е. та 3) лісостепової 

культури скіфського часу. Зарубинецька культура належала до латенського 

кола й перебувала під кельтським впливом [Археологія 2005; Пачкова 

Зарубинецька; Пачкова Поморська; Терпиловський; Черняков].   

Якщо пеньківська культура, яку ототожнюють із антами писемних 

джерел, походить із київської, то походження празько-корчацької культури, 
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яку ототожнюють зі склавінами, є більш дискусійним: її виводять або від 

київської, або від зарубинецької культури. Друга версія може корелювати з 

лінгвістичною ідеєю більш раннього відділення західнослов’янських мов, 

тоді як східні та південні слов’яни ще деякий час зберігали спільність.      

Таким чином, ретроспективно вибудовується ланцюжок спадковості 

археологічних культур: київська культура – зарубинецька культура – 

милоградська культура – тшинецька культура (або тшинецько-комарівська 

культурно-історична спільність). Якщо тшинецьку культуру вважати 

останньою балто-слов’янською, спираючись на «рекалібровану 

глоттохронологію» С.А. Старостіна, то київську, зарубинецьку та 

милоградську слід уважати праслов’янськими. 

Згідно зі свідченнями археології, існували контакти названих культур із 

тими культурами, які вважають германськими та кельтськими. Джерелом 

іранського впливу – а саме на формування зарубинецької культури – могла 

бути передовсім лісостепова культура скіфського часу. Значно більш ранніми 

були контакти тшинецької (очевидно, балто-слов’янської або вже тільки 

слов’янської) культури зі зрубною культурою (найдавнішою іранською). 

Можливо, саме вони стали джерелом «сатемізації» – набуття балтійськими та 

слов’янськими мовами таких рис у консонантизмі, які об’єднують їх із індо-

іранськими мовами. Нарешті, слід відзначити й наявність впливу культури 

кулястих амфор (одного з археологічних компонентів праіндоіранців) через 

стшижовську культуру на тшинецьку.      

Ланцюжок відповідностей археологічних культур і субстратних мовних 

впливів можна уявити так: пізньотрипільська культура (городська та 

софіївська групи)
14

 – середньодніпровська культура – сосницька культура 

(або сосницький варіант тшинецької культури).    

Можлива й дещо інша лінія спадковості археологічних культур: 

київська – зарубинецька і пшеворська – поморська – лужицька – тшинецько-

                                           
14

 Консультація доктора історичних наук М.Ю. Відейка. 
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комарівська й сосницька [Mosenkis 2016, p. 9]. М.Ю. Відейко (усна 

консультація) розглядає такий варіант як більш вірогідний порівняно з 

вищерозглянутим.          

Позамовні чинники, доступні для дослідження методами археології, 

дають інформацію про матеріальну й духовну культуру тих етнічних 

спільнот, мови яких узаємодіяли, творячи зовнішньомовний 

(лінгвоконталогічний) чинник мовного розвитку.   

За припущенням Ю.Л. Мосенкіса, важливим історичним чинником 

розселення слов’ян – і, отже, розгалуження праслов’янської мови – могла 

бути перемога в середині 5 ст. н.е. гуннського вождя Аттили над готами, що 

певний час панували над слов’янами.   

 

4.2. Нормативна фіксація евфонії    

 

4.2.1. Милозвучність і культура мовлення 

 

МИЛОЗВУЧНІСТЬ / ЕВФОНІЯ як категорія фоностилістики становить 

невіддільний елемент культури українського мовлення, характеризуючи 

втілені в народній словесності закономірності її природного розвитку, з 

одного боку, і рекомендовані правописними правилами особливості вимови і 

написання, з другого боку.  

Культуру української мови і мовлення досліджували А.П. Коваль, 

М.М. Пилинський, С.Я. Єрмоленко, Л.І. Мацько, Н.П. Плющ, 

О.Д. Пономарів, Н.Д. Бабич, М.І. Пентилюк та ін. Див., напр..: [Бабич 1990; 

Пентилюк 1994; Пономарів 2001].    

Милозвучність як властивість естетичного мовлення відзначена ще в 

античних риториках (див. вище в Розділі 1). У сучасній культурі мовлення 

милозвучність розуміють як комунікативну якість мовлення, пов’язану з 

добором слів за їхньою звуковою характеристикою, відповідно до вимог 

приємного для слуху звучання.  
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На підставі того, що всі нормативні характеристики звучання мовлення 

слугують милозвучності (у значенні внутрішньої форми терміна) –«приємне 

звучання», а в низці функціонально-стилістичних різновидів звучання їх 

використовують не тільки для забезпечення безперешкодної комунікації, а й 

для передання експресії, доцільно розширити обсяг поняття милозвучності й 

виділити два відповідні до позначених функцій типи милозвучності: 

нормативний і прагматичний.  

1. Нормативна милозвучність – комунікативна властивість мовлення, 

що характеризує її відповідність вимогам прийнятого для слуху звучання. 

Параметрами нормативної милозвучності є такі:  

а) правильність вимови звуків;  

б) чіткість дикції;  

в) відсутність у мовленні асемантичних фонетичних одиниць;  

г) добір використовуваних у мовленні комбінацій звуків відповідно до 

вимог законів сполучуваності звуків в українській мові;  

д) інтонація, відповідна до правил інтонування української мови; 

е) паузація, що відповідає артикуляційній необхідності;  

ж) доречна ритмічність мовлення;  

і) оптимальний темп мовлення;  

к) оптимальна гучність мовлення;  

л) чистота тембру голосу.  

2. Прагматична милозвучність – комунікативна властивість мовлення, 

що характеризує підсилений естетичний і експресивний вплив його звучання. 

Параметрами прагматичної милозвучності є такі:  

а) добір використовуваних у мовленні комбінацій звуків,  

б) інтонація,  

в) темп мовлення,  

г) ритмічність мовлення,  

д) тембр голосу, 
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тобто усе, що сприяє посиленню естетичного й експресивного впливу 

звучання мовлення. Дотримання всіх параметрів нормативної милозвучності 

й доречна реалізація прагматичної милозвучності дозволяє характеризувати 

фонацію мовлення як оптимальну для виконання комунікативної функції.  

Нормативна милозвучність важлива для мовлення всіх стилів. 

Прагматична милозвучність затребувана в мовленні розмовного, 

публіцистичного й художнього стилів, однак різною мірою, що обумовлює 

різницю в арсеналі засобів його реалізації.  

Співвіднесення нормативної й прагматичної милозвучності з іншими 

комунікативними властивостями свідчить, що нормативна милозвучність 

залежить від багатства й доречності мовлення, сприяє реалізації доступності 

мовлення, у художньому й публіцистичному стилях вимоги нормативної 

милозвучності можуть викликати порушення точності, у науковому й 

офіційно-діловому стилях може бути порушені заради дотримання точності. 

У результаті співвіднесення нормативної милозвучності й правильності 

мовлення виявлена уточнювальна характеристика першої: нормативна 

милозвучність – комунікативна якість мовлення, що характеризує її 

відповідність історично складеної у мовній спільноті вимозі доброго для 

слуху звучання.  

Відповідно, реалізація прагматичної милозвучності залежить від 

багатства мовлення, сприяє досягненню виразності, дієвості, образності, 

оригінальності мовлення, вимоги прагматичної милозвучності можуть 

викликати порушення нормативної милозвучності й точності мовлення.  

Нормативна й прагматична милозвучність реалізуються в мовленні за 

допомогою фонетичних засобів мови: фонетичних одиниць – звуків, складів, 

тактів, синтагм; просодичних компонентів – наголосу, інтонації, мовної 

мелодики, пауз і темпу мовлення; а також за допомогою фізіологічного 

засобу мовного апарату людини – тембру голосу. В усному мовленні можуть 

бути реалізовані всі параметри милозвучності, у письмовій – тільки такі, як 

добір використовуваних звукосполучень і ритмічність мовлення.  
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Спеціальним засобом реалізації прагматичної милозвучності 

виступають евфонічні стилістичні прийоми мовлення – способи звукової 

організації мовлення, спрямовані на підсилення його естетичного й 

експресивного впливу. Евфонічні прийоми набувають особливої ваги і 

поширеності в поетичному мовленні, що обумовлено її лаконічністю й 

спрямованістю на формальну виразність. Семантизация фоніки в поезії 

можлива на різних рівнях:  

1) використання звуконаслідування,  

2) контекстуальна звукосимволізація,  

3) використання власне звукосимволізму – наявного в мові 

мимовільного зв’язку між звуком та позначуваним, що підтверджується 

експериментальними дослідженнями.  

Загальновизнаним евфонічним прийомом, використовуваним в 

українському поетичному мовленні, є звуковий повтор, структурна й 

функціональна різноманітність якого відбивається в його багатоаспектній 

класифікації. В узагальненому вигляді класифікація звукових повторів 

виглядає в такий спосіб: 

https://www.dissercat.com/content/evfonicheskii-priem-lipogrammy-kak-

sredstvo-realizatsii-pragmaticheskogo-blagozvuchiya-russk    

1) за кількістю повторюваних звуків виділяються однозвучні й 

багатозвучні повтори;  

2) за акустичною ознакою виділяємо асонанс, алітерацію, змішані 

повтори; 

3) за положенням у віршованому рядку: анафора, епіфора, стик, кільце, 

фонічний ланцюг, повтори, що не мають суворо фіксованої позиції; 

4) за семантичною ознакою: паронімічні повтори, які підсумовують і 

диференціюють думку, також тавтології звуконаслідувальні, образотворчі, 

звукосимволічні.  

https://www.dissercat.com/content/evfonicheskii-priem-lipogrammy-kak-sredstvo-realizatsii-pragmaticheskogo-blagozvuchiya-russk
https://www.dissercat.com/content/evfonicheskii-priem-lipogrammy-kak-sredstvo-realizatsii-pragmaticheskogo-blagozvuchiya-russk
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Порушення мовних норм – істотний чинник сприйняття мовлення як 

немилозвучного «Помилкову вимову слова нерідко тлумачать як образу» 

[Тарасов 1977, с. 188].    

 

4.2.2. Теорія фонетичних варіантів слова    

 

Варіативність мовних явищ на різних рівнях належить до 

методологічно важливих аспектів теоретичної лінгвістики. Як відзначає 

Г.М. Яворська, на глибинному рівні мовна свідомість реалізується в 

активному виборі між мовними варіантами. Активність вибору полягає в 

усвідомленому наданні переваги одним варіантам за рахунок інших, що їх 

відкидають як неприйнятні. Водночас це означає, що оцінне ставлення 

можливе лише там, де мовна система припускає варіативність (виділене 

нами. – Авт.). На цьому грунтується будь-яка діяльність, що має 

прескриптивний (нормалізаторський, кодифікаційний) характер. Таким 

чином, мовна (лінгвістична) свідомість постає як сукупність культурно й 

соціально зумовлених настанов щодо мови, які відбивають колективні 

ціннісні орієнтації [Яворська Автореферат].    

До проблеми милозвучності близька проблема фонетичних (звукових) 

варіантів слова (серед яких визначають фонетичні синоніми) або 

паралельних форм (див., наприклад: [Денисенко 1995; Критенко 1967; 

Курило 1923; Масюкевич 1967; Мовчун 1994; Мовчун 1999; Мовчун 2000]; 

пор. [Горбачевич 1978; Даниленко 1970; Мартиняк 2009]).    

В.С. Ващенко пропонує детальну класифікацію фонетичних паралелей, 

що втілюють явище милозвучності (ми подаємо її в дещо переробленому та 

більш виструнченому вигляді):    

1) протетичні приголосні в, й, г (не тільки нормативні приклади, як-от 

вогонь, вугілля, вуж, Йосип, горіх тощо, а й нелітературні вогірки, ворел, 

возеро, Їван, юлиця, Гумань, Гамерика, гулиця, гозеро);    
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2) вставні приголосні (нормативні осавула, павук, ненормативне 

навука);    

3) зникнення початкових ненаголошених о-, і- (Лександер, Панас, Лесь, 

дин, ддати, днакий, Гнат, Ларіон, иення, м’я);    

4) приставне і- на початку слова перед скупченням приголосних (ізнов, 

ірвати, ісказати, іллє) і перед одним приголосним (ізійде) – в останньому 

випадку, очевидно, не на вимогу ритміки, а з метою уникнення 

важковимовлюваного сполучення приголосних на межі слів (як місяць 

ізійде);    

5) приставне о- на початку слова (окрім, отут, отой, отоді);    

6) чергування початкових у – в, і – й;    

7) «Орфоепічне скорочення слів за допомогою випадних звуків та 

складів або фонетичної деформації слова» (хтіти, хай, мент, чкай, бач, хоч, 

тре, тра, лиш);    

8) «Орфоепічні форми словотворення за допомогою особливого 

фонетичного скорочення» (бозна-що, їйбо);    

9) орфоепічне чергування сполучників і – й, прийменників у – в – ув, з – 

із – зі – зо – ізо [Ващенко 1954, с. 131–136].    

Розглянуті В.С. Ващенком приклади свідчать про наявність і потребу 

дослідження принаймні ще двох самостійних проблем, пов’язаних із 

розгляданими (які, утім, не належать до завдань нашого дослідження), – 

милозвучність розмовного мовлення, з одного боку, і милозвучність 

діалектного мовлення, з другого боку. 

Значну частину вищенаведених прикладів О.М. Масюкевич розглядає 

як фонетичні варіанти або звукові видозміни слів, що репрезентують різні 

частини мови: іменники до обіду – до обід, Влас – Улас; прикметники на 

червоному – на червонім; займенники на тому – на тім; дієслова робимо – 

робим, робити – робить; прислівники знову – знов; прийменники з – зі – із – 

зо; сполучники хоча – хоч; частки ж – же та ін.    
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Деякі фонетичні варіанти стилістично нейтральні й имають значення 

тільки як евфонічний засіб: над – наді – надо; під – піді – підо; би – б; в – у – 

ув – уві (на жаль, два останні нині використовують надзвичайно рідко. – 

Авт.); учитель – вчитель та ін. Інші мають стилістичне забарвлення: ходити 

властиве офіційно-діловому і науковому стилям, а ходить – переважно 

розмовній мові.      

Запропоновано виділяти фонетичні синоніми – ті фонетичні варіанти 

слів, які, маючи тотожне значення, відрізняються у функціонально-

стилістичному чи експресивному плані  або належністю до літературної мови 

чи різновидів розмовно-побутової (діалектів, просторіччя). Звукові 

відмінності фонетичних синонімів здебільшого залежать не від сусідніх 

звуків, як у фонетичних варіантах, що не мають стилістичних особливостей, 

а й від інших причин, які виникали в певній мовностилістичній сфері, 

наприклад, від темпу мовлення, евфонічних явищ, звукового оформлення 

слів іншомовного походження в розмовній і літературній мові [Масюкевич 

1967, с. 85].     

Теорію звукових варіантів слова пропонує А.П. Критенко, визначаючи 

їх як фонетичні різновиди слова, що не порушують єдності слова як мовної 

одиниці, семантичної цілісності слова. Звукові варіанти слова протистоять 

графічним варіантам і граматичним варіантам. Фонетичні варіанти 

поділяються на фонологічні (реалізовані на фонемному рівні) і не 

фонологічні (реалізовані на рівні, нижчому за рівень фонем) [Критенко 1967, 

с. 70]. Роль диференційних ознак фонеми у визначенні параметрів 

милозвучності видається надзвичайно важливою.      

З погляду стилістики варіанти слова класифіковані на фонестетичні і 

нефонестетичні. Перші пов’язані з фонетичною естетикою мови залежать 

від таких стилістичних явищ, як евфонія, просодія та ритміка. Другі з 

фонетичною естетикою безпосередньо не пов’язані і стилістичними 

чинниками не зумовлені – наприклад, вони спрямовані на уникнення 

небажаного збігу приголосних або голосних [Критенко 1967, с. 72].  
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Легко бачити, що фонестетичні звукові варіанти слова А.П. Критенка – 

це фонетичні синоніми О.М. Масюкевич, а нефонестетичні звукові варіанти 

слова А.П. Критенка – це звичайні звукові варіанти слова О.М. Масюкевич. 

Таке дублювання лінгвістичної термінології видається нам складним і 

зайвим. Очевидно, можна було б визначити ці два типи явищ як стилістично 

зумовлені (або стилістично забарвлені) і стилістично не зумовлені (не 

забарвлені) звукові варіанти слова. Для уникнення надлишкової асоціації 

(термінологічної омонімії) з іншим терміном – фонестема, увааємо за 

можливе запропонувати заміну термінів фонестетичний і нефонестетичний 

на фоноестетичний і нефоноестетичний.      

П.Д. Тимошенко підкреслює, що деякі звукові варіанти слів, як-от на 

високому – на високім, підемо – підем, робіть – робіте (наявне в літературі, 

наприклад, у Тараса Шевченка, і збережене в діалектах), не залежать від 

фонетичного оформлення сусідніх слів ні в літературній, ані в народній мові 

й умотивовані прагненням мовця уповільнити або прискорити темп мовлення 

[Тимошенко 1952]. Слід зазначити, що варіювання таких форм впливає не 

тільки на темп, а й на ритм мовлення.      

Названому дослідникові належить детальне вивчення принципів 

уживання паралельних варіантів українськими письменниками (як 

прозаїками, так і поетами та драматургами) ХІХ–ХХ ст. Серед іншого, автор 

розглядає тривалий процес кодифікації вживання протетичних приголосних, 

зокрема на тенденцію узалежнення варіантів від фонетичного оформлення 

кінця попереднього слова у текстах Панаса Мирного, Михайла 

Коцюбинського, Михайла Старицького, Лесі Українки, Івана Франка, 

пізніше – Олександра Корнійчука, Олеся Гончара, Петра Панча [Тимошенко 

1952].    

Таким чином, теорія фонетичних варіантів слова значною мірою 

дотична до теорії евфонії, що включає правила милозвучних чергувань.    
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4.2.3. Проблеми правописної регламентації милозвучних явищ 

української мови    

 

І.Г. Чередниченко висловлює важливе теоретико-методологічне 

положення, яке може становити, на наш погляд, одну з основ розроблення 

засад нормування явищ евфонії. Він уважає, що евфонічність української 

мови не становить її постійної і неодмінної природної якості. Українська 

мова потребує належної фонетичної організації висловлювання, свідомого 

уникання незграбності, немилозвучності у звукових комбінаціях, які можуть 

бути створені під час мовлення. Потрібна велика увага до створення 

евфонічної структури тексту, тобто до евфонізації висловлювання. Однак 

водночас, як підкреслює дослідник, евфонізацію не можна розуміти як 

штучний прийом удосконалення мови в її звучанні. Евфонізація – це одна з її 

природних тенденцій у закономірному історичному розвитку та 

вдосконаленні. Правомірною є боротьба за поліпшення милозвучності мови. 

Авторові тексту рекомендовано мати евфонічну чулість не лише при доборі 

лексичного матеріалу, а й у способах побудови з цього матеріалу речень із 

потрібним звуковим оформленням [Чередниченко 1962, с. 199–200, 216]. 

Таким чином, звернено увагу на діалектику дескриптивних і 

прескриптивних аспектів милозвучності мови. На наш погляд, 

евфонізаццію мовлення як цілеспрямований процес фоностилістичного 

опрацювання тексту можна розглядати в контексті значно ширшо явища 

інтелектуалізації української мови, розроблюваного в лінгвістичній концепції 

Л.І. Шевченко.     

А.А. Бурячок у книжці «Що змінилося в «Українському правописі»?» 

[Бурячок 1997], викладає значну інформацію з питань евфонії української 

мови. Підкреслено, що, ураховуючи властиву українській мові 

милозвучність, значно розширено та вдосконалено правила чергування у – в, 

і – й, з – із – зі (зо) з метою уникнення збігів приголосних і збігів голосних. 

Подано список варіантів слів із початковим чергуванням у корені слова: 
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імення – ймення, імовірний – ймовірний, іти – йти, ідеться – йдеться 

[Бурячок 1997, с. 4–6]. Варіантна пара Україна – Вкраїна не наведена, 

очевидно, через те, що другий фонетичний варіант властивий тільки 

експресивно-художньому мовленню, тоді як у розгляданому випадку йдеться 

переважно про нормативну загальнонародну мову нейтрального емоційного 

забарвлення.   

Г.М. Яворська відзначає посилення уваги до мовних проблем з боку 

суспільства – ідеться насамперед про питання кодифікації та стандартизації 

літературних мов і взагалі мовного (законодавчого й освітнього) 

регулювання. Проте розв’язання практичних завдань гальмує брак 

загальнолінгвістичного осмислення специфіки мовнонормалізаторської 

діяльності і як виду соціальної активності, і як розділу мовознавчої науки 

[Яворська Автореф., с. 1–2].    

Літературна норма може бути розглянута в культурно-семіотичному 

аспекті. Відомо, що літературна норма є явищем двоїстим за своєю сутністю. 

З одного боку, це категорія лінгвістична, оскільки зумовлена будовою 

конкретної мови, що принципово визначає і обмежу варіантність мовних 

реалізацій. З другого ж боку, вона є явищем історичним соціокультурним. 

Цей останній аспект виявляється у відборі і закріплень мовних засобів та 

правил (приписів) щодо їхнього вживання, а також сукупності культурних 

значень (конотацій): соціальних, естетичних, політичних, ідеологічних тощо. 

При нормативно-прескриптивному підході до мови, на відміну від підходу 

об’єктивно-лінгвістичного, мовні одиниці оцінюють та інтерпретують у 

термінах культури [Яворська].    

М.М. Пилинський визначає етапи формування норм літературної мови.    

На першому етапі, як правило, великою варіативністю або широтою 

норми позначені літературні мови, що тільки формуються або сформовані 

порівняно недавно. Варіантні форми здебільшого ще позбавлені в таких 

мовах виразного функціонального навантаження.    
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На другому етапі, у зв’язку з виробленням і стабілізацією єдиних 

літературних норм, спостерігається виразне зменшення припустимих у 

літературній мові варіантів.      

На третьому етапі відбувається новий розвиток варіантних реалізацій, 

але вже стилістично диференційованих: закріплених або за формою 

мовлення (усного чи писемного), або за певним функціональним стилем 

мови, або за конкретною стилістичною ситуацією [Пилинський 1976, с. 14–

15].    

Слід підкреслити, що уявлення про милозвучні варіанти слів у 

письменників ХІХ ст. було значно ширшим, ніж це передбачено нормами 

сучасного правопису. Про милозвучні чергування форм із протетичними 

приголосними й без них ішлося вище. Марко Вовчок у листі до 

О.В. Марковича (1862 р.) уживає милозвучний варіант префікса так: що до 

них ізбери мені – у значенні, як підкреслює М.М. Пилинський, сучасного 

збери [Пилинський 1976, с. 186–187].    

Паралельне наведення повної і короткої форм інфінітива у словнику 

О. Афанасьєва-Чужбинського розглядають як свідчення невиробленості 

морфологічних норм. Так само інтерпретують «абсолютно довільне» 

вміщення слів із префіксами від-, од- то на в, то на о або й в обох місцях 

одночасно «в майже всіх українських словниках ХІХ ст.» [Пилинський 1976, 

с. 206]. 

Важливою новою рисою, що відрізняє словник Б. Грінченка від 

попередніх лексикографічних праць, є вміщення слів із префіксом від-/од- на 

літеру в. Тим самим словник сприяв утвердженню сучасної літературної 

норми, що було особливо важливо на початку ХХ ст., коли виявити загальну 

тенденцію мовного розвитку в цьому аспекті було далеко не просто. Поки 

українська літературна мова розвивалася переважно в одному 

функціональному стилі – художньо-белетристичному, виявлення основної 

літературної форми префікса від-/од- не становило нагальної потреби. 

Письменники вживали ту або іншу форму префікса і прийменника «або 
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відбиваючи риси, типові для їх рідних говірок, або керуючись бажанням 

поліпшити загальну фонетичну будову фрази, уникнути повторів тощо». Іван 

Котляревський, Євген Гребінка, Левко Боровиковський, Тарас Шевченко, 

Іван Нечуй-Левицький майже зовсім не вживали форми від-. Григорій 

Квітка-Основ’яненко, навпаки, майже не використовував форми од-. 

Розвиток «публіцистичного, а почасти й газетно-інформативного та 

наукового стилів» вимагав уніфікації норм. І. Нечуй-Левицький заперечував 

форму від-, М. Комаров визнавав обидві форми, однак пропагував од- як 

основну, а Б. Грінченко віддав перевагу від- і не помилився. Ця форма 

відповідає переходові о в і в закритому складі. Форма од- закріпилась, однак, 

у деяких словах (одвічний, неодмінний, одчайдушний та ін.), а в текстах 

художньої літератури й нині вживана досить широко [Пилинський 1976, 

с. 211–212].        

Сучасний український правопис зберігає етимологічні елементи в 

морфології, що не відповідають реальній вимові слів. Так, предметом 

дискусії тривалий час залишалося питання про можливість кодифікації 

асиміляційних змін у дієслівних формах, однак зрештою зійшлися на тому, 

щоб «Не відбивати асимілятивних змін у дієслівних формах перед -ся: 

даєшся, дається» [Німчук 2004]. Однак з цього питання були й інші позиції. 

Так, П.О. Куліш «досить широко на письмі передавав асимілятивні зміни в 

сусідніх приголосних: Чого ти трусисся; старий женитця тощо» [Німчук 

2004]. На наш погляд, необхідна фахова лінгвістична дискусія щодо 

можливості відмови від деяких етимологічних принципів правопису 

сучасної української мови.     

 

4.2.4. Рекомендації щодо кодифікації евфонії української мови    

    

Є всі підстави погодитися з тезою Г.М. Яворської про те, що сучасний 

етап нормалізації та кодифікації української літературної мови позначений 
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надзвичайно загостреним сприйняттям проблем літературної норми у 

громадській свідомості [Яворська 

]. Через те питання кодифікації (зокрема й можливостей удосконалення 

кодифікації) явищ милозвучності, осмислюваних мовним колективом далеко 

за межами суто лінгвістичних кіл, потребує особливої уваги. Водночас 

уважаємо за можливе відзначити, що принципи кодифікації норм 

милозвучності української мови не надежать до гостродискусійних аспектів 

українського правопису ні у вузькофаховому лінгвістичному середовищі, ані 

в суспільстві в цілому.     

Чинний український правопис (УП 2015) регулює тільки дуже 

незначну частину можливих і використовуваних у художній літературі 

милозвучних чергувань.      

Під рубрикою «Чергування У – В» зазначено, що «У вживається для 

того, щоб уникнути збігу приголосних, важких для вимови» (УП 2015, с. 16). 

На наш погляд, тут має йтися не про важкі для вимови приголосні, а про 

важкі для вимови збіги приголосних, отже, текст має виглядати збігу 

приголосних, важкого для вимови або важких для вимови збігів приголосних. 

Подібна неточність трапляється й нижче: «щоб уникнути збігу приголосних, 

важких для вимови» (УП 2015, с. 16).      

Відзначено, що у – в не чергуються у словах взаємини, властивість, 

вплив «і т. ін.» (перелік не завершений) (УП 2015, с. 15). На наш погляд, по-

перше, варто було би подати повний перелік винятків і, по-друге, у 

наведених словах милозвучні чергування припустимі: взаємини – узаємини, 

властивість – уластивість, вплив – уплив.    

Милозвучні чергування можуть стосуватися також:    

дієслівних форм першої особи множини теперішнього часу ходимо 

спільно – ходим удвох;   

дієслівних форм із постфіксом -ся/-сь узялися допомагати – узялись 

оберігати;    
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Вибір синоніма так само може бути спричинений критеріями 

милозвучності: упродовж після голосного, протягом після приголосного.     

У зв’язку зі сказаним спеціальної уваги заслуговує питання про шляхи 

фонетичного і семантичного розходження форм, що первісно могли 

становити милозвучні чергування того самого слова: вправа – управа, 

враження – ураження.    

Інший матеріал для дальшого дослідження – випадки, коли слово в 

одному значенні набуває варіативних форм милозвучного чергування 

(вроки – уроки «вид чаклування»), а в іншому ні (уроки «шкільні заняття»).    

Вище йшлося про проблему евфонізації шляхом можливої відмови від 

деяких елементів етимологічного принципу правопису.  

 

4.3. Експериментальна параметризація милозвучності     

 

4.3.1. Лінгвоперцептивні експерименти    

 

З метою моделювання параметрів милозвучності мови в діалектичній 

єдності універсальних, ідіоетнічних та індивідуальних чинників (відповідно 

до лінгвістичної концепції С.М. Лучканина) було здійснене 

експериментальне дослідження, що включало лінгвоперцептивний та 

лінгвокреативний експерименти. Перший передбачав формулювання 

дефініції милозвучності (не української мови, а мови взагалі), її основних 

звукових рис та визначення трьох найбільш милозвучних мов за рангами. 

Другий експеримент полягав у створенні коротких (по 2 рядки) квазітекстів 

вигаданими мовами (у записі латинськими літерами з пробілами між 

словами) – одного милозвучного й одного немилозвучного.      

Крім того, був проведений іще один лінгвоперцептивний експеримент 

– запропоновано навести евфонічні поетичні тексти різними мовами та 

прокоментувати їх милозвучні риси.    
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В експериментах, проведених упродовж 2016–2017 рр., узяли участь 

переважно студенти 1–5 курсів (різних спеціальностей і спеціалізацій) 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, а також окремі викладачі мовних дисциплін, поліглоти та 

культурологи міста Києва. 

Отже, у перебігу здійснення лінгвоперцептивного експерименту 

респондентам було запропоновано письмово відповісти на питання: 

1) визначте, що таке «милозвучність» або «евфонія» мови взагалі 

(безвідносно до особливостей української мови) та перелічіть основні її 

фонетичні параметри; 

2) назвіть мови, які, на вашу думку, посідають перші три місця серед 

милозвучних.  

Основні результати експериментів репрезентовані в Додатках Б і В.     

 

4.3.2. Лінгвокреативний експеримент    

 

Між результатами студентів, що тільки почали навчання (І курс), і тих, 

хто вже закінчує бакалаврат (IV курс), істотних відмінностей у творенні 

вигаданих мов не спостерігаємо. Це може свідчити про глибші 

психолінгвістичні основи сприйняття фонетики, ніж філологічна освіта.    

Милозвучні квазіслова значно ближчі не тільки до відкритоскладової 

будови, а й до CVCV-структури, ніж немилозвучні, що свідчить про 

асоціацію уявлень про милозвучність із прикритими відкритими 

складами.     

Милозвучні квазіслова містять повтори груп звуків, що свідчить про 

легкість запам’ятовування – а отже й дальшого відтворення – таких груп.    

Немилозвучні квазітексти порівняно з милозвучними мають довші 

квазіслова, що можна пояснити не тільки накопиченням немилозвучних 

скупчень звуків, а й уявленням про труднощі вимови довгих слів. Очевидно, 
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може йтися передовсім про квазіслова, довші за середню довжину слова 

рідної мови.    

У немилозвучних квазісловах спостерігаємо подвоєння приголосних, 

що свідчить про важкість їх вимови.   

Немилозвучними визнані сполучення фонем із близькими 

артикуляціями, відмінними тільки однією диференційною ознакою.      

Експеримент цілковито підтверджує уявлення про більшу 

милозвучність сонорних порівняно з шумними і дзвінких порівняно з 

глухими. Милозвучні квазітексти містять значну кількість сонорних, 

немилозвучні – значну кількість глухих приголосних.        

У частини респондентів спостерігаємо орієнтацію милозвучних 

квазітекстів на італійську мову, немилозвучних – на німецьку, що 

підтверджено їхніми власними висловлюваннями. Міру впливу культурних 

стереотипів тут важко визначити. 

Наскільки відомо, середня довжина слів ніколи ще не виступала 

предметом дослідження в аспекті критеріїв милозвучності – принаймні 

опрацьовані публікації (див. Рзділ 1, підрозділи 1.2–1.3) не містять такого 

критерію. Це дозволяє говорити про поповнення арсеналу параметрів мовної 

милозвучності завдяки експериментальному вивченню явища.      

 

4.3.3. Основні результати експериментів   

 

Підсумовуючи експерименти, матеріали яких викладені в додатках, 

слід перш за все відзначити ті риси милозвучності мови, які ще не були або 

незначною мірою були предметом уваги в лінгвістиці. Нижче коротко 

викладені основні тези, паспортизовані в додатку Б.       

Лінгвоперцептивний експеримент 

1. Синонімія є одним із засобів уникнення повтору тотожних або 

подібних слів і збігів приголосних або голосних у потоці мовлення. Через те 

серед чинників милозвучності слід виділити великий словниковий запас мови 
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й наявність варіантів слів. Тут ідеться про лексичний і морфологічний 

чинники такого фонетичного явища, як евфонія.    

2. Вільний порядок слів у реченні, що дозволяє краще розташувати їх 

для дотримання принципів милозвучності. виступає в ролі ще одного засобу 

евфонізації тексту. Тут ідеться про синтаксичний чинник реалізації 

милозваучності мови. Наявність репрезентації явищ евфонії не тільки на 

фонетичному, а й на морфологічному, лексичному та синтаксичному рівнях 

підкреслює системність мови (В. Гумбольдт, О.С. Мельничук, 

С.В. Семчинський), узаємозалежність її рівнів, надрівневість явища мовної 

евфонії.     

3. Іншомовна лексика через наявність у ній скупчень приголосних 

(зокрема й тих, що підлягають спрощенню в українській мові), рідше 

скупчень голосних (зяяння), порушує принципи мовної милозвучності. Через 

те евфонізація тексту має включати й добір відповідної лексики. Давні 

запозичення (скло, пор. рос. стекло) підлягали спрощенням більшою мірою, 

ніж новітні.    

4. Дзвінкі приголосні милозвучніші за глухі, сонорні – за шумні, м’які – за 

тверді, ненапружені – за напружені. Особливо немилозвучними є, на думку 

деяких респондентів, шиплячі та африкати (пор. концептуалізацію шиплячих як 

милозвучних у поезії Анатолія Мойсієнка й в англійській мові – див. Розділ 1). 

Відсутність в українській мові напружених приголосних, глибоких гортанних 

приголосних, відсутність заднього «глибинного» ы  належить до чинників її 

милозвучності. Навпаки, поряд із тим в українській мові відсутні такі чинники 

милозвучності, наявні в інших мовах, як музичний наголос і музичний тон, а 

також сингармонізм голосних. В українській мові лише незначною мірою 

виявляється таке немилозвучнге явище, як редукція.    

5. До чинників милозвучності належить і такий параметр, як довжина 

слова. Вона не повинна перешкоджати легкості вимови, тобто містити 2-3 

склади.     
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6. Евфонічним чинником є зміна голосних і приголоснихї на межі 

морфем (фузія), властива українській та іншим індоєвропейським мовам. Як 

історичні, так і живі звукові зміни – асиміляції та дисиміляції – сприяють 

полегшенню вимови і тим самим здійснюють евфонізаційні функції.    

У відповідях респондентів спостерігається певне протиставлення таких 

концептів, як МИЛОЗВУЧНІСТЬ МОВИ – МИЛОЗВУЧНІСТЬ МОВЦЯ – 

МИЛОЗВУЧНІСТЬ ТЕКСТУ. Висловлена навіть думка про те, що той самий 

текст, у залежності від манери мовця говорити, може бути вимовлений 

милозвучно або немилозвучно. Зазначена трихотомія певною мірою сягає 

стилістичних концепцій ораторського тексту в греко-римській античній 

традиції (див. Розділ 1).    

При оцінюванні милозвучності окремих звуків у певній мові відіграє 

першорядну роль їхня частота (відповідно до результатів фоносемантичних 

досліджень), тоді як міра милозвучності іншої мови може залежати від міри її 

фонетичної близькості (включаючи й частоту окремих фонем) до звукової 

будови рідної мови.    

Лінгвокреативний експеримент    

Створення милозвучного квазітексту (вигаданою мовою) є легшим 

завданням, ніж продукування немилозвучного, оскільки останній є менш 

природним за перший, суперечить закономірностям звукової організації 

мовлення.   

Тією самою мовою – наприклад, українською – можуть бути створені і 

милозвучні, і немилоозвучні тексти в залежності від використовуваних 

мовних засобів, включаючи добір та розташування слів. Наприклад, одним зі 

зразків немилозвучного (отже, складного для вимови і запам’ятовування) 

тексту в будь-якій мові може виступати скоромовка.    

Немилозвучними є передусім глухі та задньоязикові приголосні. 

Коротші слова милозвучніші за довщі.  

Створені респондентами немилозвучні квазітексти нерідко 

орієнтуються на германські мови, милозвучні – на романські.   
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Висновки до Розділу 4 

 

Концепція діалектичної єдності внутрішньомовних, зовнішньомовних та 

позамовних чинників розвитку мови С.В. Семчинського може виступати 

методологічною основою комплексної моделі формування й еволюції явища 

милозвучності української мови. Економія мовних зусиль (пов’язана з 

фізіологічним компонентом фонетики) є внутрішньомовним чинником, можлива 

субстратно-адстратна взаємодія з іншими мовами (зокрема, іранськими), у яких 

наявна тенденція до відкритоскладовості, – зовнішньомовним, тоді як археологія 

дає позамовні свідчення про доісторичні контакти етносів – носіїв мов.    

Прескриптивна інтерпретація милозвучності як складного, комплексного 

мовного явища здійснена на основі методологічних засад, розроблених 

Г.М. Яворською. Евфонізація виступає одним із найістотніших компонентів 

редагування як усного, так і писемного тексту. Вона виявляється пов’язаною зі 

сприйняттям обох названих видів тексту, з можливостями психологічного ефекту, 

впливу, що його справляє текст на слухачів або читачів. Евфонізація мовлення як 

його цілеспрямоване фоностилістичне опрацювання може бути розглянута в 

контексті інтьелектуалізації мови відповідно до концепції Л.І. Шевченко. 

Диференціація понять милозвучності мови і милозвучності тексту 

дозволила, з одного боку, чіткіше і детальніше інтерпретувати лінгвотипологічну 

й ідіоетнічну специфіку досліджуваного явища (відповідно до концепції 

С.М. Лучканина про діалектичну взаємодію універсальних та ідіоетнічних 

чинників у розвитку мови і мовознавства), а з другого боку, – розробити 

принципи здійснення лінгвоперцептивного та лінгвокреативного експериментів 

із метою комплексного моделювання параметрів явища милозвучності 

української мови на тлі інших мов. 

Усвідомлення діалектики взаємодії дескриптивних і прескриптивних 

аспектів розвитку милозвучності мови і тексту дозволяє не тільки більш глибоко 

і комплексно інтерпретувати саме явище, а й запропонувати робочі рекомендації 

щодо вдосконалення його відбиття на письмі як у загальнонародному, так і в 
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художньому мовленні. Основна рекомендація полягає в розширенні бази лексем і 

морфем, у яких може відбуватися засвідчене на письмі чергування голосних і 

приголосних, зумовлене вимогами евфонії на межі слів. Доцільним видається, 

серед іншого, використання досвіду І.С. Нечуя-Левицького (дослідженого 

Г.В. Пашковською), у текстах якого милозвучні чергування стосуються ширшого 

мовного матеріалу порівняно з нормами сучасної української літературної мови.        

Теорія фонетичних варіантів слова нині може бути реінтерпретована в 

контексті теорії мовної милозвучності (лінгвоевфонології), оскільки фонетичні 

паралелі (звукові варіанти, звукові видозміни слів) – один із найважливіших 

чинників формування милозвучності тексту. Однак поряд із фонетичними 

варіантами і добір лексичних варіантів із метою уникнення збігів голосних і 

приголосних, складів, неприємних сполучень звуків є засобом евфонізації.        

Експериментальне дослідження дозволило визначити основні параметри 

милозвучності в їх концептуалізації носіями української мови різного віку, 

ідентифікувати «еталони» милозвучних та немилозвучних мов як серед етнічних 

мов, так і серед квазітекстів, створених у перебігу лінгвокреативного експерименту. 

Переважна орієнтація носіїв української мови на романські мови (серед яких перше 

місце за частотністю визначення респондентами посідає італійська мова, друге – 

іспанська) як еталон милозвучності становить інтерес у світлі ідеї І.П. Ющука про 

типологічну подібність фонетичних явищ української і латинської мов, тези 

С.В. Борщевського про паралелі розвитку фонетичної типології слов’янських і 

романських мов та гіпотези В.В. Мартинова про доісторичні слов’янсько-латинські 

мовні контакти, тоді як іще А. Меє відзначав близькість слов’янського і 

романського консонантизму. Можливо, синхронність функціонування 

праслов’янської і латинської мов та їх контакти між собою визначили певні риси 

типологічної подібності, зокрема на рівні фонетичної структури.  

Експеримент показав глибину і різноманітність концептуалізації 

МИЛОЗВУЧНОСТІ найбільш активними носіями сучасної української мови, 

інтерес до її ідіоетнічної специфіки, осмислення контексту функціонування 

української мови та її специфічних типологічних рис на тлі інших мов Європи.  
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ВИСНОВКИ 

 

1. Милозвучність (евфонія) української мови виступає не тільки предметом 

лінгвістичних досліджень, а й об’єктом концептуалізації з боку мовців – носіїв як 

української, так і інших мов. Евфонія загальнонародного, загальнохудожнього та 

поетичного мовлення – три аспекти дослідження явища, реалізованого на 

фонематичному, силабічному та просодичному рівнях. Об’єктивні лінгвістичні 

чинники милозвучності формалізовані в синхронічній та діахронічній 

фонетичній типології, естетичні визначені суб’єктивними смаками окремих 

мовців і артикуляторно-перцептивними звичками мовного колективу, 

нормативні оперті на лінгвістичну та літературну традиції.         

Концепт ЕВФОНІЯ походить із давньогрецької картини світу, де він був 

вербалізований найбільш детально в контексті риторико-стилістичних і 

фоносемантичних ідей. Концепт МИЛОЗВУЧНІСТЬ у МКС українців 

співвідносний із концептами МІЛАГУЧНАСЦЬ, БЛАГОЗВУЧИЕ РЕЧИ, 

EUPHONY й PHONAESTHETICS відповідно в МКС білорусів, росіян та англо-

американців, однак ідіоетнічний компонент концепта, пов’язаний із осмисленням 

фонетичної типології мови у зв’язку з фольклорно-писемною традицією, 

безсумнівний.    

Фоносемантика, інтерпретована з позицій теорії мовної милозвучності, 

дозволяє уточнити й формалізувати параметри евфонії як загальнонародного, так 

і художнього мовлення. Поетична фоніка і дескриптивно вивчає, і певною мірою 

прескриптивно рекомендує елементи звукової організації художнього 

(передовсім поетичного) тексту – асонанси, алітерації, анаграми, пароніми тощо.   

Запропоновано термін евфонологія на позначення лінгвістичної 

субдисципліни, що безпоредньо з риторикою, стилістикою, лінгвопрагматикою, 

лінгвосугестологією, досліджує антропоцентричний вимір усіх рівнів фонетики 

на основі їх параметризації в загальнонародному і художньому мовленні. 

2. Структурно-типологічні риси мови, осмислювані не тільки лінгвістами, а 

й пересічними носіями загальнонародної мови, набувають ваги в мовній картині 
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світу (починаючи з відображеного в мові фольклору архаїчного мислення) і 

стають предметом не тільки фонетичної типології, а й етнолінгвістики та теорії 

мовних картин світу.    

Формалізація та параметризація милозвучності дозволяє перевести поняття 

з суб’єктивно-естетичної сфери осмислення пересічними мовцями до сфери 

точних лінгвістичних визначень.     

Основний параметр евфонії – ланцюжок фонем у потоці мовлення, де 

домінує прикритий відкритий склад без скупчень голосних і приголосних, із 

тяжінням до рівномірного чергування консонантних і вокалічних одиниць. Такий 

ланцюжок забезпечують милозвучні чергування прийменників та префіксів, 

закінчень, постфікса -ся, синонімія лексем. Додаткові чинники милозвучності 

(добір яких властивий більше художньому й особливо поетичному мовленню) – 

перевага сонорних і дзвінких перед глухими, м’яких перед твердими, асонанси й 

алітерації.    

Артикуляційний чинник формування й існування милозвучності мови, 

зокрема у формі врівноваження голосних і приголосних у мовленнєвому потоці 

завдяки чергуванням, спрощенням, протетичним голосним та приголосним, 

вставним голосним тощо, – принцип економії мовних зусиль. Звичний образ 

фонетики рідної мови накладає відбиток на сприйняття іншої мови не тільки в 

плані її суб’єктивного сприйняття, а й об’єктивно: відмінність двох фонетичних 

систем і артикуляційних баз спричиняє акцент у вимові, тобто важкість вимови 

звуків, артикуляційно далеких від звуків рідної мови. Чим частішими є певні 

фонеми в мовленнєвому потоці, тим звичнішим є їх артикуляція і сприйняття, 

чим рідшими – тим більш незвичними. Вісь «частота / звичність – рідкісність / 

незвичність» корелює з віссю «милозвучність – немилозвучність» завдяки дії 

психологічного ефекту впізнавання фонем.  

Найважливіший перцептивний чинник милозвучності – заспокійлива роль 

тексту на противагу збудливій.  

Уявлення про евфонію мови корелює з фоносемантичним ученням (сягає 

ще давньогрецької лінгвістичної філософії, стилістики та риторики) про 
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«приємні» і «неприємні» звуки: «неприємними» є звукосполучення, важкі для 

вимови. Естетика звуків мови та фонетики тексту може бути формалізована на 

рівні диференційних ознак фонем: м’які приголосні «приємніші» за тверді, 

дзвінкі – за глухі, ненапружені – за напружені, сонорні – за шумні, передні 

артикуляції голосних і приголосних – за задні артикуляції. Вплив семантики на 

фонетику здійснюваний і на рівні лексики (звучання слова з позитивним 

значенням здається приємнішим), і на морфологічному рівні (українські суфікси 

зі зменшувально-пестливою семантикою, хоч і порушують рівномірне 

чергування голосних і приголосних, усе ж видаються евфонічними).    

3. Поняття милозвучності мови як парадигми не ідентичне поняттю 

милозвучності тексту як синтагми. Наявність у мові звуків, сприйманих як 

немилозвучні, «неприємні», не перешкоджає конструюванню евфонічного тексту 

з художньо-естетичною або сугестивно-прагматичною метою.     

Так, евфонія колискової пісні (коли дитина ще не сприймає семантики 

слів) має виразну прагматичну (сугестивну – заспокійливу) функцію, забезпечену 

«шепітними» глухими приголосними, «ніжними» сонорними, інтонацією 

найбільш відкритого голосного а-а-а. Важливо, що домінування глухих 

приголосних у текстах колискових пісень контрастує з уявленням про більшу 

милозвучність дзвінких порівняно з глухими (підтвердженим і аналізом 

українських індивідуально-авторських поетичних текстів, і лінгвоперцептивним 

та лінгвокреативним експериментами, і концептуалізацією фінської мови з 

переважанням глухих приголосних як менш евфонічної порівняно з італійською).  

Милозвучність індивідуально-авторського тексту найбільше реалізована в 

поезії, де виражена складовою структурою та ритмікою в цілому, «зовнішніми» 

та «внутрішніми» римами, повторами звукових комбінацій, асонансними та 

алітераційними темами текстів або їхніх фрагментів, звуковими асоціаціями слів, 

анаграмами тощо. 

4. Здійснення лінгвоперцептивного і лінгвокреативного експериментів 

показало специфіку концептуалізації милозвучності української та інших мов 

українськомовними мовцями з різними рівнями філологічної освіти. Поряд із 
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традиційно виділюваними параметрами евфонії в лінгвістиці (рівномірне 

чергування голосних і приголосних) та лінгвопоетиці (перевага сонорних над 

шумними, дзвінких над глухими), визначені й інші (короткі слова евфонійніші за 

довгі). Евфонійний еталон учасників експерименту становлять переважно 

романські мови.        

5. Комплексна модель формування милозвучності української мови 

базована на евфонологічній інтерпретації внутрішньомовних (закони економії 

мовних зусиль та збереження артикуляційних звичок), зовнішньомовних 

(вірогідний субстратний вплив на формування праслов’янської 

відкритоскладовості, продовженої в східнослов’янському повноголоссі та згодом 

у тенденції до рівноважності голосних і приголосних в українському усному 

тексті) та позамовних (доісторичні етнічні контакти, що стали передумовою 

припущуваного субстратного впливу) чинників мовного розвитку.    

Важливою є прогностична функція евфонізації тексту, що дозволяє 

моделювати його перцепцію, а відтак, і сугестивно-впливову роль у різних 

сферах функціонування – від колискової пісні або замовляння до політичних, 

рекламних, навчальних та інших текстів. Евфонізація – істотний компонент 

редагування як писемного, так і усного тексту.    

Перспективи дослідження – детальне порівняльне вивчення 

концептуалізації милозвучності носіями різних (зокрема й за фонетичною 

типологією) мов із залученням неіндоєвропейського матеріалу. Поза межами 

праці залишилися явища милозвучності сучасного живого мовлення, питання 

співвідношення усного і писемного аспектів евфонії тексту, роль власне 

лексичних чинників (добору слів) в евфонізації тексту. 
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Додаток Б    

 

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ МИЛОЗВУЧНОСТІ НОСІЯМИ УКРАЇНСЬКОЇ 

МОВИ: ЛІНГВОПЕРЦЕПТИВНИЙ І ЛІНГВОКРЕАТИВНИЙ 

ЕКСПЕРИМЕНТИ      

 

Діти    

 

Було запропоновано написати по декілька рядків двома вигаданими 

мовами – «приємною» і «неприємною».    

Тетяна Борисевич, учениця школи, 9 років    

Приємна мова: любука кика кика лоба лов лика няшког нярр 

гуги гуги как не гуг агу лоба лова лоб няня няшкин 

люлю локус кукикуки    

Неприємна мова: дуба дуба кигы дурубюк   

когкурб добдоба кигадрыш. Когкы гука кодаубую    

кагор акума рык рык кога кога думба юниб путут капа    

Респондентка підкреслила, що неприємні слова довші, а також що 

приємність або неприємність мови залежить від інтонації     

 

Перцепція милозвучності студентами-філологами: теорія і практика    

 

Експримент був запропонований студентам І і IV курсів Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка – з 

метою визначити спільне і відмінне у сприйнятті милозвучності студентами, 

що тільки починають навчання, і студентами, що закінчують бакалаврат. 

Експеримент включав два етапи.  

Теоретична частина експерименту, а саме відповіді на питання про 

сутність і чинники милозвучності української мови, виявилася набагато 

складнішою за практичну. Студенти IV курсу виконали завдання написати 



213 

 

лінгвістичний твір на тему «Моя власна теорія милозвучності української 

мови», студенти І курсу – «Моє бачення милозвучності української мови». 

Висловлені міркування подані у вигляді прямого цитування (курсив) або в 

переказі. Подані найбільш цікаві позиції, тоді як загальновідомі міркування 

про милозвучну роль чергувань і подібні опущені. При формулюванні 

завдання було підкреслено, що відповіді мають бути якомога 

самостійнішими, індивідуальнішими.              

 

І курс    

Серед усіх слов’янських мов лише в українській відсутня «зв’язність» 

приголосних за дзвінкістю (Анна Мушинська).    

Насиченість голосними звуками слів урівноважує наше мовлення (Яна 

Олійник).    

Серед засобів милозвучності – синонімія, що допомагає уникнути 

збігу подібних слів (Наталія Молочевська).    

Велика кількість відкритих складів, цікаві наголоси, омоніми, 

пароніми, діалектизми, художні засоби… Усі ці чинники складають цілісну, 

повну картину милозвучності та багатства української мови (Марія 

Хоменко).    

Чинники, що вплинули на формування милозвучності української 

мови, – закон висхідної звучності праслов’янської мови і повноголосся 

(Ярослав Константинов).    

Серед чинників милозвучності – великий словниковий запас мови й 

наявність варіантів слів (Аліна Поліщук).    

Милозвучність пов’язана з великою кількістю голосних і дзвінких 

приголосних (Катерина Наконечна).    

Дзвінкі та м’які приголосні роблять слова простішими для вимови 

(Надія Тишківська).    

Велика кількість голосних у словах, особлива м’якість, притаманна 

лише українським приголосним (Юлія Павленко).    
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Говоримо наче співаємо, сваримося наче кепкуємо один з одного – і 

все це завдяки милозвучності та колоритності мови (Катерина Павленко).    

Українська мова багата фонетично. Цю думку можна підтвердити 

рівнем вокалізму народних пісень (Анна Латиф).     

Милозвучність – це гармонійне поєднання звуків у словах та реченнях. 

За мїї допомогою слухач та мовець отримують естетичне задоволення від 

процесу розмови (Маргарита Маліновська).    

Милозвучність мови – це гармонія між словами в реченні, між 

звуками у слові, у вимові. Це все просте та естетично красиве, що підносить 

мову до мелодії, яку хочеться наспівувати знову й знову (Анастасія 

Криворотько). 

Складно визначити рівень евфонії рідної мови, якою говорищ з 

дитинства. Проте коли чуєш іноземну, одразу можна визначити, милозвучна 

вона чи ні. Саме тому, спираючись на погляди носіїв інших мов, можна з 

гордістю говорити про евфонію власної української (Анастасія Федун).    

Милозвучність української мови включає в себе поєднання 

гармонійних, милозвучних слів. Такими словами є ті, що закінчуються на 

відкритий склад, мають багато голосних звуків. Мелодійними є слова, що 

містять якнайменше шиплячих звуків (ж, ч, ш), також ніби «грубих» звуків, 

як-от р, д (Ірина Кравченко).     

Милозвучність може спричинити ще й інтонація та тембр голосу 

людини. Характеризуючи милозвучність, слід ураховувати й людські чинники 

(Галина Маковська). 

 

IV курс  

Чим більше голосних звуків (у розумних межах), тим милозвучніше 

слово і взагалі мова. В українській мові більшість складів є відкритими, і це 

зумовлює те, що українське мовлення є приємним на слух (Вікторія 

Смілянець). 
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Основним фактором милозвучності української мови, безумовно, є 

великий відсоток відкритих складів… Також українська насичена сонорними 

приголосними, завдяки чому лунає плавно і звучно. Респондент відзначає 

також відсутність скупчень приголосних завдяки спрощенню і посилається 

на власні дослідження алітерації в поезії Ліни Костенко: найчастіше 

алітеровані сонорні, глухі значно рідше (Анна Оніщук).    

Чинники милозвучності – чергування голосних і приголосних, 

спрощення в групах приголосних, рухомий наголос, відсутність оглушення 

дзвінких на кінці слів (Тетяна Мельник).    

Вагома роль голосних в українській мові підтверджена асонансами 

української поезії (Олеся Бичко).      

Основний чинник милозвучності – пропорція голосних і приголосних 

або коефіцієнт прозорості. Збіги приголосних наявні переважно в 

запозиченнях (Ольга Мазур).    

Слова власне українського походження є найбільш милозвучними 

(Вікторія Лисюк).    

Я вважаю, що визначення милозвучності будь-якої мови наразі не є 

досконалим. Адже немає спільних критеріїв для оцінки наявності того чи 

іншого фактору милозвучності (Анастасія Кабан).    

Серед чинників милозвучності були відзначені:    

відсутність в українській мові збігів багатьох приголосних;   

спрощення в групах приголосних;    

чергування звуків;    

значне поширення відкритих складів та ін.     

 

V курс, заочне відділення КНУ    

Милозвучність української мови, на мою думку, зумовлена кількома 

чинниками:    

1) співвідношення голосних і приголосних;    

2) непритаманність збігу трьох приголосних у питомих лексемах;    
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3) нефіксований наголос, що особливо зручно при складанні віршів, 

пісень та ін.; 

4) вплив інших слов’янських мов, які теж відріхняються 

милозвучністю;    

5) підсвідоме прагнення до економії мовних засобів – багато 

звукосполук спрощується;    

6) варіативність слів, зміни норм;    

7) відсутність консерватизму в мові (до пункту 5);   

8) іншомовні запозичення, переважно милозвучні, які ввійшли в 

українську мову (не тільки зі слов’янських мов);    

9) допустимість вільного порядку слів у реченні;    

10) варіації зі сполучниками (з, зі та ін.); 

11) відсутність гортанних звуків (Михайло Мальчик).    

Таким чином, студент має власне цілісне бачення милозвучності, яке, 

попри дискусійність і потребу дальшого розроблення деяких пунктів 

(особливо 4 і 8), відповідає результатам опитування інших респондентів, 

зокрема й професійних лінгвістів, з одного боку, і висновкам спеціальних 

наукових досліджень, з другого боку. Перспективною видається ідея про те, 

що принципи милозвучності української мови впливають на відбір 

запозичуваних слів та можливості їхньої адаптації в мові-реципієнті.    

З мовознавчого погляду я можу виділити три аспекти милозвучності 

української мови.    

Перше – дуже багата лексика. Завдяки великій кількості синонімів, 

діалектизмів, запозичених слів, жаргонізмів завжди влучно та гарно можна 

висловити свою думку.    

Друге – українська мова не стоїть на місці, весь час змінюється, 

запозичає щось нове, збагачується неологізмами, позбувається застарілих і 

непотрібних слів.    
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Третє – в українському слові гармонійно чергуються приголосні та 

голосні звуки. Також існування м’яких або пом’якшених звуків додає 

милозвучності (Тетяна Марченко).    

Таким чином, респондентка підкреслює роль 1) різноманіття 

лексичних засобів, 2) динаміки мовного розвитку та 3) власне фонетичних 

чинників формування і функціонування милозвучності.       

 

 

Лінгвісти, поліглоти, культурологи    

 

Складніший варіант експерименту був проведений серед лінгвістів, 

поліглотів, культурологів. Мета експерименту – визначити теоретичні 

уявлення респондентів про милозвучність мови, по можливості 

параметризувати такі уявлення і формалізувати їх на рівні створення 

милозвучних і немилозвучних квазітекстів. Було запропоновано 1) визначити 

параметри милозвучності мови (не певної мови, а будь-якої); 2) назвати 

відповідно до цих параметрів наймилозвучніші мови; 3) написати по декілька 

рядків вигаданими милозвучною і немилозвучною мовами.    

 Після виконання учасниками обох частин експерименту – визначення 

милозвучності та її параметрів і створення евфонічного і какофонічного 

квазітекстів – деяким із них для повнішого й точнішого розуміння їхньої 

позиції були поставлені додаткові запитання на зразок:    

1) чи вважаєте Ви дифтонги та трифтонги (наприклад, в англійській 

мові) рисами милозвучності?    

2) слова якої довжини є наймилозвучнішими?    

3) існують думки про фонему р як милозвучну (через її сонорність і 

«динамічність») і як немилозвучну – яка Ваша позиція?    

4) які риси милозвучності Ви вбачаєте в типах наголосу?    

5) чи є дзвінкі щілинні приголосні ж, з, дж, дз милозвучними?    
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і подібні. Відповіді були включені у виклад теоретичних міркувань 

респондентів.       

 

Д.І. Переверзєв, лінгвіст-сходознавець,  поліглот, канд. філол. наук 

(дисертація присвячена мовним та позамовним чинникам формування 

фонетичної системи корейської мови). Володіє українською, російською, 

англійською, німецькою, угорською, румунською мовами.    

Основними параметрами милозвучності є: 

рівноважність приголосних і голосних у потоці мовлення; 

відсутність скупчення приголосних і голосних; 

музичний наголос (норвезька, шведська, сербська, хорватська мови) і 

музичний тон (для тонових мов); 

невелика частота глухих щілинних приголосних (дзвінкі щілинні 

милозвучні); 

передні артикуляції на протилежність заднім; 

гармонія голосних (що тому і зветься гармонією), близькі голосні 

легше вимовляти; 

умляут; 

м’які приголосні (словацька мова на відміну від чеської); 

відсутність напружених приголосних; 

протяжність голосних (наприклад, у діалектах російської мови); 

повнота голосних і відсутність їх редукції; 

фіксований наголос (відносно початку або кінця слова); 

дифтонги додають милозвучності, трифтонги зменшують її, однак 

незначною мірою; 

асимільовані групи приголосних легше вимовляти; 

багата фонетика – різноманітність приголосних і голосних;  

відсутність заднього «глибинного» ы; 

довжина слова не повинна перешкоджати легкості вимови: 

милозвучні 2 або 3-складові слова, але ближчі до 3-складових дають 
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відчуття завершеності ритму й мелодики (натуральне число 2,7 – коментар 

Ю.Л. Мосенкіса)    

За комплексом розглянутих параметрів до першої групи милозвучних 

мов уналежнюємо бразильський варіант португальської (незначна редукція 

порівняно з португальським варіантом), італійську, білоруську, шведську, 

норвезьку, сербську, хорватську, словенську, французьку, румунську. До 

другої за милозвучністю групи відносимо фінську, іспанську, грецьку (в усіх 

трьох небагата фонетика, в іспанській і грецькій іще й значна частотність 

глухих приголосних), японську та полінезійські (подібно до фінської, 

небагатий набір звуків). У цілому наймилозвучнішими видаються романські 

мови.      

Підкреслено, що не випадково перше місце на Євробаченні-2016 у 

Києві посів португальський текст.    

Вигаданий милозвучний текст: Nanda virini langawi ram ke illanatta 

manes ke serulaan bimanna    

Вигаданий немилозвучний текст: Trkaod mzarit kranapt danptrandilks 

smortnaerd kuainfrant plantrakt vadd    

Респондент відзначив, що моделювати милозвучний текст важче, ніж 

немилозвучний. Милозвучний текст орієнтований частково на романські, 

частково на германські, особливо скандинавські.    

 

В.В. Борисевич, лінгвіст, випускник аспірантури відділу загального і 

слов’янського мовознавства Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН 

України (наук. кер. – академік НАН України, чл-кор. АН СРСР, пізніше РАН 

О.С. Мельничук).  

У загальнонародній мові: 

тяжіння до відкритого складу, 

милозвучні чергування (в українській мові), 

сингармонізм голосних (у тих мовах, де він існує), 
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морфонологічні явища (фонетичні зміни на стикові морфем, 

спрямовані на полегшення вимови), 

силовий наголос і відсутність редукції голосних (для української 

мови), 

тони (для китайської мови). 

У художньому мовленні (що є окремим випадком мовної гри) – 

патронімічна атракція, тобто зближення слів за формою, алітерація, 

тенденція до створення анаграм, будь-які повтори, ритм, рима (у поезії)      

Особливо важливу роль у творенні евфонії відіграють суперсегментні 

явища, як-от тон (у тонових мовах), інтонація та темп мовлення.       

Підсумовуючи, респондент відзначив такі основні риси 

милозвучності, що не належіть до поетики (тобто стосуються 

загальнонародного мовлення), як тенденція до відкритого складу, сонорні, 

м’які дзвінкі, голосні – здебільшого переднього ряду  

Милозв.: мамля – каля – кальна – грубас    

керлин – мурен – ильяк – улё    

люколь – ярзин – мурдо – клавик    

Немилозв.: широт – пулыр – баблэна – дуро    

схилах – тыран – тхивах – пухок    

кафтсыр – тшипох – ссыкот – смерхох    

На питання про те, який текст було важче моделювати – милозвучний 

чи немилозвучний, респондент відповів, що немилозвучний.    

 

А.О. Пучков, архітекторознавець і мистецтвознавець, історик і 

теоретик культури, кандидат архітектури, доктор мистецтвознавства 

(основна ідея докторської дисертації – естетика і поетика словесного 

моделювання архітектури).    

Милозвучність – специфіка не мови, а усного тексту.        

У прозовому тексті, як у поетичному, мають чергуватися чоловічі, 

жіночі та фіналі: коли всі слова з чоловічими закінченнями – текст має суто 
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ствердний зміст; із тільки жіночими фіналями – інтонація невизначена, 

скоріше напружена, ніж спокійна; тільки дактилічні фіналі руйнують 

мелодику фразу взагалі. Через те три види фіналей мають гармонійно 

чергуватися відповідно до стилістичних уподобань автора. Якщо прийоми є 

досить сталими, вони в сукупності репрезентують індивідуальний стиль 

автора.   

Милозвучність – насамперед простота мовлення, однак така, що не 

знижує змісту висловлювання до суто побутового рівня комунікації. Кожен 

мовець прагне полегшити свою вимову, оскільки лінь – основна рушійна сила 

людського існування. Короткість висловлювання забезпечує його влучність і 

ефективність спілкування. Коротка фраза поєднує зміст, емоцію та 

залежність від контексту, що в сумі репрезентує кумулятивність мовлення.      

Милозвучність усного тексту залежить не від мови, а від мовця, 

отже, в одного мовця текст певною мовою буде евфонічним, а в іншого 

мовця той самий текст буде не евфонічними. Уявлення про «приємні» і 

«неприємні» звуки залежать не від самих звуків, а від манери їх вимови 

мовцем. Так само естетичною може бути тільки думка, а не мова. Справа 

не в довжині слова, а в майстерності мовця.        

Мелодичність – особливість поетичного тексту, тоді як у прозовому 

– метр і ритм. Мелодійний текст не передбачає можливість яких-небудь 

змін усередині себе – будь-який експеримент із композицією фраз 

(«поетичних повідомлень») перетворює текст на немелодійний.    

«Складності» звукової структури однієї мови порівняно з іншою я не 

визнаю. Може йтися тільки про відповідність мови до складності 

передаваного змісту (однак цей аспект не стосується фонетики). 

«Складність» фонетики певної мови – тільки в тому, якою мірою ти її 

засвоїв. Немилозвучний той текст, якого ми не розуміємо. Незрозумілий 

текст – своєрідна музика. Як музика входить у резонанс зі слухом, так 

звучання іншої мови може входити у резонанс зі звучанням рідної мови.      
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Образ милозвучної мови суб’єктивний і залежний від рідної мови. 

Образ італійської мови як милозвучної пов’язаний із тривалою історією 

італійської опери в усій Європі.      

 

С.А. Захаркін, канд. філол. наук, літературознавець, поліглот. В 

університеті спеціалізувався зі структурної лінгвістики. Автор дослідження 

про ритміку народної казки.      

Поділ мов на милозвучні і немилозвучні суб’єктивний, штучний і 

недоступний для досконалої формалізації. Милозвучними можуть бути 

відтинки тексту, штучно сконструйовані для досягнення милозвучності. 

Зразками милозвучності можуть бути твори, а не мови в цілому. У будь-якій 

мови є ресурси для конструювання більш або менш милозвучного тексту.        

Рівномірне чергування голосних і приголосних звуків; низька 

частотність шиплячих, африкат, гортанних звуків – це дві основні умови.    

«Приємні» і «неприємні» звуки існують і співвідносні з евфонією, 

однак це суб’єктивно. Чим більших вимовних зусиль потребує звук, тим 

більш неприємним його вважають.    

Міра відмінності фонетики рідної мови від фонетики обговорюваної 

впливає на суб’єктивну оцінку милозвучності.   

 

А.Й. Р., журналіст, поліглот    

Милозвучна мова – м’яка, без сполучень багатьох приголосних, та, в 

якій більше голосних. Немилозвучними є, наприклад, звуки ж, р, довгі слова.    

Наймилозвучніша – англійська.    

Милозвучний квазітекст: dro loso pro la mlo    

    

 

Н.А. Назаров, лінгвіст, літературознавець і дослідник фольклору, 

поліглот, канд. філол. наук.   

Фонетико-типологічні риси милозвучності: 
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пропорційний розподіл приголосних і голосних у тексті;    

чіткий ритм мовлення – як в урало-алтайських мовах, де наголос 

розташований через кожні два склади, й цю особливість перебрала шведська 

мова;    

гармонія голосних; 

відсутність зяяння та збігу приголосних;    

відсутність різких перепадів інтонації, відносно рівна, хоч і не 

одноманітна інтонація.   

Типологічні відмінності фонетики відіграють роль в оцінюванні 

милозвучності іншої мови порівняно з рідною. Поняття милозвучності 

відносне: як милозвучну сприймають мову, артикуляційно ближчу до рідної 

Наше уявлення про милозвучність пов’язане з уявленням про спів. Різні 

уявлення про музику і спів упливають на різні уявлення про милозвучність. 

Мова співу може фонетично відрізнятися: так, у балтійських мовах у 

сполученні приголосних вставляють голосний для співу.       

Співвіднесення звукового ладу мови з музикою, як і «приємна» або 

«неприємна» музика, виключно суб’єктивні. Найсучасніша західна музика 

відмінна від класичної й близька до культової музики Японії й Китаю. 

Горловий спів деяких східних народів може впливати на уявлення про 

милозвучність мови.      

Найчастіші звуки мови, як показав В.В. Левицький, сприймають як 

найприємніші. 

Милозвучний або немилозвучним може бути і мовлення, і текст, і 

мовець, хоча роль мовця найменша.   

Милозвучність – важливе поняття риторичних трактатів 

класицизму. Це прескриптивна милозвучність, як і всі правила поетики 

класицизму. Сучасне розуміння милозвучності дескриптивне, пов’язане з 

природою самої мови. Для російської мови воно менш властиве, тому в 

русистиці про нього менше говорять.   
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У поезії мелодика мови увиразнено паралельна щодо завершеності 

думки.     

Таким чином, уявлення про милозвучність мови обумовлене панівною 

естетикою або фонетичною системою панівної мови. Явище милозвучності 

слід розглядати на межі естетики, музики та лінгвістики. Милозвучність 

культурно зумовлена, її вивчення – це вивчення особливостей сприйняття 

звуків мовлення.        

Наймилозвучнішими вважаю урало-алтайські й астронезійські мови.   

Уявлення про наймилозвучнішу італійську пов’язане з італійською 

оперою. Іспанська за багатьма параметрами милозвучніше за італійську, де 

багато шиплячих. Іспанські протяжні приголосні милозвучніше.    

 

О.О. Хамрай, докт. філол.. наук, лінгвіст-поліглот, володіє 

англійською, французькою, арабською, івритом та ін. Автор підручника з 

фонетики арабської мови.       

Милозвучні мови – ті, де реалізовані прості співвідношення гармонії, 

тобто гармонія голосних та відсутність важких для вимови приголосних.    

Милозвучне слово ğa
c
far, немилозвучне слово h.a

c
far – араби вважають 

немилозвучними сполучення ларингальних і фарингальних, ларингальних і 

ларингальних, фарингальних і фарингальних.    

Думка про виняткову милозвучність тієї або іншої європейської мови, 

наприклад, італійської, відображає естетику, пов’язану з обмеженням 

мовленнєвої діяльності респондентів. 

 

Т.С. Голота, магістрант Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, спеціалізація 

«Українські філологічні студії та західноєвропейська мова», учений 

секретар Ради молодих учених Академії наук вищої освіти України, завідувач 

відділу англійської мови періодичного збірника наукових праць «Мова та 

історія».  
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Ритмомелодика мови, CVCV-структура звукоутворення, наявність 

відкритих складів, інверсивність синтаксису, рідкісна та влучна рима, 

градаційна інтонація мовлення, асонанси та алітерації – усі ці аспекти мови 

й мовлення створюють поетично-ритмічну структуру.  

Текст немилозвучної мови створити значно важче, бо він біологічно 

неприродний з огляду на труднощі його сприйняття людськими органами 

чуття. Упродовж усієї історії еволюції людини мова створювалася таким 

чином, щоб її легко було сприймати і людські рецептори без зайвих 

складнощів перероблювали інформацію швидко та безболісно, відповідно збіг 

консонантів, яким переважно обумовлюється немилозвучність, є 

неприродній. Процес штучного витвору милозвучної мови проходить 

швидше, бо це звичний для людського мозку процес, який не потребує значних 

зусиль та широких горизонтів фантазії.  

Милозвучна: Slavira evana modestero kavesha, teremo didirge atarena 

mana. Jasheda bibone dedet ahabroda kichenke, aha mudicar toterusa medvend 

unkotars, yunedat qurorar dotivan holean fautor.   

Немилозвучна: Yoghtrerksh stsvist drdntw wtno, mbindt wrts, gdotws 

qrturks stswno vntrandt krkwst dsdtork qrkundtr blbtrumtr gegdnr wprnt. Sdtrwo 

didtnr vrtrkow dtrentk sdskrw.   

Респондент – єдиний серед опитуваних, хто підкреслив 

неприродність немилозвучної мови. 

 

 

Зразок розширеного питальника   

для вивчення концептуалізації милозвучності     

 

1. Оберіть, будь ласка, термін, який би Ви вживали відповідно до 

рідної мови та до іноземних мов, які Ви вивчаєте: 

А) мелодичність; 

Б) благозвучність; 
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В) евфонія; 

Г) милозвучність 

 

2. Чи є поняття милозвучності 

А) об’єктивним 

Б) суб’єктивними 

 

3. Які, на Вашу думку, параметри української мови є показником її 

милозвучності (можна вказати декілька): 

А) варіативність «префіксів-прийменників» в / у, і / й, з / із / зі / зо, до / 

д (д мені – Ю.Федькович), під / піді, над / наді, перед / переді, від / віді / од / 

оді, о / об (о шостій – об одинадцятій), також діалектн. к / ік / ку, коби / коб 

тощо, 

Б) чергування і / й, у / в (що належать до кореня) на початку складу, 

який збігається з початком слова (імовірний / ймовірний, учити / вчити), 

В) чергування і / й, у / в на межі префікса й кореня (іменування / 

найменування, научати / навчати), 

Г) варіювання зворотної частки (постфікса) ся / сь, часток же / ж, б / 

би, лише / лиш, хоча / хоч, 

Д) наявність чи відсутність протетичного приголосного (вулик / улик), 

Е) варіювання дієслівних форм робимо / робим, ходити / ходить, 

Ж) варіювання прикметникових форм, а також і займенникових та 

числівникових прикметникового оформлення у червоному / у червонім, у 

тому / у тім, в одному / в однім, 

З) варіювання дієслівних та прикметникових форм гуляє / гуля, білії / 

білі, 

І) варіювання прислівникових форм знов / знову, позад / позаду, 

поперед / попереду, відтіля / відтіль, 

К) вставних і, о, е у сполученні приголосних; 
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Л) приставному і у словах зі складними звукосполученнями: Ільвів, 

ізнайти. 

 

4. Як Ви вважаєте, яка мова є більш милозвучною 

А) італійська 

Б) білоруська 

В) українська 

Г) китайська 

Обґрунтуйте Вашу думку 

 

5. Чи впливає на уявлення про милозвучність оцінний параметр і як: 

А) рідна мова 

Б) інша мова 

 

6. Дайте, будь ласка, оцінку милозвучності мови за десятибальною 

шкалою 

А) польської 

Б) української 

В) російської 

Г) італійської 

Д) французької 

Е) грецької 

Ж) латини 

 

7. Чи наявна стилістична диференціація милозвучності й де вона 

функціонально виявлена: 

А) у розмовному мовленні 

Б) у художніх текстах (проза, лірика, драма) – необхідне підкреслити 

 

8. Як ви вважаєте, поняття милозвучності є  
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А) універсальним 

Б) притаманним певним носіям певної мови (ідіоетнічним). 

   

9. Чи пов’язане уявлення про милозвучність із уявленням про 

складність мови?    

 

10. Чи співвідносите Ви з поняттям евфонії уявлення про «приємні» 

(наприклад, м, л, н’) й «неприємні» (наприклад, ж, ш, с, р тощо) звуки та 

звукосполучення?    

 

11. Чи потребує нормативний перелік правил милозвучності, наявний 

в «Українському правописі», розширення?    

 

12. Якою мірою явища милозвучності пов’язані з такими 

параметрами, як    

А) музика;    

Б) темп мовлення;    

В) ритм мовлення (можна відзначити декілька варіантів) 
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ЛІНГВОКРЕАТИВНИЙ ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ    

 

На другому етапі експерименту студентам було запропоновано 

написати по декілька рядків вигаданими милозвучною і немилозвучною 

мовами.    

 

Студенти І курсу, спеціальність    

«Українська мова та література, іноземна мова»    

 

Каплун Ольга    

Милозв.: У синьому морі я висіяв сни, 

У синому морі на синьому глеї 

Я висіяв сни із твоєї весни, 

У синьому морі з весни із твоєї. 

Немилозв.: Haupstadt jahrhundert stadte, kaiserreiches weltkrieg 

verkehrsknotenpunkt jetzt, vestren, wichfiges, gengruntend wechst 

 

Ярослав Константинов    

Милозв.: Litatia more sandes es makio, et ciklas rare sontiatare. Listo me 

klausta sontia, pala el rikosta tigo    

Немилозв.: Stoch ript klas zutrubur. Krug opt statig. Rbur ihta sopche. 

Zastahenkiso sespanigigche bur rahrtse enkrushrihe ptat.    

 

Ірина Кравченко 

Милозв.: Літо наступило ледь помітно. Легкий вітер повівав. Люди 

співали. 

Немилозв.: Щоб жити щасливо, треба жати жито в полі й важко 

працювати. 
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 Бачимо рідкісний приклад, коли респондент протиставляє не 

милозвучну і немилозвучну мови, а евфонічний і не евфонічний тексти в 

межах тієї самої мови. 

 

Анастасія Кривенко 

Милозв.: Zymanelo Nastia. My svi student. Mabit a Ternopil. Zy svi olieset. 

Zem voujazy. Zem parly franse. 

Немилозв.: Wkosi ithina uphondo imithaudazo yethu movena setjhapa sa 

heso fedise boloke setjkapa sa keso setjhaha   

Бачимо, що для респондентки немилозвучність утілюють глухі 

приголосні, зокрема задньоязикові та шиплячі.   

 

Анастасія Криворотько 

Милозв.: Moya luba kohana ta myla 

Kuta I cloven de vita jyla 

Nova hekora te syra mova 

Немилозв.: khurn ty kpuj ni da mer 

Chis dry ir da ack 

Ncochr zakh ne kyrts 

 

Анна Латиф    

Милозв.: Vot meredis yopit xasertys navedoch Tezawe balib menention 

kalilop Brunef vrigados kleitrin    

Немилозв.: Dadrif trfundos mzaster grebun Lukos genensis lopeson Kicas 

teruno verikano 

 

Галина Маковська 

Милозв.: Я іду по льоду зустрічати весну та співаю пісню весняну. 

Немилозв.: Жив був дід, він стрільнув у брід, страх його схопив, що в 

печерах жив. 
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Респондент протиставляє милозвучність – немилозвучність не мов, а 

текстів, і концептуалізує скоромовки як розряд неевфонічних текстів.  

 

Маргарита Маліновська 

Милозв.: Gerodina mo ra saon 

Tu la mila do ra lon 

Si bormatilo so va    

Ki ro lito morova    

Немилозв.: Porkhoh mojorhr chocrzpa 

Richn corajoza 

Kirkok zik bpyrh 

Mirknen zorkhnon   

Бачимо, що для респондентки чільними ознаками милозвучності є 

короткість слів, римованість рядків, сонорність, ознаками немилозвучності – 

довгі слова, скупчення приголосних, використання h, z.    

 

Надія Марценюк 

Милозв.: dzin’ sh-sh-sh tjoh-tjoh 

Oste-ste bi bo bu  

Chom-chom oj ah 

Немилозв.: mrak trah oster strah brom kostromt hvist grim horror ist 

 

Наталія Молочевська    

Милозв.: Minorus comperventos lavina kryges. Byrvento nose 

envariosment no lebsinos.    

Немилозв.: Krane der rebdirhos cosidr brounder mischleidr igrodor 

zuherst. Freiden merz kympersestz.   

 

Анна Мушинська    
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Милозв.: Canalin militerar anonisan mamalun initis caranda blare 

mamarunna muslis crasas.    

Немилозв.: Noson corpe derizon pe mordo morden denissen ken corpness 

lodrne nosone tripn derrh hersine monr moronde dern.    

 

Катерина Наконечна    

Милозв.: Terem no foli lide macha. Oni ne vide pampyl de vize, syma ganta 

meli ze tiro pishe. Otol mi cashe nie symocho.     

Немилозв.: Zwishhenshpahe od tereh mal kinderzwishe. Shrajonoshch 

odlistigitaram mojeh tyspitormos, tmukt bazredocholeh shrigel odzvechehan.     

 

Валерія Неглущенко 

Милозв.: Настала зима. Під ногами скрипить сніжок, усе закуталося 

в сніжно-білу ковдру. Відчуття казкового та мрійливого літає в повітрі!    

Немилозв.: Nstal’ zmins. Sngought st kwantobabhta bhit kirk korkum 

bhrata mhrarapnita. Rhark thlumph dichlm. 

 

Яна Олійник    

Милозв.: Afonotokado pomo to vocoso di Miraso lik sumulo woro do woro 

Pra samoralo nomoso Koropo ivi.    

Немилозв.: Fkrakra dur murdke xbpnom pdo Kutkadra prox tmutke avdkis 

slu Mer dur stxanke ruwmikx kruvk.    

 

Юлія Павленко    

Милозв.: Iaemillin, elliama, mirindol, imirania, nirmania, mierfloy, 

taychmaril, karemilia, mirllerei    

Немилозв.: Muzukravi, marmjchuk, marruka, rrujchnag, ensehradirr, 

majjethah, chabrrajch, grajch, darjchmarr     

 

Анастасія Федун 
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Милозв.: valama kafa kefpero citao bio losteo taroto urikito bi 

Немилозв.: rezlurt protrost dirt cikrat ublot fridick varleo mifprot derlt 

 

Марія Хоменко 

Милозв.: Kasella pollatan vomossole loksia tellino! Golade meviten 

solketrona! Velenito tosole klento birtino.    

Немилозв.: Tramfprump pumfria kborb ftiks, brovlohton drompad 

bekturden; ftochken nodcano kofson hvirtoktr. Shprontishen    

 

 

Студенти IV курсу, спеціальність    

«Українська мова та література, іноземна мова»    

 

Було запропоновано написати по декілька рядків вигаданими 

милозвучною і немилозвучною мовами.    

 

Олеся Бичко    

Милозв.: Obasin uwemo siroka dovar aosi puho cane moem bonu liaruka 

foje tamoz xaia.    

Немилозв.: Nhuw brozd miozn wretch kkuzde fchumx hlidorrann 

wschikkonorr mrinwokkerdz.    

 

Юлія Болотна    

Милозв.: nonli sono niensi tosso damma tetzi nicodinala mate mente 

parlale fati roso benonti leli tono pasone prenti pasmo mile tinotti alenti sole 

camine perletti rimo senzato latito palono donno peletti cantano malono rasotto.    

Немилозв.: Rсondfleschet icetierung rwachungsuf gabengbertragun 

gsgasetdr charchancobr frundsuc svercarsgeneh migungszurchta ndigreits 

aberdrashuc sverordurg veichzevich tsichtegru fchtencroc quentrifugatiur 

verquersvegepvuter   
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Яна Вільчинська    

Милозв.: Kalamazo sinka lintra mina sonta mona. Donise lonto tirte siam. 

Polonis kute mlanko vitom limenes autoson.    

Немилозв.: Kshastrok tirconterusklavintrmes shersmack 

augensbleicherman treschmarkts bvlgras striktshamnkst logtartasvin.    

 

Анастасія Гудзь    

Миилозв.: Pondeliabré lavematú korne ́ anaveblú. Mabene ́ venalumań 

posténa lavoroĺa. Laĺa bríia sevemán. Paselú marení baleruán  imarené daliro ́

venamorí machélu oremuĺ  pordeń.    

Немилозв.: Pryndtandkeré urmakyńdy ersuxlimdé ýshmarkal mkrtyshín. 

Iókly iumbrádkushul zarkudsalvaḱr shwankúsandyk. Shtandermáktikelrug 

dantinreidgéruge ilmakuriuĺ. 

 

Катерина Довгаль    

Милозв.: Myluv u lisu pid ynil al idoly koline velo. El alenedo ve tedeniko. 

Po lybelin al myreni.    

Немилозв.: Pder gde rodl ti sprotka riz krompt ru. Sportri ud brzda ti 

cruschzinka pr udga. Rtip gu blistga gde prudfta bdiht crshcheta gdl po uchmtar.    

 

Тетяна Дробот    

Милозв.: Nenawaya sinatama I sun atima kruviata riviyadim poronutu kiri. 

Caratuma liavim tuoromorina varatemair.    

Немилозв: Tkadotish phatatshir cikaatiaug kirktatihutchiatymi ritokoaku 

hthtasho fzatcho katou zteeshta    

 

Юлія Іванченко    
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Милозв.: Kastam varen neom demyte, neom maren kyren deval, pulak 

karen makarto wane, ama kortem lepede wane, de lokos harte dedede, minik kolen 

akon konse, banol neren lokale were.    

Немилозв.: Gwner strekal kne on marn. Alkon perstrakt prodtiz knatschon 

rews. Klomk ndip hastn klenk darpt ond karakatl. Schtrapl golnv. Hovkl pertnet 

koln per bents. Klenknes madgin obtschen kolbnem. 

 

Анастасія Кабан    

Милозв.: o la pentene me la cone sontana de more compela bueno cersana 

bon tu fontano perfecto bentone fuene.    

Немилозв.: tyrke dritke prostokriptko pedrespektr gre shrift sde zdranke 

sprihte dro bronkt sdnesko zdanke stristf tistnego gbrde stag.     

 

Антоніна Кіча    

Милозв.: Ra delike amo dalata se i nicema kalarebena eni maripolana ila 

mali    

Немилозв.: Skpich grebd dehzi ra kebr hastch ashrak zukrn chebregha 

degz    

 

Вікторія Лисюк    

Милозв.: Lavalana moluva nurovana vaasala. Evoka ramuna moko 

osovani nana rygolanika hana.    

Немилозв.: Shtky urrkts zmln skgov krsna gzulkm shkang uz mzga tzyn 

dgruk frshto wrabsko.    

 

Анна Оніщук    

Милозв.: La Molina sona deleta mi vede sonata liveno romana natulino 

makino diko n ate   

Немилозв.: Skrishtski zskat phkatka ztsrishkiirsk shskoli iahks pirshh ktt 

tksish zhits perzhs ghkrish.    
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Вікторія Смілянець    

Милозв.: Ola oralovara muravona alaala liziira lopeneolara aurutica 

alanteila mourana aprovertario kauraluana.       

Немилозв.: Kishurkvaftch kszhatkchorkrstka krumsk tvskvosh prftaks 

zhriktsh trikktsk pftcharfthv drebtksfehtar fhischtskr tpropfle.    

 

Марта Сосюрченко    

Милозв.: Ali kolomeni fonokano dini. Vedoso futuki olodyny nepoki ko 

shoda da vedirynu. Babi neposano ila ronopono clafono.     

Немилозв.: Rtri szokrpe troll ppfoske fhy krpazsanr dre kaprke. Vfeshch 

ikrakzpi dpertriri krzeshch ftroshch pratrzo.     
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Додаток В 

 

ЕВФОНІЧНІ ПОЕТИЧНІ ТЕКСТИ РІЗНИМИ МОВАМИ: 

ЛІНГВОПЕРЦЕПТИВНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ    

 

Респондент В. Борисевич 

Текст 1 

Мазурка раздалась. Бывало, 

Когда гремел мазурки гром, 

В огромной зале все дрожало, 

Паркет трещал под каблуком, 

Тряслися, дребезжали рамы; 

Теперь не то: и мы, как дамы 

Скользим по лаковым доскам…  

(Пушкин А.С. Евгений Онегин). 

 

Мазурку виконують за допомогою духових інструментів, 

звуконаслідуванням яких є фонетичний репертуар розгляданої поезії. 

Ключовим звуком, який чуємо при виконанні мазурки, є р, що й визначає 

специфіку звуконаслідування: носові приголосні, о й найбільш 

функціонально навантажений тут р і фонестеми за участі того самого 

приголосного – гр, др, тр.    

У цілому респондент визначає текст як немилозвучний, однак 

алітерований.    
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Текст 2. 

Гонимы вешними лучами, 

С окрестных гор уже снега 

Сбежали мутными ручьями 

На потоплённые луга. 

Улыбкой ясною природа 

Сквозь сон встречают утро года; 

Синея блещут небеса. 

Ещё прозрачные, леса 

Как будто пухом зеленеют. 

Пчела за данью полевой 

Летит из кельи восковой. 

Долины сохнут и пестреют; 

Стада шумят, и соловей 

Уж пел в безмолвии ночей. 

(Пушкин А.С. Евгений Онегин). 

 

Центральними асонансними темами фрагмента є голосні е й і, 

передній ряд (із пом’якшенням попереднього приголосного) і високе 

піднесення яких створює позитивний акустичний ефект. Фоносемантичну 

кореляцію названих голосних із емоційно-естетичною категорією 

ПРИЄМНОГО дослідив В.В. Левицький. Концентрація носових сонорних 

приголосних створює ефект музичного інструментування тексту. Кількісно 

акцентований звук р, особливо у сполученні стр (встречают, пестреют) 

сприяє активізації образу дзюркотіння струмка. Значна кількість відкритих 

складів тексту створює враження потоку мовлення, що «вільно тече», 

подібно до струмка. Відомо, що асоціація мови з рікою існувала не тільки в 

давньоіндійській міфологічній поезії (богиня мовлення Вач): давні слов’яни 

асоціювали ріку і мовлення (дослідження В.М. Топорова). На таких самих 
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асоціаціях наголошували поети (Анатолій Марієнгоф: рука – ручей – река –

речь) і схильні до звукових асоціацій лінгвісти (М.Я. Марр).          

 

Текст 3 

I would I were a careless child, 

Still dwelling in my Highland cave, 

Or roaming through the dusky wild, 

Or bounding o’er the dark blue wave; 

The cumbrous pomp of Saxon pride 

Accords not with the freeborn soul, 

Which loves the mountain’s craggy side, 

And seeks the rocks where billows roll.  

(J.G.N. Byron. I Would I Were a Careless Child...). 

Алітерація глайду w, майже всі склади закриті й більшість слів 

односкладові, що створює особливу чіткість ритміки цього силабо-тонічного 

вірша.       

 

Текст 4 

Cuando yo me muera 

Cuando yo me muera, 

enterradme con mi guitarra 

bajo la arena. 

Cuando yo me muera, 

entre los naranjos 

y la hierbabuena. 

Cuando yo me muera, 

enterradme si queréis 

en una veleta. 

¡Cuando yo me muera! 

(Federico García Lorca, VIÑETAS FLAMENCAS. MEMENTO). 
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Відкритий склад, звукові повтори (передовсім r), що гармонізуються 

зі звуками струн гітари. Синтагматично важливий повтор цілого рядка 

створює ефект ритмічної акцентуалізації семантично виділеного фрагмента.     

Переклад російською мовою: 

Когда я умру 

Когда я умру, 

Схороните меня с гитарой 

 в речном песке. 

Когда я умру… 

В апельсиновой роще старой, 

в любом цветке. 

Когда умру, 

стану флюгером я на крыше, 

на ветру. 

Тише, когда умру! 

(Перевод Б. Дубина) 

 

Текст 5 

Jesteś taka jak tęcza. 

Dobrze takiej to być. 

Z niebieskiego poręcza 

Błyskasz jak barwna nić. 

(Валентин Валевский. Jestes taka). 

Тут рима виступає однією з найважливіших структуротворчих засад 

милозвучності мовлення. 

Переклад російською мовою: 

Ты такая 

Ты такая, как радуга. 

Хорошо ею быть. 

Ты сияешь, глаз радуя, 
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Как цветастая нить. 

 

Текст 6 

Miauczy kotek: miau! [мяўчы котэк мяу] – мяучит котик: мяу 

- Coś ty, kotku, miał? [цощь ты котку мяў] – что у тебя, котик, было 

(что ты имел) 

- Miałem ja miseczkę mleczka [мяўэм я мисэчкэ млечка] – была у меня 

мисочка молочка (имел я мисочку молочка) 

Teraz pusta jest miseczka [тэрас пуста ест мисэчка] – сейчас пуста 

мисочка 

A jeszcze bym chciał [а ешчэ бым хҷяў] – а еще бы я хотел 

Wzdycha kotek: o! [вздых котэк о] – вздыхает котик: о! 

- Co ci, kotku, co? [цо ҷи котку цо] – что тебе, котик, что? 

- Śniła mi się wielka rzeka [щьниўа ми ще велька жэка] – снилась мне 

большая река 

Wielka rzeka, pełna mleka [велька жэка пэўна млека] – большая река, 

полная молока 

Aż po samo dno [аш по само дно] – аж по самое дно 

Pisnął kotek: pii... [писноў котэк пи] – пискнул котик: пии - 

Pij, koteczku, pij! [пий котэчку пий] – пей, котик, пей! 

Skulił ogon, zmrużył ślipie [скулиў огон змружыў щьлипе] – согнул 

хвост, зажмурил глаза 

Śpi - i we śnie mleczko chlipie [щьпи и вэ щьне млечко хлипе] – спит и 

во сне молочко лакает 

Bo znów mu się śni [бо знуф му ще щьни] – потому что снова ему (оно) 

снится. 

(Julian Tuwim „Kotek” [юлиан тувим котэк] – Юлиан Тувим «Котик») 

Концентрація губних носових імітує нявчання, концентрація голосних 

високої частоти e, i створює ефект приємності звучання тексту.    
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Текст 7 

Па лясочку, па лужку, 

Аксамітным беражку, 

Дзе не ходзіць бегемоцік, 

Ходзіць там зялёны коцік. 

Прачынаецца ён зранку, 

Доўга слухае заранку. 

А пасля гуляе дзень, 

Нібы сонечны прамень. 

Гэтак, кажаш, не бывае – 

Коцік проста так гуляе. 

Ён гуляе за Мацейку, 

Немаўлятка-верабейку. 

Немаўлятка падрастае, 

Ў госці коціка гукае. 

Хутка ножкі падрастуць, 

Самі ножкі пабягуць. 

Пабягуць яны па траўцы, 

Па зялёненькай мураўцы. 

Дабягуць туды праз годзік, 

Дзе жыве зялёны коцік. 

(Наталля Каліцька. Зялёны коцік)
15

  

Така фонетична особливість білоруської мови, як «цокання», створює 

алітераційний ефект.  

                                           
15

 http://vershy.ru/content/zyaleny-kotsik    

http://vershy.ru/content/zyaleny-kotsik
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Текст 8 

Тишина 

Послушай тая тишина 

на в миг затихналата буря, 

преди последната вълна 

да се разпръсне о гранита 

на вълноломната стена! 

 

Замлъква врявата сърдита. 

Крайбрежието вече спят 

и към небето се възема 

като мечта по своя път 

една несвършена поема. 

(Николай Лилиев)    

 

Асонансна тема а, що, спільно з іншими голосними непереднього 

ряду, моделює тишу. Приголосний т також відворює образ тиші й бере 

участь ув анаграматизації слова тишина. Цільнолексемну анаграматизацію 

названого слова репрезентує слово несвършена. Алітерації на т сприяє 

граматичний лад болгарської мови, а саме участь фонеми т в 

постпозтивному артиклі (затихналата, последната, врявата, небето). 

Додатковими засобами звукообразного моделювання тиші є глухі приголосні 

ш і х. В окремих рядках спостерігаємо концентрацію описаних звукових 

засобів: Послушай тая тишина; Замлъква врявата сърдита. 

Ритмічна побудова тексту, що підсилює евфонію, пов’язана з 

поширеністю відкритих складів. Динамічний наголос, подібний до 

російського, однак відмінний від слабкого українського, створює ритмічний 

малюнок із чітким протиставленням наголошених і ненаголошених складів.        
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Російський переклад: 

Николай Лилиев, «Тишина» 

Послушай эту тишину, 

когда на миг затихла буря 

и ждёт последнюю волну, 

пока она в бульверк гранитный 

размечет пены седину! 

 

И вот смолкает шум сердитый. 

На побережье спят утробно, 

и в небо улетает немо, 

мечте несбыточной подобна, 

незавершённая поэма. 

(перевод с болгарского Айдына Тарика) 

 

Текст 9 

FEMME ET CHATTE 

Paul VERLAINE 

Поль Верлен 

Elle jouait avec sa chatte, 

Et c’était merveille à voir 

La main blanche et la blanche patte 

S’ébattre dans l’ombre du soir. 

Elle cachait — la scélérate! — 

Sous ces mitaines de fil noir 

Ses meurtriers ongles d’agate, 

Coupants et clairs comme un rasoir. 

L’autre aussi faisait la sucrée 

Et rentrait sa griffe acérée. 

Mais le diable n’y perdait rien… 
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Et dans le boudoir où, sonore, 

Tintait le rire aérien, 

Brillaient quatre points de phosphore. 

Французькою miauler «нявчати», ronronner «мурчати». Два наведені 

слова містять набір із чотирьох сонорних, які створюють звуковий образ 

муркотіння й нявчання. Цільнолексемну анаграматизацію репрезентують 

слова merveille, l’ombre, noir, meurtriers, rentrait, rien, sonore, rire, aérien, 

brillaient. Відкритоскладова специфіка французької мови посилює ефект 

милозвучності. З другого боку, сполучення глухих і дзвінких приголосних із 

сонорними створюють відчуття існування фонестем і відбивають тенденцію 

до висхідної звучності складу. Носові голосні надають текстові особливої 

музичності, незвичної для носіїв сучасних слов’янських мов, окрім польської.          

Російський переклад: 

Играла с кошкою своей 

Она, и длился вечер целый 

Прелестный в смутностях теней 

Бой белой ручки с лапкой белой. 

Шалила, – хитрая! – тая 

Под кружевом перчаток чёрных 

Ногтей агатовых края, 

Как бритва острых и проворных. 

И та хитрила с госпожой, 

Вбирая коготь свой стальной, – 

Но дьявол не терял нимало; 

И в будуаре, где, звеня, 

Воздушный смех порхал, сверкало 

Четыре фосфорных огня. 

(перевод Георгия Шенгели) 
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Текст 10 

La Marseillaise - Марсельеза 

Allons enfants de la Patrie 

Le jour de gloire est arriv; 

Contre nous de la tyrannie 

L';tendard sanglant est lev; 

L';tendard sanglant est lev; 

Entendez vous dans les campagnes 

Mugir ces f;roces soldats 

Ils viennent jusque dans nos bras, 

;gorger nos fils, nos compagnes 

 

Aux armes citoyens! Formez vos bataillons! 

Marchons, marchons, 

Qu'un sang impur abreuve nos sillons 

Aux armes citoyens! Formez vos bataillons! 

Marchons, marchons, 

Qu'un sang impur abreuve nos sillons 

 

Fran;ais! en guerriers magnanimes 

Portez ou retenez vos coups. 

;pargnez ces tristes victimes 

A regret s'armant contre vous. 

A regret s'armant contre vous. 

Mais ces despotes sanguinaires, 

Mais ces complices de Bouill;, 

Tous ces tigres qui sans piti; 

D;chirent le sein de leur m;re 
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Aux armes citoyens! Formez vos bataillons! 

Marchons, marchons, 

Qu'un sang impur abreuve nos sillons 

Aux armes citoyens! Formez vos bataillons! 

Marchons, marchons, 

Qu'un sang impur abreuve nos sillons 

 

Amour sacr; de la Patrie 

Conduis, soutiens nos bras vengeurs! 

Libert;, Libert; ch;rie! 

Combats avec tes d;fenseurs. 

Combats avec tes d;fenseurs. 

Sous nos drapeaux, que la victoire 

Accoure ; tes m;les accents, 

Que tes ennemis expirant 

Voient ton triomphe et notre gloire! 

 

Aux armes citoyens! Formez vos bataillons! 

Marchons, marchons, 

Qu'un sang impur abreuve nos sillons 

Aux armes citoyens! Formez vos bataillons! 

Marchons, marchons, 

Qu'un sang impur abreuve nos sillons 

(Клод Жозеф Руже де Лиль) 

 

З погляду носія української мови, милозвучний ефект створюють 

відкриті склади, сонорні приголосні (зокрема й їх сполучення з шумними 

приголосними) та носові голосні, дифтонги. Більшість перелічених засобів 

забезпечує і певне уподібнення мовного тексту до музичного твору. Поряд із 

тим концентрація «динамічного» сонорного r звукописно відтворює ефект 
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руху, маршу, емоційного піднесення. Властиве французькій мові акцентне 

виділення кінцевого складу слова незвичне для носія української мови, 

порушує звичне для нього почуття ритміки мовлення, однак забезпечує 

іншими засобами вищезгаданий ефект динамізму звучання тексту й 

ономатопеїчно передаваних образів.       

 

Транскрипція 

АлоН заНфаН дё ля патрийё 

лё жур дё глуар-этариве 

коНтр ну дё ля тиранийё 

летоНдар саНгляН тэль лёве 

аНтаНде ву даН ле каМпанё 

мюжир се феросё сольда 

иль вьен жюскё даН во бра 

эгорже во фис во коМпаньё 

 

Припев 

 

О зарм ситуайеН 

Форме во батальоН 

маршоН маршоН 

кёоН саН эпюр 

абрёв но сийоН 

 

2-й куплет 

 

Кё вё сэтордё дэскляв 

Дё трэтр дё руа коНжюре 

Пур ки се зинёбль заНтрав 

Се фэр де лоНтаН препаре 
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фраНсэ пур ну а кэль утраж 

кэль траНспор иль дуа эксите 

сэ ну коН-оз медите 

дё раНдра ляНтикь эсклява 

 

 

Вперед, сыны родного края, 

Пришел день славы. Страшный враг, 

Насильем право попирая, 

На нас поднял кровавый стяг! 

В селеньях горе и тревога, 

Смятенье, дикий крик солдат, 

Зарезан сын, зарезан брат 

У оскверненного порога. 

 

К оружью, граждане! На землю 

Пусть кровь бесчестная падет, 

Строй батальоны, – и вперед, 

Вперед, вперед! 

 

Цари, отвергнутые нами, 

Толпы изменников, рабов, 

Вы нам готовили годами 

Железо тяжкое оков. 

Для нас, для нас! Какое горе, 

Французов смеют оскорблять, 

Задумав нас в бесчестном споре 

В рабов старинных обращать. 

 

 



250 

 

К оружью, граждане! На землю 

Пусть кровь бесчестная падет, 

Строй батальоны, – и вперед, 

Вперед, вперед! 

 

Как? Нам грозят войска чужбины 

Сковать законом наш очаг, 

И наши гордые дружины 

В пыли растопчет наглый враг. 

О Боже, рабскими руками 

Наш лоб наклонят под ярмо… 

Тиранам дерзким суждено 

Судьбы родной быть господами. 

 

К оружью, граждане! На землю 

Пусть кровь бесчестная падет, 

Строй батальоны, – и вперед, 

Вперед, вперед! 

 

Дрожи, тиран, решенье смело: 

Измене сгинуть суждено, 

Братоубийственное дело 

Уже разгадано давно. 

Мы все на бой пойдем рядами, 

И если юный строй падет, 

Сама земля произведет 

Иных борцов на битву с вами. 
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К оружью, граждане! На землю 

Пусть кровь бесчестная падет, 

Строй батальоны, – и вперед, 

Вперед, вперед! 

 

Пусть лягут старшие в могилу, 

Тогда настанет наш черед, 

Их прах святой вдохнет в нас силу, 

И смелость новую вдохнет. 

Идя на путь, покрытый славой, 

Мы не хотим их пережить, 

Мы страстно жаждем отомстить 

И разделить их гроб кровавый. 

 

К оружью, граждане! На землю 

Пусть кровь бесчестная падет, 

Строй батальоны, – и вперед, 

Вперед, вперед! 

 

На бой! Но милость и прощенье 

Несчастным жертвам и рабам, 

Кого толкает принужденье 

На помощь жалкую врагам. 

Мы оказать им милость рады, 

Но смерть тиранам! Как? Прощать 

Тигренка, душащего мать?.. 

Тиранам смерть – и нет пощады! 

 

К оружью, граждане! На землю 

Пусть кровь бесчестная падет, 
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Строй батальоны, – и вперед, 

Вперед, вперед! 

 

Любовь к отечеству святая, 

Пошли нам в помощь месть свою, 

И ты, свобода дорогая, 

Храни защитников в бою, 

Чтоб, истомясь в борьбе кровавой, 

Под сенью вольности знамен 

Враг был разбит и поражен 

Твоей победой – нашей славой! 

 

К оружью, граждане! На землю 

Пусть кровь бесчестная падет, 

Строй батальоны, – и вперед, 

Вперед, вперед! 

(Переводчик: В. Ладыженский) 

 

Текст 11 

Пісня сучасного єгипетського співака Амр Діаб 

بي     ي ب ا ح  عمري ي

بي                 ي ب ا ح ا عمري ي لي ان نت ك لوك بك جراح ي ب ني ح ب ي س اح   ارت

ا                 ح ان ين راي ا ف ا راجع ان يان ان سا مش ت ن ال كه لت و ي ق سان  ان

بي                 ي ب ا ح ا عمري ي لي ان نت ك لوك بك جراح ي ب ني ح ب ي س اح   ارت

و                 وم ل يت ي س لو ح يري غ وم ب يت ي ن ني ح صدق يري غ لومك مش ل و ح  ل

لك اب ي حب ق ان  ت

ا                 ح ان ين راي ا ف ا راجع ان يان ان ساك مش ت ال هن لت و ي ق سان  ان

بي                 ي ب ا ح ا عمري ي لي ان نت ك لوك بك جراح ي ب ني ح ب ي س اح   ارت
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                Транскрипция 

                 Khabiby ya 'omri 

Khabiby ya 'omri ana kolley gerakhlaw kont khabeebak sebny artakh 

ana rayekh feen.. ana rage' tanyana mosh hansak.. wala qolt ensany 

Khabiby ya 'omri ana kolley gerakhlaw kont khabeebak sebny artakh 

law youm khasset begheerylaw youm khaneet legheerysadaqny mesh 

halomak la qablak khob tany 

ana rayekh feen.. ana rage' tanyana mosh hansak.. wala qolt ensany 

Khabiby ya 'omri ana kolley gerakhlaw kont khabeebak sebny artakh    

Арабська мова належить до консонантних мов із високою 

концентрацією приголосних у потоці мовлення, що контрастує з фонетичною 

типологією слов’янських мов як основою концептуалізації милозвучності. 

Семантику слова репрезентує набір його приголосних, тоді як голосні у 

переданні значення відіграють другорядну роль. Через те підсиленою є 

вимовна, евфонічна роль голосних тексту. Ритмічний малюнок створює 

зазвичай кінцевий наголос. Отже, фонетична типологія арабського тексту 

контрастує з фонетичною типологією українського за такими (важливими 

для концептуалізації милозвучності носіями української мови) параметрами, 

як: 1) консонантний коефіцієнт – значна концентрація приголосних у 

мовленні; 2) більша кількість задньоязикових приголосних; 3) сильний 

наголос; 4) фіксований наголос. 

                Переклад російською мовою: 

                Любимая, о моя жизнь! 

                Любимая, о моя жизнь, я полон страданий 

Если я твой возлюбленный, оставь меня одного, чтобы отдохнуть 

                Я не уйду, я вернусь опять 

Я не забуду тебя, и я не скажу, что ты должна забыть меня 

                Любимая, о моя жизнь, я полон страданий 

Если я твой возлюбленный, оставь меня одного, чтобы отдохнуть 

                Если однажды ты почувствуешь кого-то еще 
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Если однажды ты полюбишь кого-то еще 

Верь мне, я не буду тебя порицать, если найдешь нового 

возлюбленного 

                Я не уйду, я вернусь опять 

Я не забуду тебя, и я не скажу, что ты должна забыть меня 

                Любимая, о моя жизнь, я полон страданий 

Если я твой возлюбленный, оставь меня одного, чтобы отдохнуть 

(Ирвин Доу) 

 

1. Бян Са-баа-лен у-я-ныйм о-о, о-о 

Куш-чаа-злар тюр-кю ча-лый тюр-кю ча-лый 

Чи-чек-ляр гё-зяль а-чий, гё-зяль а-чий 

Ю-ре-джийм ха-вез-ле-ний, ха-вез-ле-ний. 

ПРИПЕВ: 

Гю-нешь гю-люм-сер ба-на 

И-сы-дэр бю-тюн топ-ра 

Бян гю-лийм, бян се-ви-нийм 

Дар-сы-маа ёк ва-кы-дым 

Яп-ра-джик чёк е-ше-рер 

Со-лу-джак би-зя ве-рер 

Йыл-дыз-лар гёк-тя шы-лэр 

А-йа-злар бе-ни ко-рэр 

Йыл-дыз-лар гёк-тя шы-лэр 

А-йа-злар бе-ни ко-рэр 

2. Бян са--баа-лен у-я-ныйм о-о, о-о 

Бюю-нкю гюн бян кыс-мет-ли, бян кыс-мет-ли 

Се-ви-ниймь бян чок ке-ря, бян чок ке-ря 

А-на-ма хем бу-ба-ма хем да си-зя 
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ПРИПЕВ: 

Гю-нешь гю-люм-сер ба-на 

И-сы-дэр бю-тюн топ-ра 

Бян гю-лийм, бян се-ви-нийм 

Дар-сы-маа ёк ва-кы-дым 

Яп-ра-джик чёк е-ше-рер 

Со-лу-джак би-зя ве-рер 

Йыл-дыз-лар гёк-тя шы-лэр 

А-йа-злар бе-ни ко-рэр      2раза 

Я утром просыпаюсь о-о, о-о 

Птицы весело щебечут  

Цветы нежно раскрывают лепестки 

Моя душа переполненна счастьем и светом  

Ефект евфонійного, «приємного» звучання створюють такі 

параметри тексту, як 1) відкриті склади (до яких примикають випадки 

закінчення складів на сонорні та й), 2) концентрація сонорних приголосних, 

3) сингармонізм голосних – голосний суфікса уподібнений до голосного 

кореня за ознакою «передній ряд – непередній ряд». 

 

Солнце улыбнулось 

И своими золотыми лучами согрело всю землю 

Я улыбаюсь и радуюсь 

Мне некогда скучать 

Листья зеленеют 

Вокруг все умиротворенно 

Звёзды сверкают на небе и дарят нам сказку 

И если я пожелаю вокруг меня закружатся хрустальные снежинки 
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Не могу ни о чём жалеть  

Ведь сегодня я счастлива 

В моем сердце живет любовь 

Маме, папе и Вам 

(Лариса Базанджи) 

 

SILENZIO 

 

Oggi 

Io sono traduttore 

Dalla lingua del silenzio 

Traduttore - traditore 

Del silenzio 

Silenzio - una lingua 

Che non tradisce mai 

Ora 

mi butto nel silenzio 

Colpevole 

d’ aver parlato troppo 

Colpito 

dal silenzio 

Turbato 

Mi butto nel silenzio 

Silenzioso 

Mi butto nell'ascolto 

Mutamente... 

Parla ! 

(Alessandro Britti 1991-92) 
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Милозвучність тексту визначена специфікою фонетичної типології 

італійської мови, передовсім: 1) відкритоскладовість, 2) подвоєні приголосні 

як результат асиміляції сполучень приголосних, 3) випадіння голосного у 

випадку збігу двох голосних – елізія. Особливість власне цього тексту – 

близька до анаграматизації алітерація цілих комплексів приголосних: 

traduttore – traditore (таке суголосся стало відомим прислів’ям), lingua del 

silenzio, silenzio – una lingua, mi butto - mutamente. 

 

МОЛЧАНИЕ 

 

Сегодня 

Я всего лишь переводчик 

С языка молчания, 

Предатель-переводчик 

Тишины 

Молчание – единственный язык 

Что никогда не предает 

И снова 

Я погружаюсь в молчание 

Виновный 

В излишнем многословии 

Молчаньем 

Потревожен 

И взволнован 

Я в слушание 

Молча погружаюсь 

Завороженно... 

Ну же, говори! 

(пер. Ірина Волкова-Мурашова) 
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Респондент Н. Назаров 

 

Кожна мова по-своєму реалізує концепт милозвучності в текстах. 

Підібрані Н.А. Назаровим приклади віршів із різних індоєвропейських мов 

дозволяють детальніше зрозуміти, які саме аспекти своєї мови мовці 

ідентифікують як милозвучні.  

Так, найвідоміший фрагмент зі збережених поезій давньогрецької 

поетки Сапфо дозоляє зрозуміти, що милозвучність цього вірша полягає в 

тому, що в ньому часто зустрічаються поєднання CVCV і под., а також – 

CCV і VV чи дифтонгів. Ритмічний компонент милозвучності реалізується в 

ритмічному малюнкові сталого метричного зразка – сапфічної строфи, де 

три рядки мають структуру 10101001010, а четвертий – 10010 (де 1 – 

довгий склад, а 0 – короткий). До відкритоскладовості тяжіє і вірш 

Анакреона, який, як інші твори грецьких поетів, призначався для співу.  

Вірші середньовічною латиною показують, як функціонувала ця давня 

мова, коли її первісне середовище побутування вже давно не існувало. Із 

занепадом довгот вірші будувалися за звичайними принципами 

європейського новочасного віршування, відповідно зросло значення 

милозвучності (майже всі відкриті склади в колядці) та алітерації (у вірші 

ваганта Архіпіїти Кельнського). В останнього ще й застосовано суцільну для 

декількох десятків рядків підряд риму, що додає враження пісенності.  

Новогрецький вірш, обраний для аналізу, належить нобелівському 

лауреатові Одіссеасу Елітису, і був неодноразово покладений на музику. 

Його пісенність полягає не в сталому ритмі, а в рівноскладовості рядків і в 

тому, що найчастіше поєднання приголосних і голосних у ньому – CVCV, а 

більшість збігів більше, ніж одного приголосного мають у своєму складі 

сонорний звук р, що дозволяє досягти якомога більшої участі голосу (у 

деяких мовах звук р – складотворний).  
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Литовська народна пісня демонструє не тільки домінування 

звукосполук CVCV, а й високий вміст алітерацій, і алітеруються зазвичай 

попарні поєднання сонорний приголосний + глухий приголосний, що 

дозволяє врівноважити кількість обох типів звуків. Так, у пісні часті такі 

поєднання: лк, лг, сс, лс, пр тощо. Окрім того, плавний звук л має у пісні ще й 

звукозображальну функцію, бо в ній ідеться про дощ.  

Німецький вірш австрійського поета Райнера Марії Рільке належить до 

циклу «Сонетів до Орфея», і його тонка звукова оркестровка невипадкова, бо 

в ній втілена сама суть міфічного героя, до якого ці сонети звернені – 

покровителя співу. Перший рядок Ось встало дерево. О яре зростання! не 

багатий на алітерації, однак уже другий – переповнений сонорним р, яке 

апелює і як до самого імені поета (Райнер), так і до звучності цієї фонеми: 

O Orpheus singt! O hoher Baum im Ohr! Гра слів полягає у використанні 

співзвучності німецького Ohr «вухо» і імені Орфея.  

Славнозвісний сонет В. Шекспіра, №130, описує кохану ліричного 

героя. Він оркестрований на різні варіанти передньоязикових звуків – англ. s 

i th, що поєднуються з дзвінкими r, w тощо.  

Вірш Е.А. По «Дзвоники» актуалізую звукописні можливості 

англійської мови.  Поєднання звуків к і л створює враження справжнього 

звучання дзвіночків.  

Французькі вірші, представлені в добірці, ілюструють тяглу традицію 

вірша і його милозвучності від епохи Ренесансу до ХХ ст. Наспівність і 

музичність у цей проміжок залишалися головними ознаками класичного 

французького вірша. Алітерації сонорними r, l, m, n, відтінені глухим 

свистячим s, збагачені носовими – це компоненти музичності наведених 

віршів П. Ронсара, Ш. Бодлера, С. Маллярме, П. Верлена та Г. Аполлінера.  

У поемі польського поета Юліана Тувіма «Бал в опері» головна риса 

звучання польської мови – скупчення приголосних – компенсується чітким, 

відчутним ритмом, пульсація якого і створює відчуття милозвучності, 

приємності для слуху. Шляхом розбивання слова на частини і розподілу його 



260 

 

на декілька рядків, шляхом повторення частини чи цілого слова імітується 

танцювальний ритм популярних в 1930-ті рр. джазових мелодій.  

Вірш реконструйованою ностратичною мовою написаний видатним 

лінгвістом, уродженцем Києва, В.М. Ілліч-Світичем. Чотиривірш складається 

з рядків із чотиристопним хореєм, майже всі склади відкриті. Вірш – це не 

тільки ілюстрація того, що реконструйована мова може бути «живою», а й 

того, що милозвучність – це повсякчасна тенденція поетичної мови.  

 

Давньогрецька мова 

Сапфо
16

  

φαίνεταί μοι κῆνος ἴσος θέοισιν 

ἔμμεν᾽ ὤνηρ, ὄττις ἐνάντιός τοι 

ἰσδάνει καὶ πλάσιον ἆδυ φωνεί- 

σας ὐπακούει 

καὶ γελαίσας ἰμέροεν, τό μ᾽ ἦ μὰν 

καρδίαν ἐν στήθεσιν ἐπτόαισεν· 

ὠς γὰρ ἔς σ᾽ ἴδω βρόχε᾽, ὤς με φώναι- 

σ᾽ οὐδ᾽ ἒν ἔτ᾽ εἴκει, 

ἀλλ᾽ ἄκαν μὲν γλῶσσα †ἔαγε†, λέπτον 

δ᾽ αὔτικα χρῶι πῦρ ὐπαδεδρόμηκεν, 

ὀππάτεσσι δ᾽ οὐδ᾽ ἒν ὄρημμ᾽, ἐπιρρόμ- 

βεισι δ᾽ ἄκουαι, 

†έκαδε μ᾽ ἴδρως ψῦχρος κακχέεται†, τρόμος δὲ 

παῖσαν ἄγρει, χλωροτέρα δὲ ποίας 

ἔμμι, τεθνάκην δ᾽ ὀλίγω ᾽πιδεύης 

φαίνομ᾽ ἔμ᾽ αὔται· 

ἀλλὰ πὰν τόλματον ἐπεὶ †καὶ πένητα† 

                                           
16

 fr. 31 Lobel-Page    
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Анакреон
17

  

Hephaest. Peri poi. 4,8  

Γουνοῦμαί σ᾽ ἐλαφηβόλε, 

ξανθὴ παῖ Διὸς, ἀγρίων 

δέσποιν᾽ Ἄρτεμι θηρῶν, 

 ἥ κου νῦν ἐπὶ Ληθαίου 

δίνηισιν θρασυκαρδίων 

ἀνδρῶν ἐσκατορᾶις πόλιν 

χαίρουσ᾽· οὐ γὰρ ἀνημέρους 

ποιμαίνεις πολιήτας. 

 

Новогрецька мова  

Одіссеас Елітис  

Έπεσα για να κολυμπήσω 

κι άφησα την καρδιά μου πίσω 

Άφησα την καρδιά μου χάμω 

σαν το κοχύλι μες την άμμο 

Πέρασαν όλες οι κοπέλες 

με τα μαγιό και τις ομπρέλες 

Ύστερα πέρασαν οι φίλοι 

κανείς δε βρήκε το κοχύλι 

Χρόνους και χρόνους κολυμπάω 

που να ν αγάπη για να πάω 

Έφαγε η θάλασσα το βράχο 

κι έμεινε το νησί μονάχο 

                                           
17

 1 D 
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Середньовічна латина  

 

Puer nobis nascitur 

Trier, 15th century 

1. puer nobis nascitur 

rector angelorum; 

in hoc mundo pascitur 

Dominus dominorum. 

2. in praesepe ponitur 

sub foeno asinorum. 

cognoverunt Dominum 

Christum regem coelorum. 

3. hinc Herodes timuit –  

magna cum dolore, 

et pueros occidit, 

infantes cum livore. 

4. qui natus de virgine -  

die hodierna 

ducat nos cum gratia 

ad gaudia superna. 

5. O et A et A et O 

cum cantibus in choro, 

cum canticis et organo, 

benedicamus Domino. 
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Архіпоета із Кельна  

Fama tuba dante sonum  

excitata vox preconum  

clamat viris regionum  

advenire virum bonum,  

patrem pacis et patronum,          5 

cui Vienna parat tronum.  

multitudo marchionum;  

turba strepens istrionum  

iam conformat tono tonum. 

genus omen balatronum          10 

intrat ante diem nonum; 

quisque sperat grande donum. 

Nomen vatis vel personam  

manifeste non exponam; 

sed quem fuga fecit Ionam          15 

per figuram satis bonam 

Ione nomen ei ponam. 

Lacrimarum fluit rivus 

quas effundo fugitivus 

intra cetum semivivus,          20 

tuus quondam adoptivus; 

sed pluralis genitivus 

nequam nimis et lascivus  

mihi factus est nocivus. 
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Voluptate volens frui          25 

conparabar brute sui 

nec cum sancto sanctus fui.  

unde timens iram tui 

sicut Ionas dei sui 

fugam petens fuga rui.          30 

Ionam deprehensum sorte 

reum tempestatis orte, 

condempnatum a cohorte 

mox absorbent ceti porte. 

sic et ego dignus morte          35 

prave vivens et distorte  

cuius carnes sunt absorte 

(sed cor manet adhuc forte)  

reus tibi vereor te 

miserturum mihi forte.          40 

Ecce Ionas tuus plorat, 

culpam suam non ignorat,  

pro qua cetus eum vorat:  

veniam vult et implorat,  

ut a peste qua laborat          45 

solvas eum quem honorat 

tremit colit et adorat. 

Si remittas hunc reatum 

et si ceto des mandatum,  

cetus cuius os est latum          50 

more suo dans hiatum 

vomet vatem decalvatum 
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et ad portum destinatum 

feret fame tenuatum, 

ut sit rursus vates vatum          55 

scribens opus tibi gratum. 

te divine mentis fatum 

ad hoc iussit esse natum, 

ut decore probitatum 

et exemplis largitatum          60 

reparares mundi statum. 

Hunc reatum si remittas,  

inter enses et sagittas 

tutus ibo quo me mittas,  

hederaum ferens vittas.          65 

Non timebo Ninivitas 

neque gentes infronitas;  

vincam vita patrum vitas  

vitans ea que tu vitas. 

poetria inauditas          70 

scribam tibi, si me ditas. 

Ut iam loquar manifeste;  

paupertatis premor peste  

stultus ego qui penes te  

nummis equis victu veste          75 

dies omnes duxi feste; 

nunc insanus plus Oreste, 

male vivens et moleste, 

trutannizans inhoneste 

omne festum duco meste;          80 

res non eget ista teste. 
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Pacis auctor, ultor litis, 

esto vati tuo mitis 

neque credas imperitis; 

genitivis iam sopitis          85 

sanctior cum heremeits: 

quicquid in me malum scitis  

amputabo, si velitis.  

ne nos apprehendat sitis, 

ero palmes et tu vitis.          90 
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Литовська мова  

Народна пісня  

Per lygius laukus, per vieškelėlius 

Jaunas bernelis karelin joja. 

Vai sustok, sustok, žirgų sustabdyk, 

Sava tėveliui sudiev pasakyk. 

Negaliu sustot, žirgų sustabdyt, 

Sava tėveliui sudiev pasakyt. 

Per lygius laukus, per vieškelėlius 

Jaunas bernelis karelin joja. 

Vai sustok, sustok, žirgų sustabdyk, 

Sava motulai sudiev pasakyk. 

Negaliu sustot, žirgų sustabdyt, 

Sava motulai sudiev pasakyt. 

Per lygius laukus, per vieškelėlius 

Jaunas bernelis karelin joja. 

Vai sustok, sustok, žirgų sustabdyk, 

Sava broleliui sudiev pasakyk. 

Negaliu sustot, žirgų sustabdyt, 

Sava broleliui sudiev pasakyt. 

Per lygius laukus, per vieškelėlius 

Jaunas bernelis karelin joja. 

Vai sustok, sustok, žirgų sustabdyk, 

Sava sesulai sudiev pasakyk. 

Negaliu sustot, žirgų sustabdyt, 

Sava sesulai sudiev pasakyt. 

Per lygius laukus, per vieškelėlius 

Jaunas bernelis karelin joja. 

Vai sustok, sustok, žirgų sustabdyk, 
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Sava mergelai sudiev pasakyk. 

Tai galiu sustot, žirgų sustabdyt, 

Sava mergelai sudiev pasakyt! 
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Німецька поезія  

Райнер Марія Рільке  

Da stieg ein Baum. O reine Übersteigung! 

O Orpheus singt! O hoher Baum im Ohr! 

Und alles schwieg. Doch selbst in der Verschweigung 

ging neuer Anfang, Wink und Wandlung vor. 

Tiere aus Stille drangen aus dem klaren 

gelösten Wald von Lager und Genist; 

und da ergab sich, daß sie nicht aus List 

und nicht aus Angst in sich so leise waren, 

sondern aus Hören. Brüllen, Schrei, Geröhr 

schien klein in ihren Herzen. Und wo eben 

kaum eine Hütte war, dies zu empfangen, 

ein Unterschlupf aus dunkelstem Verlangen 

mit einem Zugang, dessen Pfosten beben, - 

da schufst du ihnen Tempel im Gehör. 
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Вільям Шекспір  

SONNET 130 

My mistress' eyes are nothing like the sun; 

Coral is far more red than her lips' red; 

If snow be white, why then her breasts are dun; 

If hairs be wires, black wires grow on her head. 

I have seen roses damask'd, red and white, 

But no such roses see I in her cheeks;  

And in some perfumes is there more delight 

Than in the breath that from my mistress reeks. 

I love to hear her speak, yet well I know 

That music hath a far more pleasing sound; 

I grant I never saw a goddess go; 

My mistress, when she walks, treads on the ground: 

   And yet, by heaven, I think my love as rare 

   As any she belied with false compare.  
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Англійська поезія  

Едгар Аллан По  

 

THE BELLS 

I 

Hear the sledges with the bells – 

Silver bells! 

What a world a merriment their melody foretells! 

How they tinkle, tinkle, tinkle, 

In the icy air of night! 

While the stars that oversprinkle 

All the heavens, seem to twinkle 

With a crystalline delight; 

Keeping time, time, time, 

In a sort of Runic rhyme, 

To the tintinnabulation that so musically wells 

From the bells, bells, bells, bells, 

Bells, bells, bells – 

From the jingling and the tinkling of the bells. 

 

II 

Hear the mellow wedding bells, 

Golden bells! 

What a world of happiness their harmony foretells! 

Through the balmy air of night 

How they ring out their delight! 

From the molten-golden notes, 

And all in tune, 

What a liquid ditty floats 
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To the turtle-dove that listens, while she gloats 

On the moon! 

Oh, from out the sounding cells, 

What a gush of euphony voluminously wells! 

How it swells! 

How it dwells 

On the future!-how it tells 

Of the rapture that impels 

To the swinging and the ringing 

Of the bells, bells, bells- 

Of the bells, bells, bells, bells, 

Bells, bells, bells – 

To the rhyming and the chiming of the bells! 

 

III 

Hear the loud alarum bells- 

Brazen bells! 

What a tale of terror, now, their turbulency tells! 

In the startled ear of night 

How they scream out their affright! 

Too much horrified to speak, 

They can only shriek, shriek, 

Out of tune, 

In a clamorous appealing to the mercy of the fire, 

In a mad expostulation with the deaf and frantic fire, 

Leaping higher, higher, higher, 

With a desperate desire, 

And a resolute endeavor 

Now-now to sit, or never, 

By the side of the pale-faced moon. 
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Oh, the bells, bells, bells! 

That a tale their terror tells 

Of despair! 

How they clang, and clash, and roar! 

What a horror they outpour 

In the bosom of the palpitating air! 

Yet the ear, it fully knows, 

By the twanging. 

And the clanging, 

How the danger ebbs and flows; 

Yet the ear distinctly tells, 

In the jangling, 

And the wrangling. 

How the danger sinks and swells, 

By the sinking or the swelling in the anger of the bells- 

Of the bells, – 

Of the bells, bells, bells, bells, 

Bells, bells, bells- 

In the clamor and the clangor of the bells! 

 

IV 

Hear the tolling of the bells- 

Iron bells! 

What a world of solemn thought their monody compels! 

In the silence of the night, 

How we shiver with affright 

At the melancholy menace of their tone! 

For every sound that floats 

From the rust within their throats 

Is a groan. 
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And the people-ah, the people- 

They that dwell up in the steeple, 

All alone, 

And who tolling, tolling, tolling, 

In that muffled monotone, 

Feel a glory in so rolling 

On the human heart a stone- 

They are neither man nor woman- 

They are neither brute nor human - 

They are Ghouls: - 

And their king it is who tolls: - 

And he rolls, rolls, rolls, 

Rolls 

A paean from the bells! 

And his merry bosom swells 

With the paean of the bells! 

And he dances, and he yells; 

Keeping time, time, time, 

In a sort of Runic rhyme, 

To the paean of the bells- 

Of the bells: – 

Keeping time, time, time, 

In a sort of Runic rhyme, 

To the throbbing of the bells- 

Of the bells, bells, bells- 

To the sobbing of the bells; 

Keeping time, time, time, 

As he knells, knells, knells, 

In a happy Runic rhyme, 

To the rolling of the bells – 
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Of the bells, bells, bells: – 

To the tolling of the bells – 

Of the bells, bells, bells, bells, 

Bells, bells, bells – 

To the moaning and the groaning of the bells. 



276 

 

Французька мова  

П’єр Ронсар  

Гімн ночі  

Nuit, des amours ministre et sergente fidele 

Des arrests de Venus, et des saintes lois d'elle, 

Qui secrete acompaignes 

L'impatient ami de l'heure acoutumée, 

Ô l'aimée des Dieus, mais plus encore aimée 

Des étoiles compaignes, 

 

Nature de tes dons adore l'excellence, 

Tu caches lés plaisirs desous muet silence 

Que l'amour jouissante 

Donne, quand ton obscur étroitement assemble 

Les amans embrassés, et qu'ils tumbent ensemble 

Sous l'ardeur languissante. 

 

Lors que l'amie main court par la cuisse, et ores 

Par les tetins, ausquels ne s'acompare encores 

Nul ivoire qu'on voie, 

Et la langue en errant sur la joüe, et la face, 

Plus d'odeurs, et de fleurs, là naissantes, amasse 

Que I'Orient n'envoie. 

 

C'est toi qui les soucis, et les gennes mordantes, 

Et tout le soin enclos en nos ames ardantes 

Par ton present arraches. 

C'est toi qui rens la vie aus vergiers qui languissent, 

Aus jardins la rousée, et aus cieus qui noircissent 

Les idoles attaches. 
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Mai, si te plaist déesse une fin à ma peine, 

Et donte sous mes braz celle qui est tant pleine 

De menasses cruelles. 

Affin que de ses yeus (yeus qui captif me tiennent) 

Les trop ardens flambeaus plus bruler ne me viennent 

Le fond de mes mouelles.
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Гійом Аполлінер  

Уривок із «Пісні нелюбого» 

 

Voie lactée ô soeur lumineuse 

Des blancs ruisseaux de Chanaan 

Et des corps blancs des amoureuses 

Nageurs morts suivrons-nous d'ahan 

Ton cours vers d'autres nébuleuses 

 

Regret des yeux de la putain 

Et belle comme une panthère 

Amour nos baisers florentins 

Avaient une saveur amère 

Qui a rebuté nos destins 

 

Ses regards laissaient une traîne 

D'étoiles dans les soirs tremblants 

Dans ses yeux nageaient les sirènes 

Et nos baisers mordus sanglants 

Faisaient pleurer nos fées marraines 

 

Mais en vérité je l'attends 

Avec mon coeur avec mon âme 

Et sur le pont des Reviens-t'en 

Si jamais revient cette femme 

Je lui dirai Je suis content 

 

Mon coeur et ma tête se vident 

Tout le ciel s'écoule par eux 

O mes tonneaux des Danaïdes 
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Comment faire pour être heureux 

Comme un petit enfant candide 

 

Je ne veux jamais l'oublier 

Ma colombe ma blanche rade 

O marguerite exfoliée 

Mon île au loin ma Désirade 

Ma rose mon giroflier 
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Поль Верлен  

Le Faune  

Un vieux faune de terre cuite 

Rit au centre des boulingrins, 

Présageant sans doute une suite 

Mauvaise à ces instants sereins 

 

Qui m'ont conduit et t'ont conduite, 

– Mélancoliques pèlerins, – 

Jusqu'à cette heure dont la fuite 

Tournoie au son des tambourins. 

 

Promenade sentimentale 

Le couchant dardait ses rayons suprêmes 

Et le vent berçait les nénuphars blêmes ; 

Les grands nénuphars entre les roseaux 

Tristement luisaient sur les calmes eaux. 

Moi j'errais tout seul, promenant ma plaie 

Au long de l'étang, parmi la saulaie 

Où la brume vague évoquait un grand 

Fantôme laiteux se désespérant 

Et pleurant avec la voix des sarcelles 

Qui se rappelaient en battant des ailes 

Parmi la saulaie où j'errais tout seul 

Promenant ma plaie ; et l'épais linceul 

Des ténèbres vint noyer les suprêmes 

Rayons du couchant dans ses ondes blêmes 

Et les nénuphars, parmi les roseaux, 

Les grands nénuphars sur les calmes eaux. 
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Stéphane Mallarmé    

Dans le jardin 

 

La jeune dame qui marche sur la pelouse 

Devant l’été paré de pommes et d’appas, 

Quand des heures Midi comblé jette les douze, 

Dans cette plénitude arrêtant ses beaux pas, 

A dit un jour, tragique abandonnée – épouse – 

A la Mort séduisant son Poëte : « Trépas ! 

Tu mens. Ô vain climat nul ! je me sais jalouse 

Du faux Éden que, triste, il n’habitera pas. » 

Voilà pourquoi les fleurs profondes de la terre 

L’aiment avec silence et savoir et mystère, 

Tandis que dans leur coeur songe le pur pollen : 

Et lui, lorsque la brise, ivre de ces délices, 

Suspend encore un nom qui ravit les calices, 

A voix faible, parfois, appelle bas : Ellen ! 

 

Польська мова  

Юліан Тувім 

Уривок із поеми «Бал в опері» 

I brajtszwance, 

Barbarossy, oyenstierny 

I braganze, 

Zajeżdżają Buicki, Royce'y 
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I Hispany, 

Wielkie wstęgi, śnieżne gorsy, 

Szambelany, 

I buldogi pełnomocne 

I terriery 

I burbony i szynszyle 

I ordery 

I sobole i gr and-diuki 

I goeringi, 

Akselbanty i lampasy 

I wikingi, 

Admirały, generały, 

Bojarowie, 

Bambirały, grubasowie, 

Am! 

Ba! 

Sado! 

Rowie ! 

Raz ! 

Dwa ! 

Hurra, panowie! 

Hurra, panowie! 

Hurra, panowie! 

W szatni tłok, 

W lustrach - setki, 

Potrzaskują 

Damskie torebki, 

Każda poprawia, każda zerka - 

I boty! numerek! bez numerka! 

I jeszcze pudrem 
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I jeszcze usta 

I lustra lustrem 

I znów do lustra 

I już - do loży - która? druga... 

Na tajniaka tajniak mruga, 

Na lewo, na prawo, na le, na pra, 

A w środku już orkiestra gra, 

Orkiestra gra! Orkiestra gra! 

  

Ostro gra orkiestra-kiestra, 

Z czterech rogów, czterech estrad 

Pryska extra bluzgi grzmiące, 

Miedzią pluska i mosiądzem 

I bac! w blask, w oklaski, brawo, 

W- drgawki metalową lawą 

I jazz w blask grzmiąc furioso - 

I nagle duszną tuberozą 

W krew, w nozdrza placadiutanta 

(Tempo: szampan, szatan, szantan) 

I już - wziąć, i już - udami 

I już - da mi! da mi! da mi! 

I chuć - w skok, i wzrok - kastetem 

I pod żyrandol piruetem -  

solo! solo! małpa! nie po...! 

buch magnezja foto ślepo 

uda uda da mi da mi 

gene orde dzwoni rami 

zęby śmiechem do maestra 

i gra orkiestra, gra orkiestra!... 
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В.М. Ілліч-Світич 

Вірш реконструйованою праностратичною мовою 

***ḲelHä weṭei ʕaḲun kähla 

ḳaλai palhʌ-ḳʌ na wetä 

śa da ʔa-ḳʌ ʔeja ʔälä 

ja-ḳo pele ṭuba wete 

 

По-русски: 

Язык — это брод через реку времени, 

Он ведет нас к жилищу ушедших; 

Но туда не сможет прийти тот, 

Кто боится глубокой воды. 
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Респондент Юрій Денисов 

 

Вірші, підібрані поліглотом і перекладачем Юрієм Денисовим, 

написані здебільшого романськими мовами, і це не випадково, адже одну з 

них –  італійську – часто вважають наймилозвучнішою мовою не тільки 

Європи, а й світу в цілому.  

Так, перший вірш належить класику італійської літератури Габріеле 

д’Аннунціо. Його примітна риса – це не тільки ніби наспівні короткі рядки, а 

передовсім – великий вміст відкритих складів, алітерації на сонорні r, l, m, n, 

що поєднуються з плавним шиплячим s.  

У вірші класика іспаномовної літератури Хуліо Херрери 

спостерігаємо подібне фонетичне явище – наявність відкритість складів, 

однак використовується особливість іспанської фонетики: протяжні шиплячі 

s комбінуються з притаманними іспанській мові міжзубними звуками (c i z 

перед голосними переднього ряду іспанською вимовляються міжзубно), що 

створює відчуття тривання і безперервного звуку, на тлі якого виразніше 

звучать сонорні l, m, r, n.  

 У вірші іншого класика іспаномовної поезії – Рубена Даріо – 

превалюють відкриті склади. У разі збігу кількох приголосних до такого 

поєднання обов’язково входить який-небудь із сонорних, і тому такі 

поєднання двох, а іноді й трьох приголосних узагалі не справляють враження 

немилозвучних.  

Вірш Емілі Дікінсон цікавий з погляду незвичайності, як для 

англійської мови фонетичної оркестровки, адже в ньому майже немає 

шиплячих, натомість висока роль сонорних.  
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Італійська мова  

Gabriele D'Annunzio  

La pioggia nel pineto 

 

Taci. Su le soglie 

del bosco non odo 

parole che dici 

umane; ma odo 

parole più nuove 

che parlano gocciole e foglie 

lontane. 

Ascolta. Piove 

dalle nuvole sparse. 

Piove su le tamerici 

salmastre ed arse, 

piove su i pini 

scagliosi ed irti, 

piove su i mirti 

divini, 

su le ginestre fulgenti 

di fiori accolti, 

su i ginepri folti 

di coccole aulenti, 

piove su i nostri volti 

silvani, 

piove su le nostre mani 

ignude, 

su i nostri vestimenti 

leggieri, 

su i freschi pensieri 



287 

 

che l'anima schiude 

novella, 

su la favola bella 

che ieri 

t'illuse, che oggi m'illude, 

o Ermione. 

 

Odi? La pioggia cade 

su la solitaria 

verdura 

con un crepitío che dura 

e varia nell'aria 

secondo le fronde 

più rade, men rade. 

Ascolta. Risponde 

al pianto il canto 

delle cicale 

che il pianto australe 

non impaura, 

nè il ciel cinerino. 

E il pino 

ha un suono, e il mirto 

altro suono, e il ginepro 

altro ancóra, stromenti 

diversi 

sotto innumerevoli dita. 

E immersi 

noi siam nello spirto 

silvestre, 

d'arborea vita viventi; 
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e il tuo volto ebro 

è molle di pioggia 

come una foglia, 

e le tue chiome 

auliscono come 

le chiare ginestre, 

o creatura terrestre 

che hai nome 

Ermione. 

 

Ascolta, ascolta. L'accordo 

delle aeree cicale 

a poco a poco 

più sordo 

si fa sotto il pianto 

che cresce; 

ma un canto vi si mesce 

più roco 

che di laggiù sale, 

dall'umida ombra remota. 

Più sordo e più fioco 

s'allenta, si spegne. 

Sola una nota 

ancor trema, si spegne, 

risorge, trema, si spegne. 

Non s'ode voce del mare. 

Or s'ode su tutta la fronda 

crosciare 

l'argentea pioggia 

che monda, 
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il croscio che varia 

secondo la fronda 

più folta, men folta. 

Ascolta. 

La figlia dell'aria 

è muta; ma la figlia 

del limo lontana, 

la rana, 

canta nell'ombra più fonda, 

chi sa dove, chi sa dove! 

E piove su le tue ciglia, 

Ermione. 

 

Piove su le tue ciglia nere 

sìche par tu pianga 

ma di piacere; non bianca 

ma quasi fatta virente, 

par da scorza tu esca. 

E tutta la vita è in noi fresca 

aulente, 

il cuor nel petto è come pesca 

intatta, 

tra le pàlpebre gli occhi 

son come polle tra l'erbe, 

i denti negli alvèoli 

con come mandorle acerbe. 

E andiam di fratta in fratta, 

or congiunti or disciolti 

(e il verde vigor rude 

ci allaccia i mallèoli 
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c'intrica i ginocchi) 

chi sa dove, chi sa dove! 

E piove su i nostri vólti 

silvani, 

piove su le nostre mani 

ignude, 

su i nostri vestimenti 

leggieri, 

su i freschi pensieri 

che l'anima schiude 

novella, 

su la favola bella 

che ieri 

m'illuse, che oggi t'illude, 

o Ermione.
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Іспанська поезія  

 

Julio Herrera 

DESPEDIDAS Y QUEJAS. LLUEVE. 

DESFILE DE LA CONCURRENCIA 

Suenan galanteos y besos y adioses: 

Se marchan los Papas de ceño fruncido. 

Las Brujas, los Duendes de acento fingido, 

Se marchan los Reyes, se marchan los Dioses, 

Y todos se marchan... Ya todos se han ido...! 

Pasaron volando las cuatro Estaciones, 

Los bellos Ocasos, las bellas Auroras, 

Endriagos, Quimeras, Esfinges, Dragones, 

Hidras y Centauros y Furias traidoras 

Y Gnomos y Faunos y Meses y Horas. 

Se apagan las luces. El viejo Castillo 

Se esfuma, se borra. Cuatro campanadas 

Da el Reloj. (Sus botas perdió Pulgarcillo 

Y una bruja loca lo lleva a la grupa). 

Negras Amazonas pasan a horcajadas 

En palos de escoba; y el negro corrillo 

De sombras eternas zumbando se agrupa...! 

Zumbando se agrupa...! 

(Llueve). Los Ciclones tocan en sus flautas 

Su inmenso silbido. 

Los viejos Ciclones tocan en sus flautas, 

las Sirenas lloran, las Ninfas se quejan. 

(El viejo Patriarca se queda dormido). 

Pasan Unicornios, Monstruos y Argonautas... 

Ya todos se han ido, ya todos se alejan, 
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Ya todos se alejan, ya todos se han ido... 

Se quejan 

se alejan... 

se han ido…! 

 

 

Ruben Dario 

 

La tarde paga en oro divino las faenas. 

Se ven limpias mujeres vestidas de percales, 

trenzando sus cabellos con tilos y azucenas 

o haciendo sus labores de aguja, en los umbrales. 

 

Zapatos claveteados y báculos y chales... 

Dos mozas con sus cántaros se deslizan apenas. 

Huye el vuelo sonámbulo de las horas serenas. 

Un suspiro de Arcadia peina los matorrales. 

 

Cae un silencio austero... Del charco que se nimba 

estalla una gangosa balada de marimba. 

Los lagos se amortiguan con espectrales lampos, 

 

las cumbres, ya quiméricas, corónanse de rosas. 

Y humean a lo lejos las rutas polvorosas 

por donde los labriegos regresan de los campos. 
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Англійська мова  

Емілі Дікінсон  

 

Pain has an element of blank; 

It cannot recollect 

When it began, or if there were 

A day when it was not.  

 

It has no future but itself, 

Its infinite realms contain 

Its past, enlightened to perceive 

New periods of pain. 
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Фінська мова  

Eino Leino 

Aamulaulu 

 
Kaiu, kaiu lauluni, 

kaiu korkealle! 

Aamu koittaa, aalto käy 

rannan raidan alle. 

 

Nuku, nuku, sydämein, 

nuku nuorta unta! 

Katso, kuinka havajaa 

koko luomakunta! 

 

Lennä, lennä lempeni, 

lennä yli vuorten! 

Ei ne estä vuoretkaan 

lempimistä nuorten. 
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Російська мова  

Велимир Хлебников 

Ветер – пение 

Кого и о чем? 

Нетерпение 

Меча быть мячом. 

Люди лелеют день смерти, 

Точно любимый цветок. 

В струны великих, поверьте, 

Ныне играет Восток. 

Быть может, нам новую гордость 

Волшебник сияющих гор даст, 

И, многих людей проводник, 

Я разум одену, как белый ледник. 
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Французька мова  

Paul Verlaine 

Paysages Belges 

Briques et tuiles, 

O les charmants 

Petits asiles 

Pour les amants ! 

Houblons et vignes, 

Feuilles et fleurs, 

Tentes insignes 

Des francs buveurs ! 

Guinguettes claires, 

Bières, clameurs, 

Servantes chères 

A tous fumeurs ! 

Gares prochaines, 

Gais chemins grands… 

Quelles aubaines, 

Bons juifs-errants ! 

(Paul Verlaine, Romances sans paroles) 
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Латинська мова    

Catullus 64 

quae tum prospectans cedentem maesta carinam 

multiplices animo volvebat saucia curas. 

at parte ex alia florens volitabat Iacchus 

cum thiaso satyrorum et Nysigenis silenis 

te quaerens, Ariadna, tuoque incensus arnore. 

... quae tum alacres passim lymphata mente furebant 

euhoe bacchantes, euhoe capita inflectentes. 

harum pars tecta quatiebant cuspide thyrsos, 

pars e divulso iactabant membra iuvenco, 

pars sese tortis serpentibus incingebant, 

pars obscura cavis celebrabant orgia cistis, 

orgia quae frustra cupiunt audire profani, 

plangebant aliae proceris tympana palmis 

aut tereti tenuis tinnitus aere ciebant, 

multis raucisonos efflabant cornua bombos 

barbaraque horribili stridebat tibia cantu. 

talibus amplifice vestis decorata figuris 

pulvinar complexa suo velabat amictu. 
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Додаток Г    

 

МИЛОЗВУЧНІСТЬ ІНШИХ МОВ У СПРИЙНЯТТІ АНГЛОФОНІВ 

 

Милозвучні й немилозвучні мови Дж.Р.Р. Толкієна    

 

Дослідники вказують на важливість евфонії при створенні художнього 

тексту сучасного типу. Літературний критик Р. Джонсон у серії статей 

«Евфонії – ура!» визначав творчі особливості головних літераторів США 

через звернення до евфонії в широкому розумінні [Johnson 1996]. 

Підкреслювали роль евфонії в структурування музичного і словесного тексту 

популярних пісень [Ferri 1970; Miles 1971].    

Особливу роль відіграє евфонія при створенні вигаданих мов – як 

правило, аксіологічно забарвлених: позитивні персонажі мають милозвучні 

імена, негативні – немилозвучні; групи позитивних персонажів 

використовують милозвучні мови, негативних – немилозвучні. Так, показано, 

що вигадані імена і мови в Дж. Свіфта утворено відповідно до їх фонетичної 

милозвучності [Odell 1957]. Особливо чітко принципи евфонії реалізовані в 

творчості Дж.Р.Р. Толкієна. 

Дж.Р.Р. Толкієн як фахівець з давньоанглійської та інших давніх мов 

Британії конструював свої фантастичні мови, базуючись на звукових 

особливостях різних давніх мов. Як свідчить лист письменника № 163, 

створюючи одну з перших своїх штучних мов – квенья, автор уже був 

обізнаний із латинською, грецькою, іспанською, такими 

давньогерманськими, як готська, давньопівнічна та давньоанглійська; 

пізніше він також вивчав фінську й есперанто.       

У конструюванні милозвучних мов (так званих ельфійських, тобто 

мов ельфів) письменник, як він сам підкреслював, орієнтувався передовсім 

на фінську мову – невипадково назва найвідомішої з ельфійських мов, 
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квенья, відповідає стародавній назві фіннів. В одному з додатків до роману 

«Володар перснів» автор описує фонологію мови квенья, де відсутні ш, ч, ж, 

дж, θ і ð; дзвінкі зімкнені приголосні b, d, g вживані тільки у сполученні з 

попередніми носовими або плавними: mb, nd/ld/rd та ng. Слова не 

починаються сполученнями приголосних (за винятком qu, ty, ny, nw) і не 

закінчуються ними. У середині слова трапляється дуже обмежена кількість 

сполучень приголосних: cc, ht, hty, lc, ld, ll, lm, lp, lqu, lt, lv, lw, ly, mb, mm, mn, 

mp, my, nc, nd, ng, ngw, nn, nqu, nt, nty, nw, ny, ps, pt, qu, rc, rd, rm, rn, rqu, rr, 

rt, rty, rs, rw, ry, sc, squ, ss, st, sty, sw, ts, tt, tw, ty, x [кс]. Наявні довгі голосні 

та дифтонги. Найчастіше вживаний голосний а. В одному з листів 

письменник-лінгвіст підкреслював, що звуковими орієнтирами для його мови 

квенья слугували латинська, грецька та фінська [Quenya]. За словами самого 

письменника, квенья – мова з великою кількістю прекрасних слів і 

винахідливих знахідок у мовленні. Зміни в цій мові полягали в пом’якшенні 

й гармонізації звуків у напрямку до красивіших форм, полегшення вимови. 

Мовці відзначалися великою любов’ю до слів. Дослідники називають квенья 

великим успішним експериментом у сфері милозвучності й фоноестетики 

[Fauskanger Квенья]. Зразки ельфійської мови: yr dwen on orrrfen, nac oes y 

droffen. Ond doonen zlagoyfen. Maien Quel! Lle quena i'lambe tel' eldalie? 

Ельфійську мову називають новим есперанто [Parkinson].              

Зразком немилозвучності для Дж.Р.Р. Толкієна виступає вигадана ним 

мова орків або чорне наріччя. Ця мова, за словами самого письменника, 

відразлива, варварська, її носії самі не люблять ні слів, ані позначуваних 

ними речей – на противагу ельфам, які любили й розвивали свою ельфійську 

мову. Приклади слів такої немилозвучної мови: bagronk, búbhosh, Lugbúrz 

[Fauskanger]. Приклад речень: Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul, 

ash nazg thrakatulûk agh burzum-ishi krimpatul. Uglúk u bagronk sha pushdug 

Saruman-glob búbhosh skai! [Craig].        
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Вигадані милозвучні та немилозвучні мови Дж.Р.Р. Толкієна – 

промовистий приклад фонестетичного моделювання евфонії, здійснюваного 

професійним лінгвістом-поліглотом. 

 

Евфонія в інтернет-дискусії    

 

В англомовній традиції проблеми милозвучності зазвичай 

розглядають з погляду сприйняття самими мовцями своєї власної мови, а 

також тих явищ фонетичного та інших порядків, що випливають із такого 

сприйняття (див. вище). Однак свідчення про те, як носії англійської, 

найпоширенішої з германських та однієї з найпоширеніших мов світу, 

сприймають звучання інших, не рідних для них, мов, має велике значення 

для порівняння з результатами, отриманими нами в ході аналізу відповідей 

респондентів-мовців української та російської мов. Адже свідчення 

англофонів, чия мова відрізняється за цілою низкою параметрів від 

української, дозволять установити, які саме риси параметризації 

милозвучності у сприйнятті українських респондентів є універсальними, а 

які – ідіоетнічними.  

Серед нечисленних свідчень про сприйняття англофонами звучання 

інших мов слід виокремити ланцюжок блогу Omniglot
18

. У 2008 році на 

ньому було опубліковане повідомлення такого змісту: «Естонський міністр 

освіти планує провести конкурс краси мов, щоб відзначити 90-у річницю 

Республіки Естонія. Міністр освіти хоче, аби школярі з усього світу записали 

до семи слів своїми мовами». Це повідомлення викликало дискусію, у ході 

якої було написано 16 окремих коментарів. Їх можна сприймати як 

мінімальну вибірку. Із повним текстом повідомлення і коментарів щодо 

нього можна ознайомитися нижче.  

                                           
18

 http://www.omniglot.com/blog/?p=582  

http://www.omniglot.com/blog/?p=582
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Серед них 7 постів стосувалися загальних питань сприйняття краси 

чужої мови, а решта 9 містили оцінні спостереження щодо звучання інших 

мов (не англійської), із яких 7 стверджували вищу оцінку естетичності 

звучання мов, а 2 – указували на неприємне звучання якихось мов.   

Загальні питання сприйняття краси чужої мови. Користувач блогу 

під ніком Weili іронічно пропонує провести конкурс краси кольорів, тим 

самим показуючи своє підозріле ставлення до конкурсу краси мов, який є 

надзвичайно суб’єктивним і в ньому, випливає з повідомлення користувача, 

неможливо знайти раціонального пояснення вибору на користь тієї чи іншої 

мови.  

Однак протилежну точку зору висловлює користувач під ніком Joe 

DeRose, який вказує, що велике значення мають відмінності в фонетиці 

рідної мови та мови, яку оцінюють. Користувач наводить приклад, що для 

одного китайця звучання англійської нагадувало «сичання змії», і англофон 

зізнається, що ніколи навіть не звертав увагу, як справді багато в 

англійському тексті чи мовленні приголосних s, th, sh. (Носії англійської 

мови сприймають такі приголосні як милозвучні – див. вище). 

Отож, було висловлено дві протилежні точки зору, однак яка з них 

ближча до загальної закономірності, буде ясно навіть зі спостережень над 

висловленими в блозі думками.  

Оцінка милозвучності окремих мов з погляду англофонів та її 

мотивація. Учасники обговорення називали як окремі мови, так і цілі мовні 

сім’ї. Тому для зручності підрахунку ми в обох випадках рахували один 

голос як одиницю.     

Позитивна оцінка звучання мови: 

Індоєвропейські – 11  

 романські – 1, загалом – 6  

  французька – 3  

  бразильська португальська – 1  

  латиноамериканська іспанська – 1  
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 кельтські – 2 

 перська – 1  

 германські – 1, загалом – 2   

  голландська – 1  

Неіндоєвропейські – 4    

 фінська – 2  

 естонська – 1  

 бірманська – 1 

 африканські – 1   

Негативна оцінка звучання мови:  

Індоєвропейські – 2  

 германські – 1  

 російська – 1  

Неіндоєвропейські – 1  

 дравідійські – 1  

Параметри оцінки звучання мови або були чітко висловлені, або ж їх 

можна експлікувати. Так, дравідійські мови вважали за немилозвучні, бо 

вигляд їх було спародійовано блогером як 

«sjherauihscehrajfdjasdfhalueyraklsjdhfajqoewxklnqehahr rrrrrrrrr», що свідчить 

про те, що такі ознаки дравідійських мов, як надто довгі слова (через 

аглютинативність) і незвичні звукові поєднання класифіковано як неприємні 

для слуху носія англійської мови.  

Натомість бірманську мову було високо оцінено через те, що вона 

«звучить, ніби пісня» (sing-song like).  

Про германські мови сказано, що «у них є шляхетна краса» (Germanic 

languages have a noble beauty to them). Позитивною ознакою голландської і 

французької користувач Sion Aberystwyth назвав збалансоване 

співвідношення приголосних і голосних, а також – те, що можна чітко 

відчути початок і кінець слова (nice balance of consonants and vowels and all 

round much more honest languages. You can hear where words start and finish). 
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Незвичайна пропозиція користувача Miranda дати приз за 

милозвучність африканським мовам, «через їх кумедні клікси та інші 

унікальні звуки» (for all their fun clicks and other unique sounds). 

Урешті, можемо підсумувати, що за милозвучні мови вважають 

індоєвропейські, із яких 11 голосів – за романські, і тільки 2 – за германські. 

Із неіндоєвропейських – 3 голоси мають угро-фінські.  

Тобто можна припустити, що милозвучними англійці вважають не 

тільки свою рідну, а й романські мови. Це може бути пов’язане з тим, що 

концепт МИЛОЗВУЧНІСТЬ в англійській мовній картині світу включає в 

себе ще й субконцепт екзотичність, на відміну від української, де ключовим 

є пісенність. Так, один із респондентів як привабливу за звучанням рису 

назвав дивні звуки африканських мов.  

Оцінка милозвучності у світлі генетичної і типологічної класифікації 

мов світу. У тому, які мови англофони назвали як приємні чи неприємні для 

слуху, можна визначити закономірності.  

1) Географічно ближчі – милозвучні.  

2) Генетично ближчі – милозвучні.  

3) Але генетично найближчі не сприймають як милозвучні.  

Можливо, милозвучна мова для англофона – це та, що водночас 

достатньо близька генетично, щоб її фонетичні особливості не різали вухо, 

але й достатньо віддалена, щоб не звучати звично і рутинно (як французька, 

іспанська чи португальська). Це припущення необхідно перевірити на 

матеріалах, зібраних серед українськомовної аудиторії. 
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Language beauty contest 
10/01/2008Simon 

According to Eurolang, Estonia’s Education Minister is planning to hold 
a language beauty contest to mark the 90th birthday of the Republic of 
Estonia. The minister would like school children around the world to make 

recordings of up to seven words in their languages. The article doesn’t 
mention who will be judging the entrants or how they’ll go about it. 

Have you heard of anything like this before? 

16 Responses to Language beauty contest 

1. Daniel says: 

10/01/2008 at 7:34 pm 

I think we can count out most Germanic languages. Probably a 
Romance (coincidence?) Language will win! 

2. Bobby says: 

10/01/2008 at 9:54 pm 

I don’t know I have an affinity for Finnish. 

3. Colm says: 

10/01/2008 at 10:10 pm 

I first heard about it when my girlfriend mentioned to me about an 
old Estonian folk tale that told of a language beauty contest where Italian 

came first and Estonian came second with the phrase: 

“Sõida tasa üle silla” – Drive carefully over the bridge.  

I wish I knew what the Italian phrase was! 

4. Chinook McGuck says: 

10/01/2008 at 11:33 pm 

Actually, it’s quite possible that a celtic language will win. I wouldn’t 
be surprised if Persian were to be high up there too. 

http://www.omniglot.com/blog/?author=1
http://www.eurolang.net/index.php?option=com_content&task=view&id=3007&Itemid=1&lang=en
http://www.omniglot.com/blog/?p=582#comment-5634
http://www.omniglot.com/blog/?p=582#comment-5635
http://corcaighist.blogspot.com/
http://www.omniglot.com/blog/?p=582#comment-5636
http://www.omniglot.com/blog/?p=582#comment-5637
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5. luningning says: 

10/01/2008 at 11:35 pm 

still, french has a high rating, based on how many people love the 

way it sounds 

6. Joe DeRose says: 

11/01/2008 at 12:07 am 

It’s interesting to me how languages sound to people who don’t speak 
them. I once read an article quoting a Chinese woman who said that before 

she learned English, it sounded to her like a “pit of hissing snakes.” As a 

native speaker, I had never thought about it – but with the frequency of “s,” 
“sh,” and “th” sounds in English, I can see the point. 

7. AR says: 

11/01/2008 at 1:05 am 

Definitely not a Dravidian language, unless you think 

“asjherauihscehrajfdjasdfhalueyraklsjdhfajqoewxklnqehahr rrrrrrrrr” sounds 
pretty. 

Maybe Portuguese or Burmese. I always liked Burmese because it has a 
musical, sing-song quality to it thats very pleasing. 

8. jake says: 

11/01/2008 at 3:18 am 

I find it interesting that there should be a contest about linguistic 
Aesthetics, which is primarily about preference. Essentially, its about what 

the judges prefer, not about the platonic idea of true beauty. But no matter, 
it should be fun. I myself prefer the Gaelic and Germanic tongues. I heard a 

Cornish song (Ellas Mari) and it had a delicate beauty about it. 
Germanic languages have a noble beauty to them. 

9. Sion, Aberystwyth says: 

11/01/2008 at 4:09 pm 

I’d much prefere German or Dutch to French. French just seems to be 
too much fuss, whilst German or Dutch (or Welsh of course!) seem a nice 

balance of consonants and vowels and all round much more honest 
languages. You can hear where words start and finish. 

JoeRose raises an interesting point about how languages sound to 
non-speakers. My daughter (6 and 4) are monoglot Welsh-speakers at the 

moment and when they impersonate English it’s a language with no 

http://www.omniglot.com/blog/?p=582#comment-5638
http://www.omniglot.com/blog/?p=582#comment-5639
http://www.omniglot.com/blog/?p=582#comment-5640
http://www.omniglot.com/blog/?p=582#comment-5641
http://www.dotcym.org/
http://www.omniglot.com/blog/?p=582#comment-5642
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consonants and full of dipthonged ‘o’ and ‘a’ – ‘ow’ and ‘ei’ sound to Welsh-

speakers. They speak something like; ‘ow ei ow, ei ow ei ow?’ 

They also categorise English speakers as people who say ‘hello’ (or 

‘helow’ to their Welsh ears) and ‘helo’ (rounded ‘o’) for Welsh-speakers 
that’s how they know which language a person speaks. 

They’ve also noticed that ‘pobl Saesneg yn dweud bai bai a pobl 

Cymraeg yn dweud tara’ (English people say bye bye and Welsh people say 
tara) for goodbye. 

10. Giovanni 'Prestige' says: 

11/01/2008 at 4:38 pm 

Colm: 

&gt; “Sõida tasa üle silla” – Drive carefully over the bridge.  
&gt; I wish I knew what the Italian phrase was! 

Ask and you shall be given.  A possible translation is [i]guidare 
con prudenza sul ponte[/i] (/gwi’dare koɱpru’dEntsa sul’ponte/). 

11. Miranda says: 

13/01/2008 at 4:05 am 

french is such a beautiful language, and the only one i’m even close 

to fluent in, but i LOVE the way finnish sounds. i’d be down for an african 
language taking the prize too, for all their fun clicks and other unique 

sounds. 
will you post more information about this if you get it? i’d absolutely LOVE to 

hear all the entries. 

12. Nas says: 

13/01/2008 at 4:39 pm 

I am pretty sure that russian won’t win )) 

13. Armine Abrahamyan says: 

14/01/2008 at 2:15 pm 

I don’t think that 7 words can show beauty of a language! 

-armine 

http://www.flickr.com/photos/prestige/
http://www.omniglot.com/blog/?p=582#comment-5643
http://www.omniglot.com/blog/?p=582#comment-5644
http://www.omniglot.com/blog/?p=582#comment-5645
http://www.beauty-blogs.com/
http://www.omniglot.com/blog/?p=582#comment-5646
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14. Rurality says: 

19/01/2008 at 2:10 am 

Sounds more like a job for Omniglot to me! 

I agree though – seven words is way too few. 

15. James says: 

20/01/2008 at 9:49 pm 

Brazilian portuguese should win, or possibly highland latin american 
spanish (my favorite is Guatemala at the moment… I was listening to a 

report of the death of Bobby FIsher on Emisoras Unidas and the way the 

man said “ajedrez” and “ajedrecista” made me happy for hours). 

I suggest the chileans don´t make an entry unless they are going to 

bribe the judges with a lot of Chilean wine. 

16. Weili says: 

07/02/2008 at 12:07 am 

Might as well have a color beauty contest. 

http://rurality.blogspot.com/
http://www.omniglot.com/blog/?p=582#comment-5647
http://www.omniglot.com/blog/?p=582#comment-5648
http://www.macxgamers.com/
http://www.omniglot.com/blog/?p=582#comment-5649
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Додаток Д   

 

Основні поняття й терміни, використовувані в дослідженні    

 

Власне милозвучність – запроваджений Н.І. Тоцькою термін на 

позначення сукупності евфонічних властивостей певної мови в порівнянні з 

іншими мовами – на противагу евфонічним властивостям мови певного 

художнього твору [Тоцька 2000, с. 4].    

Евфонізація тексту – стилістичне редагування з метою надання 

тексту більшої милозвучності шляхом добору не тільки фонетичних варіантів 

слів, а й лексичних засобів, структури речення [Чередниченко 1962, с. 201–

202], а також побудови ритмічного малюнку відповідно до цілей 

висловлювання. Евфонізація сприяє реалізації впливової/сугестивної функції 

мови. Як підкреслює І.Г. Чередниченко, евфонічність української мови не 

становить її постійної й неодмінної природної якості; вона, як і кожна мова, 

потребує належної фонетичної організації висловлювання, свідомого 

уникання незграбності, немилозвучності у звукових комбінаціях, 

створюваних під час мовлення; потрібна велика увага до створення 

евфонічної структури тексту, тобто до евфонізації висловлювання. Однак 

евфонізація – не штучний прийом удосконалення мови в її звучанні, а одна з 

її природних тенденцій у закономірному історичному розвитку та 

вдосконаленні [Чередниченко 1962, с. 199–200]. Запропоновано термін 

літературно-евфонічна обробка текстів [Чередниченко 1962, с. 200], 

евфонічна чулість автора тексту [Чередниченко 1962, с. 216].         

Евфонія – милозвучність (обидва терміни вживаємо як синоніми, 

вважаючи благозвучність стилістично невластивим для української мови 

терміном, а доброзвучність – удалим, але нині не поширеним терміном) 

мовлення, що може бути розглянута на трьох рівнях спеціалізації: мовлення в 

цілому (загальнонародне, нормативне літературне, діалектне, розмовно-
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просторічне, сленгове), художнє мовлення в цілому і поетичне мовлення. 

Відповідно до трьох зазначених рівнів доцільно диференціювати, на наш 

погляд, (загально)мовну, художню та спеціально поетичну евфонію. Перша є 

об’єктом лінгвістики, друга і третя – об’єктом і літературознавства, і 

мовознавства.        

Евфонологія – запропоноване в дослідженні формулювання 

проблематики лінгвістичної (суб)галузі, що розвивається на межі фонетики і 

стилістики і, не обмежуючись фоностилістичною інтерпретацією художніх 

текстів на синхронному рівні, включає й діахронічне дослідження 

загальномовних аспектів милозвучності.     

Етномовна картина світу – світоглядна система певного етносу, 

вербалізована в його мові (передовсім фольклорному підстилі художнього 

стилю) на всіх рівнях.    

Звукозображальність (звукозображувальність) – родовий, 

об’єднавчий термін для звуконаслідування і звукосимволізму. Визначають 

звукозображальну систему мови, до якої включають звуконаслідувальну і 

звукосимволічну підсистеми [Воронин 1990, с. 166]. Експресивне слово 

завжди є звукозображальним [Кабиш 2015, с. 40].      

Звуконаслідування (звуконаслідувальні слова) – слова, що передають 

акустичні уявлення мовців про звуки і шуми природи, деяких процесів, крики 

тварин. Звукова копія природних звучань є імітацією і до мовних явищ не 

належить. Тільки ті звуконаслідувальні слова стають словами, які типові для 

носіїв певної мови. Звуконаслідувальні слова, відрізняючись від вигуків 

сферою  референції (вигуки виражають почуття і волю, а звуконаслідувальні 

слова – звукові уявлення), мають багато спільного: видільну динамічну 

інтонацію, морфемну нечленованість, відсутність морфологічних значень,  

особливу фонетичну організацію, не номінативну і не поняттєву, а 

контекстно-ситуативну суб'єктну семантику, функцію вираження, а не  

називання [Мацько 1981; Мацько 2000, с. 202].    
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Звукопис – уживаний переважно щодо мови поезії термін, синонім до 

якого в лінгвістиці – звукозображальність (див.). «…Специфіку 

використання звукопису найбільш повно ілюструє саме поетичний текст…» 

[Кабиш 2015, с. 8]. Звукопис виступає розвинутим прийомом уже в 

давньоримській поезії [Ніколаєнко 2012]. Різні форми звукопису використані 

в давньогерманській поезії, французькому героїчному епосі, віршах 

Г.Р. Державіна, О.С. Пушкіна, Ф.І. Тютчева, О.О. Фета, К.Д. Бальмонта, 

В.В. Маяковського, В. Хлєбникова та ін. В українській поезії звукопис 

використовували П.Г. Тичина, М.Т. Рильський та інші неокласики, О. Олесь, 

М. Вороний, Б.-І. Антонич, М. Семенко та інші футуристи. Звукопис 

зазвичай набуває тим більшої ролі, чим менш реалістичним є зміст вірша, й 

досягає піку свого розвитку в експериментаторів форми (М. Семенко, 

В. Хлєбников та ін.).             

Звукосимволізм (фонетичний символізм, фоносимволізм [Кабиш 2015, 

с. 6], звукова символіка, фоносимволіка) – зв’язок між  звучанням і значенням 

слова, який виникає  переважно внаслідок узаємодії різних видів відчуття 

(моторних, акустичних, зорових і т. ін.), тобто синестезії. Звуковий 

символізм – різновид загальнішого явища звукозображ(ув)альності, до якої  

відносять також звуконаслідування. На відміну від останнього, звуковий 

символізм має місце у тих випадках,  коли позначувані словами предмети або 

явища не здатні утворювати звуки; символічний зв’язок між звучанням і 

значенням таких слів може бути виявлений за допомогою 

психолінгвістичних або статистичних досліджень [Левицький 2000, с. 582], 

пор.: [Левицький 1973 Семантика; Левицький 1973 Символічні; Воронин 

1982; Журавлев 1974]. Звукосимволічні слова визначають як ідіофони 

(ідеофони) або образні слова [Воронин 1990, с. 6]. Початок лінгвістичного 

вивчення звукосимволізму, а так само фоносемантики як окремої 

мовознавчої дисципліни, був покладений діалогом Платона «Кратил».    

Лінгвоевфонологія – див. евфонологія.    
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Милозвучність або евфонія – сукупність явищ фонетичної системи 

(фонологічної, силабічної та просодичної підсистем), що забезпечують 

легкість вимови (артикуляційний аспект) і приємність звучання та 

сприйняття (акустичний і перцептивний аспекти) мовленнєвого потоку з 

погляду як носіїв цієї мови, так і носіїв інших мов (зокрема й у тих випадках, 

коли йдеться про суто звукове сприйняття невідомої мови) (авторське робоче 

визначення).    

Мовна картина світу (МКС) – система вербалізаторів концептів 

світобачення. Див. етномовна картина світу.  В українській лінгвістиці 

МКС української та інших мов є об’єктом дослідження Л.П. Гнатюк, 

І.О. Голубовської, С.С. Єрмоленка, Л.А. Лисиченко, Т.В. Радзієвської, 

Н.В. Слухай, О.С. Снитко, О.І. Чередниченка, Г.М. Яворської та ін.      

Прозорість мовлення – поняття, використовуване на позначення 

співвідношення голосних і приголосних у потоці мовлення. Прозорими 

називають такі звукові ланцюжки, у яких спостерігається рівномірне 

чергування приголосних і голосних – CVCV-структура. Пор. визначення 

І. Качуровського: «Прозорими мовами називаємо ті, де кількість голосівок 

дорівнює кількості приголосних або її перевищує» [Качуровський 1984, с. 

15].      

Синестезія у звукосимволізмі – узаємозв’язок між різними видами 

сприйняття, а саме вираження через акустичний символізм неакустичних 

явищ [Кабиш 2015, с. 57]. У психології синестезію (грецьк. συναίσθηση: σύν 

«разом» і αἴσθησις «відчуття») визначають як нейрологічне явище, за якого 

подразнення в одній сенсорній або когнітивній системі веде до 

автоматичного, мимовільного відгуку в іншій сенсорній системі [Cytovic; 

Harrison].     

Співзвучність – стилістичний прийом, побудований на використанні 

звукових засобів у конкретному художньому творі певною мовою з метою 

увиразнити зміст тексту [Тоцька 2000, с. 4]. Може бути запропонований 



312 

 

синонімічний термін суголосність, виходячи з того, що префікс спів- менш 

властивий українській мові.       

Субстрат мовний – сукупність фонетичних та лексичних, рідше 

граматичних реліктів попередньої мови в новій мові певної етнічної 

спільноти, що залишається після зміни мови (публікації О.Б. Ткаченка, 

О.В. Холодова, С.В. Борщевського, Х.В. Сторожук та ін.).    

Фонестема – одне з понять фоносемантики, а саме фонема або 

комплекс фонем, що є спільним для групи слів і має спільний елемент 

значення або функцію [Фонестема], пор. (Ахманова, с. 496; [Данилова; 

Михалёв 2008; Bergen 2004]). Фонестеми досліджують передовсім на 

матеріалі англійської мови [Левицкий 1983; Львова 2005; Цинтар; 

Householder 1946], що Ю.Л. Мосенкіс (усне повідомлення) пов’язує з 

квазіізолюючим типом цієї мови, де основа слова нерідко збігається зі 

складом: фонестеми в ній співвідносні з ініціалями ізолюючих складових 

мов. Пор. фонестеми в німецькій мові [Жерновей 1988].       

Фонестетика – використовуваний переважно в англійськомовній 

лінгвістичній та літературознавчій літературі термін на позначення 

сукупності явищ евфонії та какофонії мови, художнього тексту.    

Фоніка – розділ фоностилістики, який розглядає естетичну 

(евфонічну) й емоційну функції звукового складу мови [Калашник 

Фоностилістика].     

Фоносемантика – розділ мовознавства, що вивчає звукосимволізм 

(дослідження В.В. Левицького, О.П. Журавльова, С.В. Вороніна та ін.). 

Фоносемантику розглядають як напрям фоностилістики, виділяючи такі 

напрями фоносемантики: функціональна фоносемантика (лінгвостилістичний 

аспект), історична фоносемантика (етимологічний аспект), компаративна 

фоносемантика (порівняльний аспект), соціофоносемантика 

(соціолінгвістичний аспект), психофоносемантика (психолінгвістичний 

аспект), текстофоносемантика (лінгвотекстовий аспект), етнічна та естетична 

фоносемантика (культурологічний аспект) [Кабиш 2015, с. 31]. 
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Фоносемантика тісно пов’язана з психофонетикою та когнітивною 

фонетикою [Кабиш 2015, с. 41–51].        

Фоностилістика (фонетична стилістика) – розділ стилістики, що 

вивчає експресивні властивості звуків мови, засоби її милозвучності та явища 

поетичної фонетики – звукопис, ритміку вірша, римотворення тощо. 

[Калашник Фоностилістика], фонетичну специфіку кожного стилю мови 

[Чередниченко 1962, с. 125–126].    

CVCV-структура (де C – приголосний, V – голосний) – побудова 

потоку мовлення, що складається тільки з прикритих відкритих складів, 

кожен із яких містить один приголосний і один голосний. Таку будову мають 

«дитячі слова» як один із узірців милозвучного мовлення. Детальніше на 

матеріалі різних мов див.: [Шеворошкин 1966; Шеворошкин 1969]. 

 

 


