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 АНОТАЦІЯ  

 

Мисик О. А. Етнічна основа тропеїчної системи Ігоря Калинця. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.01 «Українська мова» (035 – Філологія). – Тернопільський 

національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Міністерства 

освіти і науки України; Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2018. 

 

Дисертація присвячена дослідженню етнічної основи тропеїчної системи у 

творчості Ігоря Калинця. У роботі вперше в українському мовознавстві тропи осі 

псевдототожності в поетичних творах письменника проаналізовано в 

етнолінгвістичному аспекті, зокрема, схарактеризовано специфіку лінгвалізації 

етнокультурної інформації у тропеїчних одиницях за етнокультурними кодами 

(рослинним, тваринним, астральним, кодом першоелементів буття, 

антропоморфним, артефактним, кольористичним, релігійно-міфологічним). 

Уперше виявлені тропи систематизовано й описано  за типами 

«псевдототожність», «подібність», «аналогія», «асоціація», встановлено основні 

моделі творення метафор, персоніфікацій, епітетів і порівнянь та доведено 

глибинну зорієнтованість тропеїчної системи автора на українську етнокультуру.  

Щодо значення дисертаційної праці, то воно визначається її внеском у 

розробку лінгвістичних засад тропології, етнолінгвістики, лінгвопоетики, 

оскільки дає змогу систематизувати, узагальнити і доповнити теоретичні 

відомості про тропи осі псевдототожності, поглибити уявлення про етнічну 

основу тропеїчних одиниць в українській художній мові та розширити 

інформацію про мовно-художні особливості тропів у поетичній творчості 

І. Калинця загалом.    

Матеріали дослідження можуть бути використані під час викладання таких 

навчальних дисциплін, як «Сучасна українська літературна мова (лексикологія, 
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фразеологія, лексикографія)», «Стилістика і культура української мови», 

«Риторика і лінгвістичний аналіз художнього тексту», а також спецкурсів з 

етнолінгвістики, лінгвопоетики; для написання розділів, присвячених вивченню 

тропеїчних одиниць, у підручниках і посібниках; у лексикографічній практиці при 

укладанні словників мови письменників. 

   Було розглянуто основні етапи в історії дослідження тропів та різні 

підходи до їхнього вивчення у сучасній лінгвістиці. Проаналізовано наукові праці, 

виконані в аспекті антропоцентричної парадигми знань, що доводять необхідність 

студіювання тропів у зв’язку з ментальною діяльністю людини 

(лінгвокогнітивний підхід); пов’язаних із психічною, емоційною сферами людини 

та наділених терапевтичним, маніпулятивним, сугестивним потенціалом 

(нейролінгвістичні розвідки); як комунікативних одиниць, що зосереджують увагу 

на принципах, етапах та механізмах інтерпретації адресатом образних контекстів 

(прагмалінгвістичний підхід); як маніфестантів етнокультурного простору (праці з 

етнолінгвістики) та як таких, що виникають внаслідок різного типу логічних 

зіставлень об’єктів позамовної дійсності (псевдототожність, подібність, аналогія, 

асоціація) (логіко-лінгвістичний підхід). 

Встановлено, що більшість тропеїчних одиниць належить координаті 

псевдототожності, серед яких метафора, метафоричний епітет, алегорія, перифраз, 

у тому числі синкретичні утворення на зразок метафоричного епітета або 

гіперболічної метафори. Щодо логіко-лінгвістичної координати подібності, то 

вона характеризується розрізненням суб’єкта та об’єкта зіставлення і реалізується 

в образному порівнянні. Мінімальне зіставлення об’єктів позамовної дійсності 

засвідчують координати аналогії та асоціації, перша з яких об’єктивується в 

образній аналогії, а друга – в асоціативному паралелізмі. 

Схарактеризовано стан вивчення тропеїчної системи в поетиконі І. Калинця 

в сучасній науковій парадигмі загалом та мовознавчій зокрема. Відзначено 

насичену асоціативність, високу інтелектуальність, зашифровану образність 

Калинцевих творів, глибоке знання автором української етнокультури. 

Тропеїчні одиниці в досліджених поетичних текстах систематизовано та 
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описано за типами «псевдототожність», «подібність», «аналогія», «асоціація». 

З’ясовано, що специфіку індивідуально-авторського стилю визначають 

насамперед тропи координати псевдототожності, серед яких переважають 

багатокомпонентні метафори і персоніфікації, словник епітетів формують 

узуально-асоціативні та оказіонально-асоціативні одиниці, помітну варіативність 

позицій компонентів демонструють порівняння, різною модальністю 

характеризуються метаморфози.  

Встановлено, що у творах І. Калинця простежується тенденція до складної 

образності. Поширеними є насамперед розгорнуті тропи, об’єктивовані в межах 

однієї або різних координат, в яких контамінуються різноманітні семантико-

синтаксичні відношення.  

Проаналізовано основні моделі метафор, персоніфікацій, порівнянь та 

епітетів з огляду на семантику об’єкта зіставлення, виокремлено назви, через які 

реалізується подібність до того чи того сегмента дійсності. Доведено, що основні 

лексико-семантичні моделі тропеїчних одиниць у поетичних текстах І. Калинця 

демонструють тенденцію до природоморфізації та антропоморфізації художньої 

дійсності, при цьому автор частіше використовує тропотвірні можливості назв 

живої природи (рослин і тварин). В основі відношень псевдототожності в 

персоніфікаціях здебільшого лежить динамічна ознака, а в епітетах – 

кольористична.  

Досліджено особливості мовно-художньої об’єктивації етнокультурної 

інформації у тропах осі псевдототожості. Із цією метою проаналізовано тропеїчні 

одиниці, заґрунтовані на рослинному, тваринному, астральному етнокодах та 

етнокоді першоелементів буття (презентують народні уявлення про природний 

світ), на антропоморфному й артефактному етнокультурних кодах (об’єктивують 

уявлення про світ людини), а також кольористичному та релігійно-міфологічному 

етнокультурних кодах. 

Встановлено, що етнокультурні коди в проаналізованих текстах частіше 

реалізуються у тропах координати псевдототожності, що зумовлено наскрізною 

метафоризацією поетичного письма І. Калинця та особливостями його 
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мовомислення, дещо рідше – в порівняннях, найменшою мірою – в образних 

одиницях, утворених на основі логіко-лінгвістичних операцій «аналогія» та 

«асоціація». 

Доведено, що етнокультурна інформація про опоетизоване явище кодується 

здебільшого через об’єкт зіставлення, що виконує дескриптивну функцію завдяки 

актуалізації фоново-енциклопедичних ознак або вторинних значень. У метафорі-

порівнянні як гібридному тропі, побудованому на синкретизмі координат 

псевдототожності та подібності, образ водночас може займати позицію і суб’єкта, 

і об’єкта.  

Встановлено, що етнічна основа легше ідентифікується у тропах осі 

псевдототожності, компоненти яких характеризуються нульовою референцією та 

не співвідносяться з об’єктивною дійсністю, проте набувають кодифікованих 

характеристичних ознак у міфопоетичній картині світу як маркери 

етнокультурної свідомості. Етнокоди можуть також реалізуватися опосередковано 

або через прийом алюзії, зокрема в тих випадках, коли функціонування образу в 

тексті тотожне з його семантикою у тому творі, до якого відсилає автор. Нерідко 

мотивом уподібнення різних явищ позамовної дійсності виступає етнічний міф, 

який може реконструюватися під час встановлення етносемантики суб’єкта та 

об’єкта. 

З’ясовано, що тропеїчні одиниці в досліджених поетичних текстах частіше 

моделюють ситуації любові, смерті, страждання, ув’язнення, різдвяної і весняно-

літньої обрядовості та маркують не лише світ реального буття, але й світ неповної 

фактивності (примарне, можливе, потойбічне та уявне буття, сон). Тому більшість 

опоетизованих образів з етнокультурною семантикою характеризується яскравим 

аксіологічним забарвленням – меліоративним, пейоративним або ж є 

амбівалентними. 

Засвідчено глибинну орієнтацію асоціативно-образного мислення 

І. Калинця на народну культуру, виявлено особливості індивідуально-авторської 

рецепції українських етнокультурних уявлень у його тропеїчній системі. 
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ABSTRACT 

 

Mysyk O. A. Ethnic base of Igor Kalynets’ trope system. – Manuscript. 

 

Thesis for the Candidate Degree in Philology. Speciality 10.02.01 – the 

Ukrainian language (035 – Philology). V. Hnatiuk National Pedagogical University of 

Ternopil, Ministry of Education and Science of Ukraine; Taras Shevchenko National 

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

 

The thesis deals with the study of ethnic basis of the trope system in 

Ihor Kalynets’ poetry. For the first time in Ukrainian linguistics, in the given work the 

tropes of the axis of pseudo-identity in poetry of the writer have been analyzed in the 

ethnolinguistic aspect, in particular, the specificity of lingualization of ethno-cultural 

information in trope units according to ethno-cultural codes (plant, animal, astral, 

primary elements of being, anthropomorphic, artifact, coloristic, religious-

mythological). Tropes identified for the first time have been systematized and described 

according to the types of ”pseudo-identity”, “similarity”, “analogy”, “association”. The 

basic models of the creation of metaphors, personifications, epithets and comparisons 

have been determined, and the deep orientation of the author’s trope system to the 

Ukrainian ethnoculture has been proved. 

The importance of the thesis is determined by its contribution to the development 

of the linguistic foundations of tropology, ethnolinguistics, lingvo-poetics, since it 

enables to systematize, generalize and supplement the theoretical information about the 

tropes of the pseudo-identity axis, to deepen the notion of the ethnic basis of trope units 

in the Ukrainian artistic language and to expand the information on linguistic and 

artistic peculiarities of the tropes in the poetry of I. Kalinets in general. 
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Materials of the research can be used in teaching such subjects as “Modern 

Ukrainian Literary Language (lexicology, phraseology, lexicography)”, “Stylistics and 

Culture of the Ukrainian Language”, “Rhetoric and Linguistic Analysis of Artistic 

Text”, as well as special courses on ethnolinguistics, linguopoetics; for writing chapters 

devoted to the study of trope units, in textbooks and manuals; in lexicographic practice 

when compiling dictionaries of the writers’ language. 

In the course of the research, various approaches to studying tropes in modern 

linguistics have been analyzed. It has been considered the scientific works written in the 

aspect of the anthropocentric paradigm of knowledge, proving the necessity of studying 

the tropes in connection with the mental activity of a man (linguocognitive approach); 

related to the mental, emotional spheres of a man and endued with therapeutic, 

manipulative, suggestive potential (neuro-linguistic intelligence); as communicative 

units focusing on the principles, stages and mechanisms of interpretation of the 

destination contexts (pragmalinguistic approach); as demonstrators of the ethno-cultural 

space (works on ethnolinguistics); as those arising as a result of different types of 

logical comparisons of objects of extra-ordinary reality (pseudo-identity, similarity, 

analogy, association) (logical-linguistic approach). 

It has been established that most trope units belong to the coordinate of pseudo-

identity (metaphor, metaphorical epithet, allegory, periphrasis), including syncretic 

entities (metaphorical epithet, hyperbolic metaphor, etc.). Regarding the logical-

linguistic coordinates of similarity, it is characterized by the distinction between the 

subject and the object of comparison and is realized in a figurative comparison. The 

coordinates of analogy and association attest minimal comparison of objects of extra-

verbal reality, the first of which is objectified in figurative analogy, and the second one 

is objectified in associative parallelism. 

The state of exploration of the trope system in the poetics of I. Kalynets has been 

described in the modern scientific paradigm in general and linguistics in particular. 

Saturated associativity, high intelligence, encrypted imagery of the I. Kalynets works, 

deep author’s knowledge of Ukrainian ethnoculture have been noted.  

In the investigated poetic texts, trope units have been systematized and described 
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according to the types of “pseudo-identity”, “similarity”, “analogy”, “association”. It 

has been found that the specificity of the individual-authorial style is determined 

primarily by the tropes of the coordinates of pseudo-identities, which are dominated by 

multicomponent metaphors and personification. The vocabulary of epithets is presented 

by the usual-associative and occasional-associative units. Comparisons demonstrate a 

noticeable variation of the components positions, metamorphoses are characterized by 

various modalities. 

It has been established that in the works of I. Kalynets a tendency towards 

complex imagery is traced. First of all, deployed tropes, objectified within one or 

different coordinates are typical, in which various semantic-syntactic relations are 

contaminated. 

The basic models of metaphors, personifications, comparisons and epithets have 

been analyzed in view of the semantics of the object of comparison; the names, in 

which the similarity to the real segment is realized, have been identified. It has been 

proved that the main lexical-semantic models of trope units in I. Kalynets’s poetic texts 

show a tendency toward nature morphism and anthropomorphization of artistic reality. 

At the same time, the author more often uses artistic possibilities of names of wildlife 

(plants and animals), whereas the basis of the relation of pseudo-identity in 

personification is mostly a dynamic feature, in epithets – a coloristic one. 

The peculiarities of linguistic and artistic objectivization of ethnocultural 

information in the tropes of the pseudo-identity axis have been investigated. For this 

purpose, trope units based on plant, animal, astral ethnocods and ethnocods of the 

primary elements of being (representing popular idea of the natural world), on 

anthropological and artifact ethnocultural codes (objectivizing the idea of the world of a 

man), as well as coloristic and religious-mythological ethnocultural codes have been 

analyzed. 

It has been established that ethnocultural codes in the analyzed texts are more 

often realized in the tropes of the pseudo-identity coordinates, which is due to the 

through metaphorization of I. Kalynets’s poetic writing and the peculiarities of his 

thinking, less frequently – in comparison, and to the smallest extent, in figurative units 
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formed on the basis of logical-linguistic operations “analogy” and “association”. 

It has been proved that ethno-cultural information about the poetic phenomenon 

is encoded mainly through the object of comparison, which performs a descriptive 

function by updating background-encyclopaedic features or secondary parameters. In a 

metaphor-comparison as a hybrid trope, built on the syncretism of the coordinates of 

pseudo-identity and similarity, the image can simultaneously occupy the position of 

both the subject and the object. 

It has been established that the ethnic basis is more easily identified in the tropes 

of the pseudo-identity axis, whose components are characterized by a zero reference and 

do not correlate with objective reality, but acquire the codified characteristic features in 

the mythopoetic picture of the world as markers of ethnocultural consciousness. 

Ethnocodes can also be realized indirectly or through the reception of allusions, in 

particular in cases where the functioning of the image in the text is identical with its 

semantics in the work to which the author refers. The motive for likening different 

phenomena of extra-linguistic reality is frequently an ethnic myth that can be 

reconstructed during the establishment of the ethnosemantics of the subject and object. 

It has been ascertained that the trope units in the investigated poetic texts more 

often simulate the situations of love, death, suffering, imprisonment, Christmas and 

spring-summer rituals, and mark not only the world of real life, but also the world of 

incomplete factivity (ghostly, possible, transcendent, and imaginary being, sleep). 

Therefore, most of the poetic images with ethnocultural semantics are characterized by 

a bright axiological coloration – reclamation, pejorative or are ambivalent. 

I. Kalynets’s associative-minded orientation on folk culture has been confirmed, 

peculiarities of the individual and authorial reception of Ukrainian ethno-cultural 

representations in his tropical system have been revealed. 

 

Key words: tropes, trope system, logical-linguistic approach, pseudo-identity 

axis, metaphor, comparison, epithet, ethnocultural code, ethnical picture of the world, 

poetic text, image. 
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ВСТУП 

 

Розвиток мовознавчих студій на зламі ХХ – ХХІ ст. характеризується 

активізацією етнолінгвістичного підходу, спрямованого на вивчення 

взаємозалежного зв’язку між мовою і культурою народу. Особливості художньої 

інтерпретації світу повною мірою відображають тропи як знаки мови, мислення і 

культури. Виявлення особливостей лінгвалізації етнокультурного простору у 

тропах, що віддзеркалюють народні уявлення, є важливим вектором у межах 

антропоцентричної парадигми знань. Мовознавчий аналіз художніх текстів на 

предмет кореляції понять мова – етнічна культура апелює до пам’яті народу, 

його соціально-історичного та духовного розвитку.  

Вивчення тропеїчних одиниць у мовознавчій парадигмі засвідчують 

передусім праці, виконані в лексико-семантичному, лінгвостилістичному та 

граматичному  аспеках (І. М. Бабій, Н. І. Бойко, Н. І. Варич, Л. К. Гливінська, 

С. Я. Єрмоленко, Т. А. Єщенко, Л. І. Мацько, Я. Г. Мельник, А. К. Мойсієнко, 

Л. О. Пустовіт, О. О. Семенець, Л. О. Ставицька, О. М. Тищенко, 

О. М. Черевченко), а також лінгвофілософському (К. К. Жоль, А. А. Річардс, 

Дж. Р. Серль), лінгвокогнітивному (Дж. Лакофф, М. Джонсон, М. Тернер, 

Л. І. Бєлєхова,  Т. П. Павлюк, А. О. Попова, О. О. Селіванова, М. В. Скаб, 

Н. В. Ярова), нейролінгвістичному (Д. Гордон, Д. Міллс, Р. Кроулі, Г. Олдер)  

напрямках. 

Теоретико-лінгвістичним підґрунтям дисертаційного дослідження стали 

наукові розвідки, в яких мовознавці розвивають логіко-лінгвістичний підхід до 

аналізу тропів (Л. Ю. Дикарева, Т. В. Охріменко, Н. В. Слухай),  розглядають 

коди культури (В. В. Красних, М. В. Піменова, Л. В. Савченко, І. С. Чибор), 

студіюють українську етнокультуру та міфологію (В. М. Гнатюк, 

Я. Ф. Головацький, В. В. Жайворонок, О. А. Кононенко, Г. С. Лозко, І. С. Нечуй-

Левицький, О. М. Таланчук), виявляють специфіку етнічних картин світу й 

етносемантику у фольклорних і літературних текстах (Т. П. Вільчинська, 

І. О. Голубовська, Н. О. Данилюк, М. В. Жуйкова, В. І. Кононенко, Т. А. Космеда, 
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Л. В. Кравець, М. О. Новикова, О. А. Петриченко, Т. Ф. Семашко, Н. М. Сологуб, 

О. С. Таран). 

Згідно з логіко-лінгвістичним підходом тропеїчні одиниці перебувають на 

осі псевдототожності з координатами «псевдототожність» (метафора, 

метафоричний епітет), «подібність» (порівняння), «аналогія» (образна аналогія), 

«асоціація» (асоціативний паралелізм), що відображають різний ступінь 

уподібнення суб’єкта осмислення до об’єкта зіставлення: від тотожності до 

мінімальної подібності. 

Щодо творчості І. Калинця як непересічного явища в історії української 

літератури, то її досліджували і літературознавці (О. Ф. Буряк, Г. І. Віват, 

М. М. Ільницький, М. Б  Лановик, Т. О. Кулініч), і мовознавці (Л. В. Кравець, 

М. П. Крупа, А. Ф. Нечипоренко, І. І. Рогальська, Р. І. Стефурак, Г. М. Сюта), 

проте тропи в ній як вербалізатори національно-культурної свідомості 

залишаються недостатньо вивченими.  

Актуальність теми дисертаційної праці зумовлена необхідністю виявлення 

етнічної основи тропів осі псевдототожності в українському поетичному 

мовленні, що сприятиме розв’язанню низки важливих для сучасної лінгвістики 

проблем, як-от: взаємозв’язок мови та культури етносу; визначення 

етнокультурної специфіки тропів в індивідуально-авторському мовленні; 

встановлення закономірностей художньо-мовної об’єктивації етнокультурних 

кодів; з’ясування особливостей мовної картини світу письменника. 

Запропоноване дослідження актуальне як у плані виявлення етнолінгвістичної 

природи тропеїчних одиниць, механізмів лінгвалізації етнокультурної інформації, 

так і в аспекті осмислення мовотворчості українського письменника І. Калинця. 

Зв'язок дисертації з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна праця відповідає тематиці науково-дослідної роботи на кафедрі 

загального мовознавства і слов’янських мов Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка «Актуальні проблеми 

лексикології і граматики української мови» (01/3U000121). 
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Метою роботи є дослідження та опис етнолінгвістичної основи тропів осі 

псевдототожності в поезії Ігоря Калинця.  

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

1) простежити основні етапи в історії лінгвістичного вивчення тропів та 

осмислити сучасні підходи до їх тлумачення в мовознавчій науці;  

2) з’ясувати стан дослідження тропеїчної системи в поетиконі І. Калинця в 

різних наукових парадигмах; 

3) типологізувати тропеїчні одиниці осі псевдототожності в поетичних 

творах І. Калинця з огляду на їх логіко-лінгвістичну природу;  

4) проаналізувати основні моделі тропів осі псевдототожності як маркерів 

авторської картини світу І. Калинця; 

5) встановити лексико-семантичну природу суб’єктів осмислення 

(зіставлення) та об’єктів зіставлення в тропеїстиці І. Калинця; 

6) визначити етнокультурну специфіку тропеїчних одиниць як 

репрезентантів етнокультурних кодів у поетиці І. Калинця. 

Об’єктом дослідження є тропи осі псевдототожності в поетичному 

тезаурусі І. Калинця.  

Предметом дослідження – особливості лінгвалізації етнокультурних 

уявлень у тропах осі псевдототожності в поезії І. Калинця. 

Матеріалом дослідження послужили близько 4000 одиниць тропів осі 

псевдототожності,  вибраних зі збірок «Пробуджена муза» і «Невольнича муза»  

(Калинець І. Зібрання творів : у 2 т. / І. Калинець. – К. : Факт, 2004). Свідомо не 

бралися до уваги переспіви, оскільки їх образність апелює до іншої 

етнокультурної парадигми смислів. Вибір матеріалу зумовлений вагомістю в 

українській культурі творчого доробку відомого українського письменника-

шістдесятника, лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка (1992) 

І. Калинця, поетичні тексти якого характеризуються насиченою асоціативністю, 

інтелектуальністю, зашифрованою образністю, демонструють глибоке знання 

автором української етнокультури.  



17 

Джерельну основу дисертації становлять лексикографічні праці, серед яких 

«Знаки української етнокультури: словник-довідник» В. В. Жайворонка, 

«Славянские древности. Этнолингвистический словарь» за заг. ред. 

М. І. Толстого, «Енциклопедичний словник символів культури України» за заг. 

ред. В. П. Коцура, О. І. Потапенка, В. В. Куйбіди, «Українська міфологія та 

культурна спадщина: ілюстрований словник-довідник» О. А. Кононенка,  а також 

«Словник української мови: в 11 т.», «Словарь української мови» за заг. ред. 

Б. Д. Грінченка, «Словник фразеологізмів української мови» В. М. Білоноженка та 

ін., «Словник епітетів» С. П. Бибик, С. Я. Єрмоленко, Л. О. Пустовіт та інші. 

У роботі використано такі основні методи дослідження, як 

етнолінгвістичний і контекстуально-інтерпретаційний (з метою ідентифікації 

етнокультурної інформації у тропеїчній системі І. Калинця) та методи 

компонентного аналізу і логіко-семіотичної рамки (для з’ясування лексико-

семантичної природи мовних одиниць як компонентів тропів осі 

псевдототожності, представлених у суб’єктно-об’єктних позиціях). Для реалізації 

поставлених завдань застосовували також різні загальнонаукові методи та 

прийоми (спостереження, аналіз, синтез, інтерпретація, зіставлення, 

систематизація, класифікація, узагальнення, кількісний).  

Наукова новизна  дисертації полягає в тому, що вперше в українському 

мовознавстві тропи осі псевдототожності в поетичних творах І. Калинця 

проаналізовано в етнолінгвістичному аспекті, зокрема, схарактеризовано 

специфіку лінгвалізації письменником етнокультурної інформації у тропеїчних 

одиницях за етнокультурними кодами (рослинним, тваринним, астральним, 

антропоморфним, артефактним, першоелементів буття, кольористичним, 

релігійно-міфологічним). Уперше тропи систематизовано та проаналізовано за 

типами «псевдототожність», «подібність», «аналогія», «асоціація», встановлено 

основні моделі творення метафор, персоніфікацій, епітетів і порівнянь. Визначено 

особливості поетичного мовлення І. Калинця, укладено словник тропеїчних 

одиниць, доведено глибинну зорієнтованість тропеїчної системи автора на 

українську етнокультуру.  
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Теоретичне значення роботи визначається її внеском у розробку 

лінгвістичних засад тропології (систематизовано, узагальнено і доповнено 

теоретичні відомості про тропи осі псевдототожності), етнолінгвістики 

(поглиблено уявлення про етнічну основу тропеїчних одиниць в українській 

художній мові) та лінгвопоетики (розширено інформацію про мовно-художні 

особливості тропів у поетичній творчості І. Калинця).    

Практичне значення дисертаційного дослідження полягає в тому, що його 

результати можуть бути використані під час викладання таких навчальних 

дисциплін, як «Сучасна українська літературна мова (лексикологія, фразеологія, 

лексикографія)», «Стилістика і культура української мови», «Риторика і 

лінгвістичний аналіз художнього тексту», а також спецкурсів з етнолінгвістики, 

лінгвопоетики; для написання розділів, присвячених вивченню тропеїчних 

одиниць, у підручниках і посібниках; у лексикографічній практиці при укладанні 

словника мови І. Калинця. Крім того, отримані результати можуть становити 

інтерес для етнографів, культурологів, фольклористів, літературознавців.    

Особистий внесок здобувача. Усі результати дослідження отримані 

дисертанткою особисто, усі статті написані одноосібно.    

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

обговорювалися на Всеукраїнській науковій конференції за участю молодих 

вчених «Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура» (Київ, 2010) та 6 

міжнародних, а саме: «Наукова спадщина О. О. Потебні в контексті розвитку 

європейської філологічної думки ХІХ-ХХІ ст. (до 175-річчя від дня народження 

О. О. Потебні)» (Харків, 2010), «Міжкультурна комунікація: мова – культура – 

особистість» (Острог, 2013, 2016), «Мова і культура» імені Сергія Бураго (Київ, 

2013), «Межкультурные коммуникации: современные языковые парадигмы» 

(Алушта, 2013) та «Philology in the III millennium» (Будапешт, 2013). 

Публікації. Окремі положення і результати дисертаційного дослідження 

відображено в 9 публікаціях, з яких 8 – у фахових виданнях, затверджених МОН 

України, 1 – в закордонному науковому виданні.  
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Структура і обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

загальних висновків, списку використаної літератури і джерел (336 позицій), 

додатків, що включають словник тропів осі псевдототожності – ретрансляторів 

етнокультурних кодів українського народу. Повний обсяг дисертації становить 

317 с., з яких основний текст –  228 с.  
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РОЗДІЛ 1 

ТРОПОЛОГІЯ У ЛІНГВІСТИЧНОМУ ВИСВІТЛЕННІ: ІСТОРІЯ ТА 

СУЧАСНІСТЬ 

 

1.1. Історія лінгвістичного вивчення тропів: основні етапи 

 

Тропи є традиційним предметом дослідження уже більше двох тисяч років. 

Протяжний часовий відрізок характеризується зміною підходів, розумінням 

статусу тропеїчних одиниць, їх онтологічної природи. Особливо строкатим у 

цьому плані є ХХ – поч. ХХІ ст., позначені активним розвитком нової 

комунікативно-функціональної парадигми, представленої різноманітними 

напрямками і міждисциплінарною взаємодією. Узагальнення та систематизація 

теоретичних розробок образних засобів у мові дасть змогу простежити основні 

етапи становлення й розвитку теорії тропів у мовознавчій науці. 

Античний етап (VIII ст. до н.е. – V ст. н.е.). Наукове осмислення 

тропеїстики почалося в античності, де представлене працями з поетики та 

риторики (Аристотель, Деметрій, Квінтиліан, Феофаст, Цицерон й ін.). Тут 

знаходимо відповіді на питання про мету, причини і механізми утворення тропів, 

їх визначення, різні класифікації тощо. Здебільшого античні філософи увагу 

зосереджують на метафорі. 

В античній теорії тропів уперше осмислюється питання, з якою метою 

вживають тропи в мові, як-от у праці «Риторика до Гереннія»: «Для того, щоб 

предмет постав перед нашим зором (заради наглядності), або з метою 

сконденсованості мови, або з метою уникнення непристойних зворотів, або для 

возвеличення предмета, чи для його применшення, чи для його прикрашення» [5, 

с. 215-216]. Серед причин виникнення тропів, зокрема метафор, Аристотель 

називав відсутність усталеної назви для одного з порівнюваних понять [5, с. 174]. 

Схожу думку висловлював і Цицерон, який причиною вживання слів у 

переносному значенні вважав недостатність словникового складу. На думку 
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мислителя, уведення метафоричних виразів зумовлювалося нестачею слів, хоча 

пізніше їх стали використовувати з метою насолоди [5, с. 216]. 

У працях античних філософів метафора ототожнюється зі словом і «саме в 

статусі мовної одиниці такого рівня вона вперше і надовго отримує своє 

визначення» [155, с. 17]. Загалом давні мислителі тропи частіше трактують як 

семантичні перенесення. Так, в основі творення метафори Аристотель убачав 

перенесення незвичного імені з одного об’єкта позамовної дійсності на інший [7, 

с. 109]. Процес метафоризації учений пов’язує із мисленнєвими процесами, 

виконуваними людиною, – зіставленням понять на основі подібності, зазначаючи, 

що «складати досконалі метафори –  означає підмічати схожість» [7, с. 117]. При 

цьому перенесення назви на подібний предмет повинне ґрунтуватися на 

вичерпній основі, щоб не сприйматися як необдумане [5, с.  216].  

За словами А. Квінтиліана, «метафора дарована нам самою природою, тому 

нею нерідко користуються, самі того не усвідомлюючи, і безграмотні люди» [5, 

с. 218], виводячи її в такий спосіб за межі мовного рівня як когнітивний процес, 

властивий людині.  

Зазначимо, що в античності вказані проблеми не стали предметом широкого 

обговорення, а тропи здебільшого розглядалися як одиниці мови. Нерідко їх 

тлумачили як засіб прикрашання мови, наділений великою естетичною цінністю. 

Естетичний, гедоністичний потенціал тропів досягається тут незвичним 

уживанням слів на позначення певного об’єкта екстралінгвальної дійсності. У 

працях античних учених розробляються канони, якими керуються при вживанні 

тропів у мові. Наприклад, метафори повинні характеризуватися ясністю, 

приємністю та привабливістю новизни, бути скромними, не дуже сміливими [5, с. 

157-178]. Античні філософи застерігають і від невдалого перенесення слів з однієї 

сфери в іншу, що робить мову «рихлою» і «надутою» [5, с. 285-286]. Аристотель 

звертає увагу на явище контамінації тропів, зауважуючи, що порівняння є вдалим 

тоді, коли містить метафору, наприклад, руїни, як лахміття дому [5, с. 187]. 

У риториках і поетиках античного періоду вперше відбувається 

диференціація образних одиниць, які називають термінами «троп», «фігура», 
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«переносні слова». Зокрема, уже в античності розрізняють метафору, алегорію, 

порівняння, гіперболу, катахресу, металепсис, епітет, метонімію, синекдоху та ін., 

хоча чітких критеріїв розмежування тих чи тих образних одиниць ще не 

сформовано. Суперечливим є також статус порівняння, яке часто ототожнюють із 

метафорою. На думку Аристотеля, «всі вдало вжиті метафори будуть водночас і 

порівняннями, а порівняння, навпаки, будуть метафорами, якщо відсутнє слово-

 порівняння («як»)» [5, с. 180]. Метафору скороченим порівнянням вважали 

Цицерон та Квінтиліан, і навпаки, порівняння розширеною метафорою називав 

Деметрій [5, с. 216, 219].  

В окремих випадках спостерігаємо чітке протиставлення тропеїчних 

засобів, як-от метафори і катахрези: «Катахреза застосовується там, де назви 

зовсім не було, а метафора – де одна назва замінюється  іншою» (Квінтиліан) [5, 

с. 223]. На відмінність між метафорою та метонімією вказує Цицерон: 

«Метафоричними… я називаю такі слова, які на основі подібності переносяться з 

одного предмета на інший або заради жвавості мови, або через відсутність у мові 

слова, яке відповідає поняттю, а метонімічними виразами – такі, в яких замість 

слова, що точно відповідає предмету, вживається інше з подібним значенням, 

запозичене від предмета, що перебуває з ним у тісному зв’язку» [5, с.  217-218]. 

Античним ученим належать і перші спроби внутрішньовидової класифікації 

тропів, зокрема метафори (Аристотель, Квінтиліан), синекдохи (Квінтиліан), 

метонімії («Риторика до Гереннія», Квінтиліан), гіперболи (Деметрій). Так, 

Аристотель розрізняє чотири види метафор, що виникають внаслідок 

перенесення: 1) з роду на вид; 2) з виду на рід; 3) з виду на вид; 4) за аналогією [7, 

с. 109]. Класифікація Квінтиліана відображає напрям метафоризації: 1) 

одухотворений предмет замінюється іншим одухотвореним; 2) неодухотворений 

предмет замінюється іншим неодухотвореним; 3) неодухотворений предмет – 

одухотвореним; 4) одухотворений – неодухотвореним [5, с. 219]. Квінтиліан 

також робить спробу диференціювати синекдоху і пропонує розмежовувати такі 

перенесення: частина – ціле, вид – рід, попереднє – наступне і навпаки [5, с. 221]. 

За Деметрієм, гіперболи бувають трьох видів: ті, що базуються на 
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подібності, перевазі чи неможливості [5, с. 226].  

У «Риториці до Гереннія» спостерігаємо спробу класифікації метонімії. 

Зокрема, тут зазначається, що подібні назви «утворюються від імені винахідника, 

або запозичуються від винайденої речі, або зі знаряддя переносяться на власника, 

або з того, що виконується, на  те, що виконує, або з того, що міститься, на те, що 

вміщає, або з того, що містить, на вміст» [5, с. 221-222]. 

Отже, античне вчення про тропи, як бачимо, охоплює низку проблем і 

лінгвістичного характеру, і тих, що виходять за межі власне мовознавчих 

досліджень та які активно розробляються в наступні періоди.  

Середньовічний етап (V – XVI ст.) 

У середньовічній риториці, як зазначає К. Жоль, пріоритетним тропом є 

алегорія, що підноситься над метафорою [95, с. 68]. Водночас активізується увага 

до символу, оскільки характерними рисами середньовічного світогляду стають 

символізм та ієрархія: кожен об’єкт «служить символом найвищого, граничного 

об'єкта, всеохоплюючої єдності, найдосконалішої реальності – Божества, що є 

джерелом усіх інших реальностей і відображається в численних символах»» [25, 

с. 14]. Слово набуває сакрального змісту. Метафора та метонімія у середньовіччі 

починають усвідомлюватися як основні форми мислення [293, с. 5], бо 

недосконала людина може сприймати Одкровення через метафори [155, с. 24]. 

Основним досягненням середньовічних риторик вважають систематизацію 

фігур і тропів, що послідовно протиставляються, та впорядкування відповідної 

термінології, а «метафора-слово отримує більш послідовний і чіткий опис своїх 

об’єктних меж» [155, с. 23].  

Проблеми статусу образних одиниць розглядаються у працях Беди 

Вельмишановного «Книга про тропи і фігури», Ісідора Севільського 

«Етимології», Георгія Херобоска «Про тропи», Філіпа Меланхтона «Риторика».  

Так, Г. Херобоск виділяє 27 «творчих образів» (алегорію, метафору, 

зловживання, зміну порядка слів, протиріччя, гіперболу, перифразу, іронію, 

персоніфікацію, уподібнення та ін.), більшість з яких відомі ще в античності. Усім 

їм візантійський учений дає визначення та наводить приклади, що ілюструють 
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окреслені поняття. У межах деяких тропів (метафори, іронії) виділяє різновиди 

[308, с. 10-11]. 

І. Севільський у праці «Сім вільних мистецтв» окрему главу присвятив 

тропам, які, як зазначає автор, утворюються «від власного значення до невласної 

схожості» [245, с. 50]. Дослідник трактує різні «звороти мови», наводить 

ілюстративний матеріал, звертає увагу на важливу гносеологічну функцію тропів, 

зазначаючи, що вони «ніби ховаються, аби розум (sensus) читачів напружувався 

(exercere) і не знецінювався» [245, с. 50].  

Як і Г. Херобоск, І. Севільський протиставляє різні тропи (метафору, 

алегорію, катахрезу, метонімію, металепсис антономасію, епітет, синекдоху, 

ономатопею, перифразу, гіпербатон, анастрофу, гістерон-протерон та ін.), подає 

їхні дефініції та ілюстрації до них. Наприклад, в основі метафори вбачає 

перенесення і ототожнює її зі словом: метафора – це «навмисне перенесення 

якого-небудь слова», а також виділяє окремі різновиди алегорії, іронії, 

гіпербатона [245, с. 50-58]. 

У «Риториці» Ф. Меланхтона метафора протиставляється металепсису, 

синекдосі, метонімії, антономасії, катахрезі, перифразі, ономатопеї та 

визначається як перенесення природного і власного значення слова на нове і йому 

невластиве. Німецький учений розрізняє метафору і металепсис, гіпалагу та 

просопопею, а алегорію тлумачить як метафоричний різновид, виділяючи такі 

підвиди: енігма, паремія, іронія, сарказм. В основі алегорії, як і метафори, 

Ф. Меланхтон вбачає подібність, а просопопею трактує як надання 

неодухотвореному предмету розуму і смислу [155, с. 26]. 

Отже, у працях середньовічних учених теорія тропів розробляється 

здебільшого в напрямку формування понятійного апарату, визначення чітких 

об’єктних меж засобів створення образності, тобто вироблення термінологічної 

системи. Серед образних засобів учені розглядають як власне тропи (метафору, 

метонімію, синекдоху), так і фігури поетичного синтаксису (зміна порядку слів 

(гіпалаг), еліпсис). Суперечливим, проте, залишається статус окремих тропів, 

наприклад алегорії, яку розглядають або як самостійний троп, або як різновид 
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метафори. 

Новий час (XVII – XIX ст.). Попри антагоністичне ставлення класиків 

філософської думки (Т. Гоббса, Дж. Локка, Р. Декарта) до тропеїчних перенесень, 

передусім метафоричних, та їх уживання в наукових дискурсах, зазначений період 

становить якісно новий етап у вченні про тропи. 

Дж. Віко є одним із перших, хто розглядає тропи крізь призму 

співвідношення мова – мислення. Учений виводить ці одиниці за межі мови, 

вважаючи їх явищами не штучно створеними, а глибинними логіко-когнітивними 

операціями, відображеними у стародавніх казках, міфах тощо. Звідси й 

твердження ритора про те, що метафора та метонімія стають «маленькими 

міфами». Тропи, на думку Дж. Віко, відображають еволюцію когнітивної сфери 

людини та репрезентують різні етапи в пізнанні навколишньої дійсності. Він 

виділяє чотири різновиди тропів: метафору, метонімію, синекдоху й іронію. 

Метафори, «що позначають через аналогію абстрактну роботу розуму», 

виникають, коли первісна людина пояснює невідоме через ототожнення з 

відомим, найперше – із собою: «людина через усвідомлення прояснює свій розум 

і пізнає речі, а через нерозуміння робить ці речі із самої себе і, перетворюючись у 

них, стає ними самими» [52, с. 146-147]. Метонімія та синекдоха засвідчують 

невміння абстрагувати форму і ознаку від суб’єкта, форму від матеріалу тощо. 

Проте якщо вказані тропи є «істинним мовленням», то іронія, «створена 

неправдою, що одягнула на себе правду», знаменує диференціацію людиною 

справжньої дійсності і відображеної, усвідомлення нею відмінностей між 

об’єктом та суб’єктом [52, с. 147-149]. 

Низку лінгвістичних проблем, пов’язаних із тропами, розвинутих пізніше у 

працях ХХ – поч.  ХХІ ст., що презентують різні напрямки нової 

антропоцентричної парадигми, порушує О. Потебня. На перше місце науковець 

висуває проблему співвідношення мови і мислення, крізь призму якої розглядає й 

образність лексики: «одночасне існування в мові слів образних і безобразних 

зумовлене властивостями нашої думки, яка залежить від минулого і спрямована в 

майбутнє» [230, с. 117], отже, тропи є онтологічною властивістю мови – 



26 

вербалізатора думки.  

Тропи в теорії словесності О. Потебні є способом переходу від образу до 

значення [230, с. 187]. За відношенням свідомості до образу такий перехід, на 

думку вченого, є двояким, та визначає тип мислення: 1) «образ вважається 

об’єктивним, а тому повністю переноситься на значення і виступає основою для 

подальших висновків про властивості означуваного» – міфологічне мислення; 2) 

«образ розглядається лише як суб’єктивний засіб для переходу до значення і ні 

для яких подальших висновків не служить» – поетичне мислення [230, с. 186-187]. 

Учений вважає міфологічне мислення неметафоричним, оскільки воно базується 

не на подібності, а на вірі у справжню спорідненість [232, с. 12]. Виділяючи ж 

поетичне мислення як один із засобів пізнання, науковець зазначає, що воно 

вимагає відповідної уваги та зусиль [230, с. 250]. З огляду на це, вважає 

недоречним утворення метафори за пропорцією відповідно до аналогії, 

запропоноване Аристотелем, оскільки воно не співвідноситься з процесом 

пізнання від раніше пізнаного до невідомого та пошуком істини. Така пропорція 

повинна містити четвертий член – невідоме: а : б = в : х [230, с. 130]. 

Отже, у працях періоду Нового часу тропи як об’єкт дослідження частіше 

виводяться за межі лінгвістичної сфери, а їх вивчення відбувається на перетині 

психологічної, ментальної, культурної та вербальної сфер людини. 

Лінгвістичні дослідження тропів у ХХ – поч. ХХІ ст. зорієнтовані на 

розв’язання проблем як власне мовознавчого характеру, так і 

міждисциплінарного. Останні детальніше розглядаються у параграфі 1.2. 

Тропеїзація крізь призму лексико-семантичних процесів. «У творенні тропів 

задіяні механізми семантичних змін, зміщень, трансформацій, спроможних 

породжувати нові смисли, аспекти, погляди» [177, с. 320-321]. В. Гак як одну з 

форм лексико-семантичних трансформацій розглядає метафору, зазначаючи, що 

вона є яскравим прикладом «динаміки у сфері лексичної семантики» [59, 480]. 

О. Селіванова дотримується схожої думки та вбачає в основі творення тропів 

«семний динамізм»: у метафорі «відбувається згасання інтегральної семи у 

структурі значення слова, яка поступається місцем диференційній чи потенційній 
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семам», у метонімії спостерігається «усунення інтегральної семи і заміна її 

диференційною» [247, с. 100-104]. Досліджуючи метафору як семантичну 

універсалію, О. Балабан констатує, що семантичні трансформації метафор на рівні 

диференційних сем відбуваються в межах традиційних семантичних процесів: 

актуалізації, додавання, генералізації, випадіння [14]. 

Важливим теоретичним доробком у цьому напрямку стала і праця 

Г. Скляревської, в якій дослідниця робить висновок, що метафоричний фонд мови 

«виявляє всі основні види системних зв’язків і відношень, властивих лексичній 

системі в цілому: послідовно метафоризується лексика семантичних полів і 

тематичних груп, утворюються метафоричні синонімічні ряди, антонімічні пари, 

активно проявляються також метафорична словотвірна деривація і метафоричний 

полісемантизм» [250, с. 137]. 

Лексико-семантичний аналіз тропів також дає змогу виділити лексико-

семантичні моделі, за якими вони утворюються. 

Актуалізація у тропах додаткових сем. Використання тропів у мові 

значною мірою зумовлене прагматичною спрямованістю, комунікативним 

завданням. Важливу роль при цьому відіграє змістовно-підтекстова інформація, 

що виникає також завдяки «здатності одиниць мови породжувати асоціативні і 

конотативні значення» [61, с. 28]. Конотативне нашарування у тропах виявляється 

в їхньому експресивному, оцінному, емоційному, естетичному значеннях. 

З погляду експресивності тропи характеризуються як мовні одиниці, яким 

властиво «підсилювати логічний та емоційний зміст висловленого, виступати 

засобом інтенсифікації виразності мовного знака, засобом суб’єктивного 

увиразнення мови» [298, с. 170]. 

Тропи вважають засобом актуалізації естетичного значення слова, під яким 

розуміють сему або набір сем, котрі, накладаючись на основне значення слова, 

зумовлюють появу нового, переосмисленого під впливом поетичного контексту, 

значення, що актуалізує оказіональні елементи смислу [2, с. 7]. Зокрема, 

К. Алабужев зазначає, що виникнення естетичного значення слова зумовлене 

реалізацією в художньому тексті засобів вторинної номінації, коли внаслідок 
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превалювання образного компонента над загальномовним «значення слова 

набуває виразних експресивних ознак, а новизна у вживанні цього слова стає 

провідною» [2]. 

Пейоративна чи меліоративна конотація тропа є виразним оцінним 

маркером у комунікативному акті. Так, у колі наукових зацікавлень Г. Завражиної 

перебуває інвективний потенціал тропа, зокрема метафори, як вияву «мовної 

агресії» [98], тобто у фокусі лінгвістичних досліджень перебуває проблема 

використання тропів як мовних засобів «для вираження неприязні, ворожості, 

образи» [280, с. 340]. І. Шкіцька, навпаки, розглядає тропи крізь призму 

позитивного маніпулятивного впливу мовця, а саме використання їх із метою 

підвищення значущості співрозмовника [319]. 

Тропеїзація як спосіб номінації. Номінативний потенціал тропів, насамперед 

метафори, зазначали ще давньогрецькі вчені. Наприклад, Цицерон вважав 

першопричиною виникнення метафори бідність словника [5, с. 216]. Сучасні 

розвідки спрямовані на дослідження номінації як функції тропа передусім у 

спеціальній лексиці. Розвиток різних галузей знань зумовлює необхідність 

номінації нових понять. Недоцільність називання їх неологізмами стимулює 

використання уже наявних лексичних ресурсів мови, зокрема метонімічної та 

метафоричної образності. Останню характеризують як невід’ємну ознаку 

наукового стилю, вказуючи при цьому на принципову відмінність між науковою 

метафорою і поетичною – стирання образності [142, с. 320]. Тропеїзацію як 

семантичний спосіб термінотворення досліджують майже у всіх галузях знань: 

наприклад, в економічному дискурсі [44], медичному [309] тощо, виділяючи різні 

моделі метонімізації та метафоризації. 

Лінгвістичний статус тропа як засобу мовної економії. Мовну економію 

визначають як «різнорівневе явище, що є однією з номінативних ознак 

української мови, яке, ґрунтуючись на мовних і позамовних суперечностях, 

втілюється за допомогою зовнішньо-кількісних, формальних (експліцитних) і 

прихованих (імпліцитних) показників заощадження мовних засобів на всіх 

рівнях» [204, с. 8]. Цей процес передбачає відбір семантично раціональніших, 
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інформативніших і водночас найбільш лаконічних засобів для досягнення цілей 

комунікації, тобто забезпечує можливість за допомогою мінімальної кількості 

мовних знаків максимально точно висловити думку, утворити мовну 

альтернативу поширеній описовій конструкції [77, с. 134]. Тропи при цьому, крім 

виразної експресивності, наділені ще й прагматичністю, оскільки дозволяють 

лаконічно і точно сформулювати думку. 

За словами В. Прищепи, найефективнішим засобом компресування 

компаративної семантики є метафора [234, с. 100]. Важливу роль у забезпеченні 

компресії у тропах відіграють дериваційні процеси. Так, І. Дегтярьова звертає 

увагу на використання юкстапозитів (на зразок слова-трупи): такі синтаксичні 

конструкції утворюють лаконічні образи, сила висловлення яких значно сильніша, 

ніж у порівнянні, та епітетів-композитів, виражених складними прикметниками 

(смертельно-зимний тягар) [77, с. 135-137]. 

Значення тропів у формуванні мовної картини світу. Мовна картина світу є 

складним, багатовимірним явищем, оскільки охоплює не лише одиниці мови, а й 

специфіку їх використання. Вона зумовлена як самою дійсністю, так і тим, як ця 

дійсність сприймається, репрезентуючись у вербальній формі. В. Постовалова 

зазначає, що картина світу – це не дзеркальне відображення і не відкрите «вікно» 

у світ, а саме картина, тобто інтерпретація, акт світорозуміння, і вона залежить від 

призми, через яку здійснюється це світорозуміння [237, с. 55]. Тропи, як відомо, 

виникають внаслідок образного бачення, збуджують «мережу асоціацій, через яку 

дійсність, сприйнята свідомістю, втілюється у мовній формі» [237, с. 173]. Щодо 

моделювання мовної картини світу, то тут продуктивною вважають метафору з 

огляду на її функціональні можливості: «давати індивідуальні назви, апелювати 

досвідомості, інтуїції адресата, визначати спосіб мислення про світ та його 

фундаментальні частини і забезпечувати уявлення про певний об’єкт або 

категорію об’єктів» [165, с. 91]. На роль метафоризації у творенні мовної картини 

світу звертають увагу В. Телія [237, с. 173-204 ], Н. Лобур [163], О. Федик [303].   

О. Федик акцентує увагу на тому, що суть механізмів метафоризації полягає 

не в перенесенні значення слова  з одного предмета на інший, а в охопленні 
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«імпульсів духовної природи мови, фіксації ідеального у мові на основі 

антилогічного поєднання лексем» [303]. Тобто метафора створює нову реальність, 

яка не є копією дійсності, а прообразом духовного світу [301, с. 122]. 

«Метафоризуючись, – зауважує О. Федик, – слово виявляє свою внутрішню, 

приховану функцію – стає адекватом трансцендентної дійсности, що не може 

бути передано логічним зв’язком на зображально-відображальному рівні» [303]. 

Троп як мовна помилка. Тропи розуміють і як засоби, що відхиляються від 

норми, специфічні звороти, що реалізують «інші» смисли, а тропеїзовану мову 

називають особливим різновидом «непрямої» мови, де найбільшою мірою 

проявляються парадокси тотожностей і відмінностей. Тропеїзований текст є 

деформованим у зіставленні з «нормою», оскільки тут конструюються 

«заборонені» у «прямій» мові зв’язки [323, с. 520-521]. 

Н. Арутюнова розглядає тропи як «девіації від семантичного стандарту», а 

саме як аномалії, що піддаються інтерпретації [9, с. 17]. Про метафору дослідниця 

пише так: «Метафора відкидає приналежність об'єкта до того класу, в який він 

насправді входить, і стверджує включеність його в категорію, до якої він не може 

бути віднесений на раціональній основі. Метафора – це виклик природі. Джерело 

метафори – свідома помилка в таксономії об'єктів. Метафора працює на 

категоріальному зсуві» [287, с. 17-18]. Метафору як навмисну категоріальну 

помилку тлумачили також П. Рикер, Г. Райл [287, с. 441]. 

Граматична характеристика тропів (морфологічні, синтаксичні 

особливості). У межах лінгвістичного підходу тропи розглядають як мікротексти, 

у яких діють граматичні правила мови, оскільки структурно вони виражаються 

словосполученням, реченням, складним синтаксичним цілим, текстом. Частини 

мови як компоненти тропа поєднуються тим чи іншим синтаксичним зв’язком. 

Серед метафор, наприклад, виділяють субстантивні, атрибутивні, дієслівні, 

комбіновані [177, с. 332]; граматичне вираження порівняння – порівняльний 

зворот, підрядне речення, конструкції з формами ступенів порівняння 

прислівників і прикметників, описові порівняння, речення порівняльної 
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структури, порівняльно-приєднувальні конструкції, побудовані за принципом 

образної аналогії [177, с. 360-362]. 

Стилістичні особливості тропів. Уживання тропів у різних дискурсах 

позначене певними особливостями, що стосуються їхнього функціонування, 

структури, мети використання тощо. Ці питання є прерогативою досліджень як 

загальних проблем стилістики [177], так і конкретних [167]. Відтак у працях зі 

стилістики здійснюють різноаспектний (граматичний, лексичний, стилістичний, 

структурний, функціональний, образотворчий та ін.) чи одноаспектний  аналіз 

тропів (чи конкретного тропа) з метою виявлення особливостей їхнього 

конструювання і вживання, прагматичної спрямованості в художніх, 

публіцистичних, конфесійних та інших текстах тощо [288], [80], [139], [222]. 

Загалом кінець ХХ – початок ХХІ ст. характеризується посиленим 

інтересом до тропів у зв’язку з актуалізацією таких напрямків, як лінгвопоетика, 

лінгвостилістика, теорія художньої мови (Н. Бойко, В. Ващенко, С. Єрмоленко, 

Т. Єщенко, М. Коцюбинська, І. Кучеренко, Л. Мацько, Я. Мельник, А. Мойсієнко, 

Л. Пустовіт, В. Русанівський, Л. Ставицька, О. Тараненко, О. Тищенко, 

В. Чабаненко, О. Черевченко та ін.). 

Як бачимо, теоретичне осмислення тропів має давню історію і триває уже 

більше двох із половиною тисяч років. Її відлік прийнято розпочинати від 

античних риторик та поетик, у яких представлені перші спроби з’ясувати 

онтологічну сутність образних засобів, перші класифікації тропів тощо. 

Середньовічні учені, орієнтуючись на античні традиції, більше уваги приділяли 

впорядкуванню тропеїчної системи, визначенню об’єктних меж між тропами, 

внутрішньовидовій диференціації. У дослідженнях Нового часу актуалізується 

антропоцентричний чинник у вивченні тропів. Змінюється статус образних 

засобів: вони трактуються як одиниці, невіддільні від людини, а їх аналіз вимагає 

залучення даних психології, логіки, культури та мови. У ХХ – поч. ХХІ ст. 

дослідження тропів характеризуються широкою парадигмою порушених проблем, 

що передбачає їх переосмислення крізь призму нових підходів. 
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Щодо лінгвістичного тлумачення тропів, то їх розглядають і як аномальні 

явища, що виникають внаслідок помилок, і як конструкції, виникнення яких 

спричинене самою мовною системою, а саме необхідністю номінації понять, 

передусім метафорою, що дозволяє тлумачити їх і як засоби мовної економії. У 

площині семантики активізується інтерес до денотативних та конотативних сем у 

структурі «тропеїзатора» та «тропеїзованого», структура тропа як мовної одиниці 

піддається граматичному (морфолого-синтаксичному) аналізу, а вживання в 

різних дискурсах зумовлює лінгвостилістичне зацікавлення тропеїчними 

одиницями. Тропи як елементи мовної картини світу демонструють особливості 

мовомислення всього народу чи окремого його носія. 

 

1.2. Тропи у світлі сучасних лінгвістичних напрямків 

 

У ХХ-ХХІ ст. наука про тропи продовжує активно розвиватися в різних 

напрямках, представлених численними теоріями. Поряд із власне лінгвістичними 

дослідженнями, у яких тропеїчні конструкції розглядаються в лексико-

семантичному, лінгвостилістичному, граматичному аспектах, актуалізуються 

проблеми, пов’язані з механізмами тропеїзації, взаємозумовленістю процесів 

творення тропів і пізнанням дійсності, перетворенням ментальних категорій на 

мовні, сугестивним та маніпулятивним потенціалом образних засобів, 

культурологічними смислами у тропах й под.  

 

1.2.1. Вивчення тропів в аспекті когнітивної лінгвістики 

 

У когнітивній лінгвістиці розуміння й вивчення мови антропологічно 

зорієнтоване, тобто спрямоване в ментальну сферу людини: мова розглядається як 

«засіб формування і вираження думки, зберігання та організації знань у людській 

свідомості, обміну знань» [28, с. 19]; засіб концептуалізації й категоризації світу 

[143, с. 148]. Отож, аналіз лінгвокогнітивних студій тропів дозволить 
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схарактеризувати ці мовні форми як антропологічно зумовлені явища у структурі 

мова – когніція. 

Когнітивний статус тропів. У руслі лінгвокогнітивних досліджень 

диференціюють вербальний та концептуальний статуси тропів: перший – на рівні 

мови, другий – на рівні мисленнєвих процесів людини. Загалом когнітивний етап 

наукового осмислення тропів апелює до мисленнєвого процесу – «аналогового 

осмислення світу людиною» [327]. Н. Ярова пропонує «розбіжності між тропами 

поетичної мови шукати в лінгвокогнітивних операціях, що впливають на 

структуру конкретного художнього засобу» [327]. 

Дослідження тропів із погляду когнітивної лінгвістики засвідчують 

передусім важливу роль метафори, яку називають когнітивною (концептуальною). 

Науковці тлумачать її як «ментальну операцію, спосіб пізнання, категоризації, 

концептуалізації, оцінки і пояснення світу» [36]; як «знаряддя когнітивних 

процесів формування нових ментальних категорій, утворення нових 

концептуальних систем, породження нового знання» [320, с. 219]. 

Пріоритетними при когнітивному підході вважають дві її характеристики: 

ментальний характер (онтологічний аспект) і пізнавальний потенціал 

(епістемологічний аспект) [36]. У когнітивних студіях диференціюють метафору 

та метафоричне вираження: «під метафорою розуміють концептуальну метафору 

(conceptual metaphor) – спосіб думати про одну галузь знань крізь призму іншої, 

наприклад, «ЛЮБОВ – ЦЕ ПОДОРОЖ», а під «метафоричним вираженням – 

відображення метафор у мові» [311, с. 351-352]. Науковці зазначають, що в основі 

когнітивної теорії метафори лежить ідея про її ментальну природу, а мовний 

рівень забезпечує відображення мисленнєвих процесів: метафоричні значення 

слів – це «тільки поверхневе відображення концептуальних метафор, закладених у 

понятійній системі людини, які структурують її сприйняття, мислення і 

діяльність» [35, с. 36]. Такі метафори передбачають перенесення концептуалізації 

мисленнєвого простору, що пізнається, на непізнане, яке концептуалізується та 

включається в загальну концептуальну систему певної мовної спільноти. «При 
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цьому один і той же мисленнєвий  простір може бути представлений за 

допомогою однієї або декількох концептуальних метафор» [149, с. 55]. 

Системний опис метафори як когнітивного механізму подають Дж. Лакофф 

та М. Джонсон у праці «Метафори, якими ми живемо», названій «біблією 

когнітивного підходу до метафори» [157, с. 7]. Науковці заперечують 

приналежність метафори виключно до лінгвістичної сфери, зауважуючи, що вона 

реалізується в мисленні та діяльності людини. «Наша повсякденна понятійна 

система, в межах якої ми мислимо і діємо, метафорична за своєю суттю», а отже, 

метафора значною мірою зумовлює мислення, досвід, поведінку людини, тоді як 

мова відкриває доступ до метафор, що структурують сприйняття, мислення та дії 

[287, с. 387-388]. 

У межах когнітивної теорії метафори як її різновид розглядають і 

персоніфікацію. Концептуальна метафора-персоніфікація передбачає 

метафоричне визначення концептів-референтів (сфера мети) через концепти-

кореляти (сфера джерела), які формують поняття, що структурують 

концептосферу ЖИВА ІСТОТА [13; 101]. При цьому задіюються такі властивості 

живої істоти, як «актантні, ментальні, фізіологічні, зовнішня характеристика та 

родова приналежність» [101]. Зауважимо, що зазначена модель відображає 

широке розуміння персоніфікації. У вузькому розумінні донорською зоною є 

концептосфера ЛЮДИНА. 

Теорія концептуальної метафори, в тому числі й персоніфікації, широко 

опрацьовується й поглиблюється у працях тих лінгвістів, які досліджують її 

специфіку в різних дискурсах (політичному, художньому тощо). Саме це, на 

думку Л. Бєлєхової, стимулює вивчення й інших тропів у ракурсі когнітивної 

лінгвістики. Так, статус концептуального, що передбачає розуміння його як 

мисленнєвої операції, як способу «осмислення однієї сутності крізь призму 

іншої», як здатного «слугувати когнітивній меті обробки думки, мотивувати 

процес образного мислення», крім метафори та метонімії, отримав оксиморон. «В 

основі метафоричного мислення лежить аналогове осмислення людиною картини 



35 

світу, метонімічного – асоціативне, а контрастивне або парадоксальне мислення є 

підґрунтям оксиморону» [22]. 

Як зазначає дослідниця, «концептуальний оксиморон – це контрастивне 

осмислення компонентів семантичної структури оксиморонного виразу в межах 

одного семантичного простору в перспективі співвіднесення їх «модусів 

існування», тобто модальностей як способів відношення висловлення до 

реальності» [22]. В основі диференціації метафоричного та оксиморонного 

поетичного образу лежить лінгвокогнітивна операція перспективізації. Проте 

«якщо в метафорі остання проявляється в плані вибору фокуса образу, що 

досягається висуненням домінантної ознаки складника царини джерела, то в 

оксимороні перспективізація полягає в зіштовхуванні або перетинанні різних 

модальностей» [22]. 

О. Маріна в контексті лінгвокогнітивної наукової парадигми розглядає 

оксиморон, антитезу, іронію й гротеск, називаючи ці образні засоби 

«контрастивними тропами та фігурами», що «інкорпорують у собі вербальну і 

концептуальну іпостасі», перша з яких полягає у втіленні в словесній формі 

парадоксального поетичного мислення [170]. Дослідниця зауважує, що в основі 

контрастивних тропів та фігур лежить лінгвокогнітивна операція – «контрастивне 

мапування», і розрізняє три його види: атрибутивне («приписування протилежних 

ознак, якостей або властивостей описуваному предмету, об’єкту чи явищу»), 

ситуативне («проектування однієї художньої ситуації, емоційного стану та дії на 

протилежні») та наративне («проектування знань про відомі сюжети, теми, 

мотиви чи ідеї з будь-яких творів художньої літератури або відомих історичних 

подій на новий віршований твір, що містить протилежні мотиви або ідеї, шляхом 

їх переосмислення й інакомовного втілення в словесних поетичних образах»). Усі 

вони супроводжуються лінгвокогнітивними процедурами зіткнення, 

перехрещення і накладання [170]. 

Н. Ярова у лінгвокогнітивному аспекті тлумачить порівняння, зокрема 

складні тропеїчні сполуки – компаративні блоки, під якими розуміє текстові 

конструкти, що становлять «декілька поетичних тропів і фігур, спаяних між 
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собою домінантним тропом – художнім порівнянням», тобто в основі яких лежить 

лінгвокогнітивна операція порівняння [327]. Дослідниця висуває гіпотезу про 

існування «надтропа», який має концептуальну схему компаративного тропа (С – 

О), де С – означена сутність, О – означувальна, а тире « – » позначає різноманітні 

когнітивні операції, властиві кожному окремому концептуальному тропу 

(метафоризації, метонімізації, оксиморону). Така схема вважається універсальною 

для всіх компаративних тропів, оскільки вони об’єднані спільною 

лінгвокогнітивною операцією порівняння, а компаративний епітет, метафора-

порівняння, художнє порівняння розглядаються в єдиній системі тропів [327]. 

Репрезентація мисленнєвого процесу порівняння на вербальному рівні може 

бути представлена у вигляді когнітивної моделі «ДЖЕРЕЛО – ШЛЯХ – ЦІЛЬ», у 

якій «елемент «ШЛЯХ» належить до зони мовної реалізації» і «матеріалізує» 

встановлений людською думкою зв'язок між двома предметами» [94]. 

Когнітивні механізми тропеїзації. У когнітивній лінгвістиці, де тропи 

кваліфікують як певний мисленнєвий процес, онтологічно властивий людині, 

науковці здебільшого зосереджують увагу на механізмах тропеїзації. Зокрема, 

метафоризацію, що становить взаємодію різних структур знання (фреймів, 

концептосфер тощо), означують терміном «мапування» (mapping) й тлумачать як 

«проекцію структур знання з однієї концептосфери на іншу, аналогове мапування 

ознак і властивостей сутностей царини джерела на онтологічно споріднені 

сутності царини мети» [21, с. 22]. Під першими сутностями розуміють сферу-

джерело, концептуальний корелят, донорську зону, джерело метафоричної 

експансії, під другими – ментальну сферу-мішень, концептуальний референт, 

реципієнтну зону, напрям метафоричної експансії. 

Л. Бєлєхова розрізняє концептуальне (аналогове, субститутивне, 

контрастивне, наративне) та мовне мапування, зазначаючи, що кожен його 

різновид  втілює певний вид поетичного мислення: аналогове (атрибутивне, 

релятивне і ситуативне) – проекцію ознак, відношень і подій однієї галузі знання 

на іншу; субститутивне – заміщення цілого частиною, однієї структури знання 

іншою; контрастивне мапування передбачає, що одна царина знання 
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зіштовхується чи перехрещується з іншою; наративне забезпечує проектування 

сюжету чи мотиву художнього твору, історичної або повсякденної події із життя 

на зміст поетичного образу шляхом їхнього переосмислення в ході параболічного 

чи есеїстичного поетичного мислення; а конструктивно-творче мапування – це 

обігрування потенційних синтагматичних і парадигматичних властивостей 

мовних одиниць шляхом їхнього проектування на семантико-синтаксичну 

структуру [21, с. 22]. 

 С. Жаботинська звертає увагу на те, що метафоричне мапування заряджене 

інференціями («ті складники корелятивного домену, які безпосередньо не 

фігурують у метафорі, а можуть бути виведені з неї») та пов’язане з поняттями 

висвітлення/приховування («якщо референт структурується в термінах 

конкретного корелята, останній висвітлює одні властивості референта і водночас 

приховує, залишає неактивованими інші властивості») [90, с. 3-4]. 

М. Тернер, один із засновників теорії блендингу, вбачає в основі метафори 

розумову операцію – концептуальну інтеграцію, яку ще називає «змішуванням» 

(blending) або «ментальним зв’язуванням» (mental binding). Досліджуючи 

мапування, вектор якого спрямований від джерела (source) до мети (target), 

учений наголошує на інтеграційному процесі двох ментальних просторів, 

унаслідок чого виникає «об’єднаний» ментальний простір, який включає два 

вхідні ментальні простори і «слугує важливим локусом когнітивної діяльності» 

[334, с. 133-134]. 

Класифікація тропів. Механізми тропеїзації є критерієм класифікації 

образних засобів. Найдокладніше в когнітивній науці розроблена типологія 

концептуальних метафор. Дж. Лакофф та М. Джонсон розрізняють структурні, 

орієнтаційні та онтологічні метафори. У перших «один концепт метафорично 

структурований у термінах іншого»; другим властива «організація системи 

концептів відносно іншої системи», зорієнтована на просторові відношення на 

зразок «верх – низ», «всередині – зовні», «на поверхні – з поверхні», 

«центральний – периферійний» тощо. Щодо онтологічних метафор, то вони 

характеризуються як способи сприйняття подій, емоцій, ідей і таке ін. 
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матеріальних сутностей та речовин [157, с. 35-49]. Витоки метафор американські 

дослідники вбачають у системних кореляціях між явищами, що фіксуються в 

досвіді [157, с. 97]. Персоніфікації вони розглядають як розширення онтологічних 

метафор, що дозволяє осмислювати те, що відбувається, «в термінах, які ми 

розуміємо, виходячи з власних мотивацій, цілей, дій і властивостей» [157, с. 60]. 

Відомі й інші класифікації когнітивних метафор. О. Селіванова, зокрема, 

поділяє їх, зважаючи на підґрунтя метафоричного перенесення, на такі різновиди: 

структурний (в основі інтеграції реципієнтної та донорської зон лежить одна 

спільна когнітивна ознака); дифузний (інтеграція зон базується на спільному 

сценарії або комплексі асоціацій, сформованих в етносвідомості); гештальтний 

(реципієнтна зона позначається донорською «на підставі стереотипного 

уподібнення зорових, слухових, одоративних, тактильних, смакових гештальтів»); 

сенсорний (в основі когнітивна операція синестезії); архетипний (враховується 

архетип як основа поєднання структур знань); аксіологічний (знаки просторової 

орієнтації позначають оцінку) [246, с. 207-208]. А. Попова класифікує когнітивні 

метафори залежно від синтаксичного та дериваційного зв’язків [229].  

Т. Павлюк пропонує типологію порівняльних зворотів з огляду на 

репрезентацію певного виду знань: 1) порівняння-уявлення (формують 

узагальнений чуттєво-наочний образ предмета чи явища); 2) порівняння-схеми 

(подають узагальнену просторово-графічну чи контурну схему); 3) порівняння-

поняття (відображають найсуттєвіші ознаки предмета чи явища, результат їхнього 

раціонального осмислення); 4) порівняння-фрейми (передають об’ємне уявлення, 

певну сукупність стандартних знань про предмет чи явище); 5) порівняння-

сценарії (містять послідовність декількох епізодів у часі, стереотипні епізоди з 

ознакою руху, розвитку); 6) порівняння-ґештальти (презентують комплексні 

мисленнєві структури, які поєднують чуттєві та раціональні елементи, а також 

об’єднують динамічні і статичні аспекти відображуваного об’єкта) [218, с. 64]. 

Тропи як інструмент вербалізації концептів. Відомо, що основною 

одиницею дослідження когнітивістики є концепт як складний лінгвоментальний 

феномен, що відображає специфіку сприйняття навколишньої дійсності 
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культурною спільнотою. Проекція цього когнітивного утворення у вербальну 

площину реалізується різними мовними одиницями, у тому числі засобами 

вторинної номінації (Т. Вільчинська, О. Каляденко, Г. Огаркова,  М. Скаб, 

О. Чорновол-Ткаченко). Отже, тропи як когнітивно-вербальне явище 

відображають особливості ментальної діяльності людини. Щодо струтури 

концепту, то більшість науковців розрізняють у ній ядро і периферію [247, с. 417]. 

Тропи, що репрезентують індивідуальні знання, сформовані внаслідок фізичних 

та ментальних дій особи і засвоєння нею досвіду минулих поколінь, як 

асоціативно-образні вербалізатори відносяться до периферії. Оскільки тропи 

розкривають смислове наповнення концепту асоціативно, через посередництво 

тих чи тих дескрипторів, наділених певною парадигмою значень та уявлень, то 

часто забезпечують емотивно-оцінну конотацію концепту, виявляючи нові 

концептуальні ознаки. Подібну думку висловлює В. Ніконова, яка тлумачить 

концептуальну метафору як образно-асоціативний шар концепту [207, с. 219].  

Т. Павлюк, досліджуючи особливості вербалізації порівняння як 

когнітивного компонента тексту, звертає увагу на такі моменти: 1) лексичні 

компоненти порівняння (суб’єкт та об’єкт) формують номінативне поле двох 

концептів, а основа порівняння репрезентує когнітивну ознаку, притаманну 

концепту; 2) когнітивна інтерпретація результатів опису семантики мовних 

засобів дає змогу виявити когнітивні ознаки, що формують аналізований концепт 

як ментальну одиницю; 3) інформативна достатність порівняльної конструкції 

уможливлює моделювання структури концепту (опис макроструктури, 

категорійної структури та польової організації концепту) [217, с. 66]. 

Щодо епітетів, то, на думку Ж. Маслової, вони також є однією з образних 

репрезентацій концептів, що фіксують наші знання  про світ [174, с. 102]. 

Д. Мінахін, досліджуючи епітет із погляду когнітивної поетики та розглядаючи 

його як результат еволюції людської свідомості загалом і творчої зокрема, 

зауважує, що той може виникати на основі взаємодії різних концептів, тобто може 

бути немотивованим прозоро, але мотивованим суб’єктивно (автор може бачити 

зв’язок між явищами, а читач – ні) [191, с. 32-33]. 
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Таким чином, аналіз тропів на стику мови та ментальної/психічної сфери 

людини дозволяє кваліфікувати їх як когнітивні категорії, спроектовані у 

вербальну площину. Когнітивна технологія тропотворення, тобто спосіб думання 

про одну концептосферу через іншу, отримала термінологічний статус – 

«мапування», від якого нерідко залежить класифікація тих чи тих концептуальних 

тропів. Перспективним напрямком лінгвокогнітивних студій є вивчення проблеми 

троп – концепт, що дає змогу проникнути в глибини ментальної сфери людини, 

дослідити її на рівні поетичного твору, особи, етносу в синхронії чи простежити 

динаміку в діахронії. 

 

1.2.2. Нейролінгвістичний підхід до вивчення тропів 

 

Нейролінгвістичне програмування (НЛП) є складним набором 

психотерапевтичних технік, спрямованих на вирішення проблем та розв’язання 

завдань у різних сферах: терапії, освіті, бізнесі, мас-медіа тощо. Аналіз тропів 

крізь призму нейролінгвістичного підходу дає змогу розглядати їх як психічно-

вербальне явище. 

Тропи, насамперед метафори, широко використовуються в різних 

психотерапевтичних практиках. Поштовхом до цього стали праці З. Фрейда, в 

яких психолог акцентував увагу на метафоричності психічних образів, а також 

концепції К. Юнга та Е. Берна [40, с. 83]. Фрейдівські постулати про об’єктивацію 

у формі снів прихованих думок, аналіз вільних асоціацій – усе це дало поштовх 

для дослідження тропів як інструмента доступу до психіки людини, підсвідомого 

й несвідомого. 

Теоретичні аспекти терапевтичної метафори та практичні поради щодо її 

застосування висвітлюють у своїх працях Д. Гордон,  М. Еріксон, Е. Россі, 

Д. Міллс, Р. Кроулі, Д. Трунов, Г. Олдер, Б. Хезер, Н. Оуен, Р. Бендлер, 

Д. Гріндер, Ш. Копп, Ф. Баркер, Р. Коннер та ін.  

В аспекті нейролінгвістичного програмування тропи часто розглядають як 

мовні утворення психотерапевтичного і маніпулятивного призначення. 
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Мікротексти, які використовують із лікувальною метою, прийнято умовно 

називати «терапевтичними (психотерапевтичними) метафорами». У НЛП під 

ними зазвичай розуміють не лише власне метафори, а й «усі мовні засоби 

об'єктивації псевдототожності, аналогії, подібності, асоціації: метафори, 

іносказання, перифрази-псевдототожності, алегорії, порівняння і под.» [270, 

с. 317]. Це відображено і в розумінні поняття «терапевтична метафора»: «Це 

повідомлення, в яких інформація, що виходить від пацієнта або психотерапевта, 

представлена в термінах, що належать іншим ділянкам людських знань, тобто в 

символічній формі» [294]. Отже, зазначений термін є умовним [270].  

Розрізнення тропів у працях психотерапевтичного спрямування трапляється 

рідко. Наприклад, Ф. Баркер диференціює порівняння та метафору, зазначаючи, 

що в першому випадку предмет або подія певною мірою прямо нагадують ті, з 

якими порівнюються, наприклад, у реченні «він плаває, як риба» [16, с. 23]. 

Вербальними показниками порівнянь учений вважає фрази на зразок: «Це нагадує 

мені про…», «Я пам’ятаю, коли…», «Це швидше схоже на…», «Це така ж 

ситуація, що і…» [16, с. 23]. Подібні тропи в лінгвістиці тлумачать як такі, що 

реалізують приблизну подібність [269, с. 78-81]. 

Дія тропа на адресата зумовлена його експресивним наповненням і 

«розкриває універсальні можливості аналогового мислення людини» [270, с. 317]. 

Із фізіологічного погляду така дія зумовлена процесами правої півкулі та 

підсвідомого [34, с. 21; 210]. 

Г. Олдер та Б. Хезер розглядають метафору як інструмент досягнення 

певних прагматичних цілей: покращення спілкування, впливу, переконування, 

лікування тощо. Поділяючи метафори на прості та складні, науковці зауважують, 

що у НЛП частіше виявляються аналогія, алегорія, сюжет, оскільки часто 

об’єктивуються історії з декількома смисловими рівнями [210]. 

Функціональне призначення метафор у практиці НЛП, на думку згаданих 

мовознавців, широке. Вони розкривають і активізують досі недоступні ресурси 

слухача; стимулюють мислення; подекуди звертаються безпосередньо до 

підсвідомості; допомагають викликати транс та спілкуватися в такий спосіб із 
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пацієнтом; дають змогу передати зміст без образ, суперечок, заперечень; будують 

мости між «картами» мислення; стимулюють праву півкулю мозку, цілісне 

мислення, збуджують уяву; у складному мисленнєвому процесі, що полягає у 

намаганні через підсвідоме пов’язати поточні проблеми й труднощі з будь-якими 

подіями із життя, виконують роль зв’язку, каталізатора асоціацій, «резонатора» 

[210]. У спілкуванні використовуються також із метою спрощення; знеособлення; 

пробудження творчих здібностей; усвідомлення характеру співрозмовника; 

підстроювання; персоніфікації; привертання уваги; подолання опору; створення 

яскравих спогадів; самоаналізу і досягнення осяяння; виявлення проблем; 

забезпечення тих чи інших емоцій [210]. 

Д. Трунов виділяє такі функції метафори з погляду НЛП, як: експресивна, 

діагностична, дисоціююча, пояснювальна, маніпулятивна, розвиваюча, 

оформлювальна, розважальна [294]. Метою терапевтичної метафори, за 

Д. Гордоном, є «ініціація свідомого чи підсвідомого трансдериваційного пошуку, 

який може допомогти людині у використанні особистих ресурсів для такого 

збагачення моделі світу, якого вона потребує, аби справитися з навислою над нею 

проблемою» [71, с. 21]. Цим функціональна характеристика метафори у 

психотерапії не вичерпується. Загалом вчені по-різному визначають функції 

метафори з позиції нейролінгвістики, зауважуючи, що не всі образні мовні засоби 

виконують терапевтичну функцію. 

Д. Міллс та Р. Кроулі, наприклад, вказують на диференційні ознаки 

літературної й терапевтичної метафор. Якщо для обох різновидів, на їхню думку, 

спільною є здатність викликати в реципієнта «синхронність сприйняття метафори 

та її змісту», то характер сприйняття і є критерієм їхнього розрізнення. У 

літературній метафорі близькість співвідношення між метафорою та її змістом 

повинна викликати відчуття близькості образу, захоплювати читача, незалежно 

від того, чи описане траплялося в його житті. Терапевтична метафора також 

образна, як і літературна, але ситуативно ближча, бо властива досвіду читача, 

зміст розповіді співзвучний із його світовідчуттям і зрозумілий [190]. 

Розрізняють такі види терапевтичних метафор, як формальні метафори 
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(моделі аналогового знання, усталені в соціумі у формі чарівних казок, віршів, 

анекдотів, стійких висловів тощо); природні метафори (моделі аналогового 

знання, створювані під час спілкування, що виникають спонтанно, відображаючи 

сьогочасне бачення ситуації як аналогічної і такої, що містить альтернативне 

рішення, втілюються у формі опису «випадку» зі свого життя, життя знайомої 

людини, авторської казки, притчі); ефективні метафори (терапевтично ефективні 

моделі аналогового знання, сконструйовані із застосуванням спеціальних засобів 

впливу на свідомість і підсвідомість сугерента) [270, с. 319-320]. 

Р. Коннер виділяє рамкову метафору, розуміючи під нею «метафору, 

вкладену в іншу або в інші протягом одного терапевтичного сеансу з метою 

досягнення декількох терапевтичних цілей – від трьох до п'яти» [133]. 

Класифікуючи терапевтичні метафори, Д. Трунов оперує різними 

критеріями, як-от: походження (метафора психотерапевта, метафора клієнта, 

метафора спільної творчості, твори усної народної творчості); ступінь 

оригінальності (загальноприйняті, специфічні для певної терапевтичної ситуації); 

форма подачі (відкриті та завуальовані); за тривалістю впливу (епізодичні, 

пролонговані); за об’ємом (від слів-епітетів, окремих образів до розповідей) [294]. 

Ф. Баркер диференціює метафори, що використовуються з терапевтичною 

метою, так: 1. Основні історії, призначені для того, щоб повною мірою 

забезпечити вирішення складного клінічного випадку. 2. Анекдоти та короткі 

історії, спрямовані на конкретні, обмежені результати. 3. Аналогії, порівняння та 

короткі метафоричні твердження, які ілюструють або підкреслюють конкретні 

ідеї. 4. Метафори взаємовідношень. 5. Завдання з метафоричними смислами. 6. 

Метафоричні предмети, що використовувалися під час терапії, аби 

персоніфікувати те, чого вони насправді не позначають. 7. Художні метафори: 

малюнки, зображення, пластилінові фігурки тощо, які символізують інші 

предмети [16, с. 51-52]. 

За теорією Р. Бендлера та Д. Гриндера, механізми впливу метафори 

включають проходження значенням трьох стадій: 1) метафора становить 

поверхневу структуру значення, безпосередньо виражену у словах; 2) поверхнева 
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структура приводить у дію асоційовану з нею глибинну структуру значення, 

опосередковано пов’язану зі слухачем; 3) це, у свою чергу, приводить у дію 

глибинну структуру значення, що безпосередньо співвідноситься зі слухачем 

[190]. 

Алгоритм вербалізації терапевтичної метафори передбачає декілька етапів: 

«А. Збір інформації: 1. Ідентифікація значущих осіб, залучених до проблеми: а) 

ідентифікація їх міжособистісних стосунків. 2. Ідентифікація подій, характерних 

для проблемної ситуації: а) специфікація того, як розвивається проблема 

(калібрування). 3. Специфікація змін, яких хотів би досягти клієнт (результат): а) 

усвідомлення того, що вони точно сформульовані. 4. Ідентифікація того, що 

клієнт робив раніше для вирішення проблеми, або того, що «утримує» його від 

здійснення вчинків для отримання бажаних змін (що може ініціювати сполучну 

стратегію).  

Б. Створення метафори: 1. Вибір контексту. 2. Вибір персонажів і плану 

метафори для того, щоб вона була ізоморфна А1, А2 і A3 (див. попередній пункт). 

3. Визначення дозволу, що включає: а) стратегію рекалібровки (за А4); б) бажаний 

результат (за A3); в) переформування безпосередньої проблемної ситуації.  

В. Повідомлення метафори: а) відсутність референтного індексу; б) 

неспецифіковані дієслова; в) номіналізація; г) вставлені команди та маркування; 

д) синтаксис метафор» [71, с. 37-55]. 

Науковців, у тому числі й лінгвістів, цікавить також сугестивний та 

маніпулятивний потенціал тропів у різних сферах людського життя. Так, в 

українському мовознавстві дослідженню подібних проблем присвячені праці 

Л. Ільницької та О. Рудої (метафора в політичному дискурсі) [109; 239]; В. Зірки й 

Н. Слухай (функціонування метафори у сфері реклами) [100; 268]; С. Бронікової 

(метафора й управлінський консалтинг) [34], І. Шкіцької (тропи як засоби 

підвищення значущості співрозмовника) [319]. 

Дослідження тропів пов’язане із вивченням того, як інформація про 

навколишній світ сприймається та передається органами чуття. Відповідно 

розрізняють чотири репрезентативні системи: візуальну, аудіальну, кінестетичну і 
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дискретну [127, с. 43]. Сприйняття того чи того елемента дійсності може 

відбуватися в різний спосіб. Зокрема, виділяють мономодальність та заміщену, 

розщеплену, комплексну модальності [268]. 

Отже, такі характеристики тропів, як експресивне наповнення, апеляція 

одночасно до декількох сенсорних систем, здатність задіювати аналогове 

мислення людини та забезпечувати доступ до підсвідомості, дають змогу 

використовувати ці структури як інструменти психологічного впливу в 

міжособистісній комунікації. 

 

1.2.3. Дослідження тропів у межах прагмалінгвістики 

 

Вихідною точкою прагмалінгвістичних досліджень мовного матеріалу є 

інтерактивність, що дає змогу розглядати тропи в комунікативній взаємодії. 

Аналіз тропеїстики у працях із прагмалінгвістики часто зорієнтований на 

встановлення особливостей реалізації схеми мовець – текст – адресат – 

інтерпретація з урахуванням того, що в тропах порушується усталена система 

понять про навколишню дійсність. 

Прагмалінгвістичний підхід у дослідженні тропів пов'язаний з іменем 

американського вченого Д. Девідсона. Виходячи з того, що комунікація становить 

взаємодію висловленої думки та думки, виокремленої з мовлення, дослідник 

вважає, що інтерпретація метафор залежить від мовленнєво-мисленнєвої 

діяльності і їх творця, і реципієнта. При цьому метафора, на думку науковця, 

означає саме те, що виражають її структурні компоненти. Насправді метафору 

вирізняє «не значення, а вживання, і в цьому вона подібна до мовленнєвих дій: 

ствердження, натяку, брехні, обіцянки тощо» [287, с. 173-187]. 

Дж. Сьорль розрізняє буквальне значення метафоричної фрази і уявне. У 

його теорії представлені принципи метафоричної інтерпретації, що пояснюють, як 

мовець, говорячи «S є P», має на увазі «S є R», причому P не означає R, та як 

адресат розуміє, що «S є P» насправді означає «S є R»: 1) P за визначенням є R 

(Сем – гігант); 2) R відома або характерна властивість P (Сем – свиня); 3) R 
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прийнята, хоча й завідомо хибна, властивість Р (Річард – горила); 4) між P та R 

немає буквальної схожості; P у свідомості асоціюється з R внаслідок культурних 

чи природних чинників (Мері – цукерка); 5) між P та R немає буквальної 

схожості, але умови перебування P схожі з умовами перебування R (Ти став 

аристократом); 6) P та R мають тотожні або близькі значення, але одне з них 

обмежене у сполучуваності та неприйнятне для S (тухлий мозок); 7) P та R 

співвідносяться як частина – ціле, посуд – вміст та под. (метонімія та синекдоха 

розглядаються як різновиди метафори) [332, c. 103-112]. 

Ч. Стівенсон під метафорою розуміє «речення, яке дескриптивно означає те, 

що метафорична фраза виражає асоціативно» [279, с. 147-148]. При цьому 

науковець зазначає, що  метафоричний контекст перенасичений асоціаціями і в 

когнітивному плані асоціативно виражає набагато більше, ніж дескриптивно. 

Відтак процес інтерпретації тропа він кваліфікує як «дублювання асоціативної 

сили метафори іншими словами, що мають той самий ефект не внаслідок їхніх 

асоціативних характеристик, але як частина їхнього дескриптивного значення, що 

реалізується звичним способом» [279, с. 147-148]. Ч. Стівенсон звертає увагу на 

той факт, що перевести метафору на неметафоричну мову неможливо, необхідна 

низка інтерпретацій, кожна з яких розкриває якусь частину «повного заряду 

метафори» [279, с. 147-148]. Дослідник також торкається питання емотивного 

аспекту метафори, зауважуючи, що вона «певною мірою використовується для 

того, щоб відокремити емотивний ефект слова від властивих йому дескриптивних 

ефектів і в такий спосіб поповнити кількість наявних у мові емотивних засобів» 

[279, с. 149]. 

Е. Ортоні вважає помилковим зводити розуміння тропів до буквального 

значення. Натомість пропонує використовувати поняття «небуквальне». 

Компонентами метафор та небуквальних порівнянь (означені термінами тема та 

оболонка), за словами науковця, є сукупність характерних предикатів, які не 

перетинаються, що зумовлює повну асиметричність указаних тропів. Процес 

розуміння буквальних / небуквальних порівнянь, на думку Е. Ортоні, полягає у 

«використанні предикатів», що є спробою застосувати відомі типові предикати 
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оболонки до теми шляхом відбору доречних або відкидання несумісних. Щодо 

інтерпретації метафор, то він, підтримуючи теорію Дж. Сьорля, вважає 

необхідним додатковий механізм зіставлення значення висловленого зі значенням 

мовця. Серед метафор учений розрізняє одиниці «висунення предиката» і одиниці 

«введення предиката». У метафорах першого типу мовець і адресат достатньо 

обізнані з темою, інформація сприймається як істинна, а предикати, що її 

стосуються, не додають нічого нового. У метафорах другого типу реципієнт не 

знайомий із темою, а введені предикати є новими, широко презентованими та 

відіграють важливу роль у процесі пізнання [287, с. 219-235]. 

Буквальну інтерпретацію метафор заперечував і Дж. Міллер. Науковець 

пропонує розмежовувати істину-в-світі та істину-в-моделі, зауважуючи, що для 

розпізнавання метафор необхідне відчуття доречності в контексті й істини-в-світі, 

тому загальні знання повинні бути доступними для читача. Метафора, на думку 

Дж. Міллера, ставить аперцептивну проблему, що стосується співведнесення 

інформації, яка поступає, з усталеною системою понять, та створює напругу між 

картиною реального світу і картиною світу автора. У структурі тропа учений 

виділяє референт – концепт, про який йдеться, та релят – концепт, з яким 

співвідноситься референт [287, с. 251]. Розпізнавання метафори, за словами 

дослідника, відбувається в три етапи, які зазвичай зливаються в один ментальний 

акт: розпізнавання, реконструкція та інтерпретація. Розпізнавання полягає в 

розходженні текстового концепту читача зі знаннями про реальний світ. 

Реконструкція уявного порівняння задає можливу ситуацію в реальному світі, яка 

виправдовує використання метафори. Інтерпретація передбачає встановлення 

множини істинних основ для уподібнень і метафор та відповідних класів 

референтів і корелятів [287, с. 236-280]. 

Отже, інтерпретація тропів як інтерактивних одиниць у прагмалінгвістиці 

залежить від мовленнєво-мисленнєвої діяльності учасників комунікації. 

Характеризуючи тропи, насамперед метафори, порівняння, науковці або зводять 

їх до дескриптивного, буквального, значення, або ж заперечують це, що й 

зумовлює різні погляди на тропеїчні одиниці. 
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1.2.4. Тропи як об’єкт етнолінгвістики 

 

Етнолінгвістичні дослідження тропів презентують новий вектор їхнього 

аналізу в межах антропоцентричного підходу. Етнолінгвістику в сучасній 

науковій парадигмі визначають як «маргінальну галузь мовознавства, спрямовану 

на вивчення віддзеркалення в мові й мовленнєвій діяльності (етнотекстах – термін 

К. Рав’є та Ж. Був’є) етнічної свідомості, менталітету, національного характеру, 

матеріальної та духовної культури народу» [247, с. 252]. Одним із найважливіших 

її завдань називають реконструкцію традиційної мовної картини світу [20, с. 19]. 

Відповідно тропеїстика досліджується з погляду мовної об’єктивації етнічної 

інформації, оскільки тропи як лінгвістичні одиниці, з одного боку, зумовлені 

особливостями народного світобачення, з іншого –  фіксують етнокультурні та 

етноміфологічні уявлення. Тому цілком слушною вважаємо думку М. Жуйкової, 

що образність мовних знаків є не лише лінгвістичним феноменом, а й 

лінгвокультурологічним. За словами дослідниці, «особливо яскраво національно-

культурна своєрідність відбивається у процесах вторинної номінації, при творенні 

образних засобів мови, які у своїй семантиці закріплюють результати когнітивної 

діяльності певного національного колективу» [96, с. 10-12]. Зауважимо, що у 

творах різних письменників сектор етнічно зумовлених значень тропеїстики 

різний та визначається індивідуальними вподобаннями, авторським баченням 

світу, ступенем обізнаності з етнокультурою тощо.  

Дослідження специфіки об’єктивації етнокультурного простору засобами 

мови, в тому числі тропами, у мовознавчій науці відбувається в декількох 

напрямках, які розглянемо далі. 

Конотація культурних смислів. Предметом дослідження 

етнолінгвістичних студій є культурна конотація. Відповідно компоненти 

текстової структури тропа розглядаються як такі, що конотують певне етнічне 

значення. На думку В. Маслової, «культурна інформація може бути представлена 

в номінативних одиницях мови чотирма способами: через культурні семи, 

культурний фон, культурні концепти і культурні конотації» [173, с. 48]. 
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Т. Вільчинська зазначає, що розуміння терміну «конотація» на сучасному 

етапі розвитку мовознавчої науки вийшло далеко за межі експресивно-оцінно-

стилістичних рамок [55, с. 10]. В етнолінгвістичних і лінгвокультурологічних 

дослідженнях його трактують як смисловий компонент, що не входить 

безпосередньо в дефініцію (лексичне значення) слова та виражає несуттєві 

(факультативні) з логічного погляду ознаки поняття, які, проте, є сталими, 

значущими для певного мовного співтовариства, презентують відображення 

культурно-детермінованого вибору носіїв мови і можуть бути верифіковані в 

межах системи мови [20, с. 20]. Культурно-національна конотація – це  категорія, 

що виражає співвідношення між мовою і культурою як двома різними 

семіотичними системами і дає змогу описати їхню взаємодію, а її зміст 

співвідноситься з відповідним культурним кодом [173, с. 54-56].  

Культурно-маркована конотація, за словами В. Маслової, надає культурно-

значущої маркованості метафорам, символам, фразеологізмам та виникає 

внаслідок інтерпретації асоціативно-образної основи через співвіднесення її з 

культурно-національними еталонами і стереотипами, символами, міфологемами, 

прототипними ситуаціями тощо; метафори ж, у свою чергу, стають «джерелом 

когнітивного освоєння» й «експонентами культурних знаків» [173, с. 55-56]. 

Оцінно-експресивна метафора, на думку І. Голубовської, завдяки своїй 

природі  породжує стереотипи – «еталонні національно-культурні уявлення 

(образи), що відіграють велику роль у продукуванні мовою вторинного 

символічного простору» [68, с. 163]. «Виступаючи носіями певних національно 

детермінованих асоціативних стереотипів, – констатує дослідниця, – експресивні 

метафори здатні позначати суттєві віхи в розумінні та «відчуванні» етносом того 

фрагмента реального світу, який він безпосередньо сприймає. Специфіка 

розподілу емоційних оцінок-конотацій між однаковими референтами в різних 

мовах повинна пролити світло на систему національно-культурних преференцій 

та цінностей, формування якої значною мірою належить до компетенції 

колективного підсвідомого» [68, с. 163-164]. Образи, позначені виразною 

національною маркованістю, відносять до стереотипів і вважають джерелом 
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утворення інших тропів, зокрема «стереотипних порівнянь», наприклад,  хитрий, 

як лисиця [148, с. 195]. 

Етносимволіка, за словами В. Жайворонка, породжує тісні асоціативні 

зв’язки між словами й поняттями на зразок: вовк – злість, жорстокість (звідси 

вовча паща, вовчі зуби, вовча натура), вовк – ненажерливість (звідси вовче 

горло), вовк – голод (голодний, як вовк) [91, с. 669-670]. 

В основі метафоричних моделей, які часто поповнюються стертими 

метафорами, М. Жуйкова вбачає архаїчні світоглядні уявлення [96]. Тропи 

репрезентують давній міфологічний світогляд. Здебільшого це стосується 

«стертих» персоніфікацій дохристиянських божеств, хтонічних істот тощо, 

наприклад: вода біжить, сонце встає, глибинна основа яких закорінена в 

антропоморфізмі (олюдненні) та анімізмі (одухотворенні) [91, с. 667]. 

Науковці виділяють і спеціальну каузативну метафору (її компонентами є 

предикати на позначення тілесно-фізичних та емоційно-психічних станів, як-от 

сохнути, в’янути, кипіти, танути) в контексті магічних дій і вербальних формул, 

які її супроводжують: останнім «приписується здатність ототожнювати об’єкти і 

викликати тим самим у відсутнього предмета ті ж властивості, які має предмет-

посередник» [96]. В енциклопедичному словнику представлений термін «етнічна 

метафора», що тлумачиться як «спосіб розкриття сутності етнічного явища через 

слова та словосполучення, схожі зі звичними, чи такими, що контрастують із 

тими, які найчастіше вживаються для характеристики цього явища» [84, с. 213]. 

Із поняттям «етнічна конотація» тісно пов’язаний термін «етнокомпонент». 

Він безпосередньо стосується етнічної культури й «несе інформацію про етнічні 

особливості світосприйняття, що виявляють себе в психічному складі етносу 

(нації), структуруючись у таких його мікрокомпонентах, як етнічна (національна) 

самосвідомість, ідея, установка, етнічне (національне) почуття, національний 

(етнічний) характер, темперамент, звичаї, традиції; а також у національній 

самоідентифікації (етнічному самоусвідомленні)» [105, с. 25] та співвідноситься з 

відповідними кодами культури [241, с. 12].  

Л. Савченко під етнокомпонентом розуміє культурно або етнічно марковану 
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номінатему, що «стосується етнічної матеріальної чи духовної культури і надає 

поняттю яскраво вираженого національного характеру» [241, с. 20]. В. Телія 

зазначає, що номінативний склад мови включає два різновиди одиниць: у перших 

«культурно значуща інформація втілюється в денотативному компоненті значення 

(це слова, які позначають реалії матеріальної культури або концепти культури 

духовної і соціальної)», у других – «культурно значуща інформація виражається в 

конотативному компоненті значення» [286, с. 235]. 

Отже, в межах окресленого напрямку активізується насамперед 

дослідницький інтерес до тропів як оцінно маркованих одиниць, зокрема оцінно-

експресивної метафори, каузативної метафори та інших, що містять яскраво 

виражений етнокомпонент. 

Текстове вираження етноміфологем. Близьким до попереднього є напрям, 

спрямований на встановлення співвідношення текст – етнічна культура, яке 

визначають крізь призму етноміфологем, під якими розуміють «створені 

розкутою свідомістю митця образи, що відбивають загальнолюдську дійсність 

через дзеркало етнічних та індивідуальних уподобань» [266, с. 58]. Подібне 

визначення подає і Ю. Вишницька. Етноміфологема, на її думку, – це 

«спресований мовний етнокод, що при дешифруванні проходить процес 

креативного  відтворення закладеної культурологічної інформації: проекції мови 

культури на індивідуально-авторську художню мову» [45, с. 7]. Автори 

підручника «Стилістика української мови» етноміфологему інтерпретують як 

«мовну одиницю, що в національній культурі має стійке образне значення 

давнього походження, сформоване у віруваннях, звичаях, народній поетиці» [177, 

с. 76]. У контексті подібних досліджень тропи тлумачать як одну з текстових 

реалізацій етноміфологем. 

Н. Слухай подає характеристику художнього образу-етноміфологеми з 

логіко-семантичного погляду, зазначаючи, що образ може перебувати як у позиції 

суб’єкта зіставлення, так і об’єкта зіставлення; у першому випадку змінні коди 

правого боку логічної формули зумовлюють непряму ознаку образу, а в другому – 

образ-об’єкт зіставлення виступає непрямою ознакою [266, с. 59-60]. Загалом 
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етнічно зумовлені значення образу в структурі тропа реалізуються через 

переосмислення його за тією чи іншою моделлю або ж актуалізуються в ході 

виконання образом-об’єктом зіставлення дескриптивної  функції. 

Вербалізація етнічного компонента в смисловій структурі концепту. В 

останні десятиліття, як уже згадувалося, художні засоби мови все частіше  

розглядають як один із засобів вербалізації концепту, під яким розуміють 

лінгвально матеріалізовану багатокомпонентну й залежну від контексту одиницю, 

що, охоплюючи сигніфікативний і денотативний аспекти лексичного значення 

слова-вербалізатора, акумулює суспільно-історичну, етнокультурну, оцінну 

інформацію, значущу для певного соціуму та мовної особистості [55, с. 9-11]. А 

також до тропів звертаються і під час дослідження смислової структури концепту, 

передусім того сегмента, що звернений у площину етнокультури й етноміфології. 

С. Белевцова зазначає, що «в національній культурі виділяють етнокомпонент 

смислової структури концепту для позначення етнічно зорієнтованого 

ментального утворення» [18, с. 3]. 

Об’єктом наукового зацікавлення В. Жайворонка є етноконцепти, а саме 

знаки української етнокультури, підвалиною становлення яких є тісне 

переплетення етносимволіки слів з етносимволікою позначуваних ними реалій; ці 

концепти зазвичай є «константами української національної культури» [91, с. 3-4] 

(відомі й інші терміни цього поняття – «концепт-міфологема», «міфологемний 

концепт» [18].  

Н. Чендей, обґрунтовуючи доцільність виділення метафоричної картини 

світу, зазначає, що вона включає не тільки спільні з мовною картиною світу 

моделі, а й враховує особливості мислення певної етнокультурної спільноти, а 

тому є фрагментом не лише мовної та концептуальної, а й етнічної картини світу, 

оскільки метафора є особливим концептуальним носієм етнокультурних 

стереотипів [310, с. 276-277]. 

Подібні дослідження демонструють етноцентричний підхід до розгляду 

концептуальної метафори і метафоричного концепту. У лінгвоконцептології 

навіть розрізняють окремий напрямок – етнолінгвоконцептологію, що займається 
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вивченням етнокультурних концептів та концептів окремої етнокультури [106, 

с. 4] 

Об’єктивація етнокультурних кодів. Наступним перспективним 

напрямом, що сьогодні активно розробляється в мовознавстві, є дослідження 

етнокодів культури. Існує багато визначень терміна «код культури», з-поміж яких 

і запропоноване В. Красних. Код – це  «сітка», яку культура «накидає» на 

навколишній світ, членуючи, категоризуючи, структуруючи та оцінюючи його. 

Коди співвідносяться з найдавнішими архетипними уявленнями людини і 

«кодують» їх [147, с. 5]. 

Л. Савченко послуговується поняттям «етнокод», під яким розуміє 

«відповідну національну етнокультурну інформацію, що кодується у формі, 

здатній ідентифікувати культуру, через сукупність вторинних знаків і символів, 

наділених такими смислами (та їх комбінаціями), які можуть проявлятися в 

предметах матеріальної і духовної діяльності людини на рівні семіотичного 

простору» [241, с. 62]. 

Д. Гудков зазначає, що імена, які називають подібні об’єкти, утворюють 

пов’язані одна з одною вторинні семіотичні системи або коди (соматичний, 

зооморфний, природно-ландшафтний тощо) національної культури. Одиниці, що 

є складниками цих кодів, наділяються певними культурними значеннями, частина 

з яких існує у «світлій зоні» свідомості представників тієї чи іншої культури, інша 

– не усвідомлюється або імплікується, презентуючи своєрідні «лакуни» [72, с. 39]. 

В основі культурних кодів М. Піменова вбачає міфологічний символізм, що 

полягає в перенесенні образів конкретних предметів на абстрактні явища, при 

якому об’єктивується «паралелізм об’єктів фізичної (реальної) і віртуальної 

(ілюзійної) дійсності; міфологічна свідомість базується на гносеологічних 

операціях порівняння й ототожнення» [225, с. 128]. С. Белевцева зауважує, що в 

міфі зв’язок між явищами виникає за суміжністю, аналогією, подібністю [18, с. 5]. 

Мисленнєві операції, на які посилаються вчені, лежать також в основі тропів, 

зокрема порівняння, метафори, персоніфікації, метафоричного епітета, аналогії. 
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Науковці виділяють різну кількість культурних кодів. Так, В. Красних до 

базових кодів, що співвідносяться з архетипними, наївними уявленнями про 

світобудову, зараховує соматичний (тілесний), просторовий, часовий, 

предметний, біоморфний, духовний [147, с. 6]. Окреслюють також перцептивний, 

антропоморфний, харчовий, хімічний, кольористичний, діменсіональний [225, 

с. 127-128]. Л. Савченко, досліджуючи етнокоди духовної культури у фразеології, 

визначає такі їхні різновиди: міфологічний, етіологічний, демонологічно-

антропоморфний, етнокод повір’я, релігійний (ментальний зріз); традиційно-

обрядовий, звичаєвий, ритуальний, етнокод ворожіння (акціональний зріз); 

етнокоди замовляння, клятви, прокляття, етикетний (вербально-акціональний 

зріз); антропний, соматичний, зооморфний, фітоморфний, предметний 

(субстанціональна група кодів) [241]. 

У дисертаційній роботі, вслід за іншими науковцями (В. Телія, Б. Гудков, 

Л. Савченко, І. Чибор), під кодом розуміємо уявлення, закріплені за певним 

сегментом дійсності, гносеологічно детерміновані та релевантні для 

етнокультурної спільноти, що кодуються мовними одиницями. Щодо кількості 

кодів, то вона визначається особливостями членування дійсності. Дослідження 

художніх текстів засвідчує, що об’єктивація кодів культури в них може бути як 

неусвідомленою письменником, так і усвідомленою, зумовленою авторськими 

інтенціями й уподобаннями.  

Етнокультурні коди в мовному просторі часто реалізуються у тропах, 

зокрема, коли «при перенесенні в мові характеристик з одного коду на інший 

виникає метафора або метонімія» [225, с. 125]. М. Піменова вважає, що в мові 

через метафори виражається властивість мислення людини, яка живе в 

природньому та соціальному середовищі, переносити на свій внутрішній світ 

антропоморфні, біоморфні й предметні характеристики об’єктів, а здатність 

людини співвідносити явища з різних сфер, виділяючи в них спільні ознаки, є 

основою системи кодів, що існують у кожній культурі [225, с. 127]. 

На думку В. Красних, коди культури є універсальними за своєю природою, 

проте «питома вага кожного з них у певній культурі, а також метафорах, в яких 



55 

вони реалізуються, завжди національно детермінована і зумовлюється 

конкретною культурою» [147, с. 5], оскільки саме «характер метафор фіксує 

особливості національного світосприйняття» [136, с. 49]. Так, національно-

культурною специфікою можуть бути позначені як окремі метафоричні значення, 

так і окремі способи метафоризації [322, с. 4]. 

Є. Юрков у дисертаційному дослідженні висуває гіпотезу, що «семантичні 

сфери мови нерозривно пов’язані зі світом дійсності, який вони маніфестують, 

«пропонуючи» в якості «джерел» метафоризації свої компоненти – слова-реалії, 

що не лише певною мірою «задають» структурно-семантичні параметри 

метафоризації, а й є своєрідними маркерами національно-культурного бачення 

метафоризуючого суб’єкта – народу як сукупності носіїв історично сформованої 

національно-культурної мовної свідомості» [322, с. 5-6]. Культурний чинник 

впливає і на ментальну операцію відбору ознак подібності, яка лежить в основі 

метафоризаційних процесів [96]. 

Отже, тропи є мовними структурами, що разом з іншими презентують 

особливості мовомислення етносу чи конкретної особи як його представника. 

Основні напрямки сучасних етнолінгвістичних студій спрямовані на встановлення 

конотативної природи тропів, етнокультурної семантики, на їхню характеристику 

як маніфестантів етнокультурних кодів, що дає змогу всебічно проаналізувати 

особливості художнього мовомислення письменника, рецепцію та рефлексію 

етнокультури в поетичному мовленні. Спираючись на методику Н. Слухай, 

об’єктивацію етнокультурної інформації у тропах розглядаємо в аспекті 

співвідношення суб’єкт зіставлення – об’єкт зіставлення. 

 

1.2.5. Тропи осі псевдототожності в контексті логіко-лінгвістичного 

студіювання 

 

Лінгвістичні студії кінця ХХ ст. позначені зміною підходу до розуміння 

об’єкта дослідження: традиційне тлумачення мови як «відчуженого від людини 

явища» замінюється її усвідомленням як «унікальної, суто людської сутності» 
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[223, с. 39], що, у свою чергу, призвело до міждисциплінарного вивчення мови на 

всіх рівнях, у тому числі й на рівні тропів. Логіко-лінгвістичне дослідження 

образних засобів передбачає їхній аналіз крізь призму логіки та мови. 

В основі вказаного підходу лежить здатність особи ідентифікувати об’єкти, 

встановлювати спільне й відмінне між ними, в тому числі між конкретними і 

абстрактними  поняттями. Причому людина «не стільки встановлює подібність, 

скільки створює її» [10, с. 374]. Таким чином, у мовознавстві кінця ХХ ст. 

активізуються дослідження тропів в аспекті вираження ними таких логіко-

лінгвістичних понять, як «псевдототожність», «подібність», «аналогія», 

«асоціація», «суміжність». Подібний механізм переосмислення реалізується в 

розміщенні їх на осі псевдототожності з родовим тропом метафорою та на осі 

суміжності, в центрі якої перебуває метонімія. 

Вісь псевдототожності демонструє градацію зближення суб’єкта та об’єкта 

зіставлення по низхідній: від максимального (псевдототожність) до меншого 

(подібність) й аж до мінімального (аналогія, асоціація). Тип логіко-лінгвістичного 

співвідношення між суб’єктом осмислення та об’єктом зіставлення зумовлює 

розміщення тропа ближче до відповідної координати. 

Координата псевдототожності. 

У науці тотожність двох об’єктів відповідає формулі «а (є) те ж, що і в» або 

«а тотожне в» та може символізуватися як «а = в», що зазвичай називають 

абсолютною тотожністю [321, с. 985]. Зауважимо, що у процесі ототожнення двох 

різних предметів актуалізуються не всі характеристики, а насамперед ті, що 

відрізняються, абстрагуються, інакше об’єкти перетворилися б на один і той же 

предмет [107, с. 342], що відповідає постулату теорії відносної тотожності: два 

предмети можуть збігатися щодо однієї ознаки і відрізнятися стосовно іншої [321, 

с. 986]. У лінгвістиці це реалізується так: «Із метафоричного імені можуть 

виокремлюватися тільки ознаки, сумісні з денотатом. Так, коли людину назвати 

лисицею, то з цього не випливає, що в неї є хвіст» [10, с. 359]. 

У лінгвістичній науці тотожність об’єктів позамовної дійсності 

кваліфікують як псевдототожність, тобто «тотожність об’єктивної та покладеної в 
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основу перенесення ознаки» [197, с. 37]. Псевдототожність як провідна логіко-

лінгвістична координата осі псевдототожності становить найбільшу кількість 

тропеїчних об’єктивацій метафоричної групи [215, с. 42]. Родовим, базовим 

тропом осі псевдототожності беззаперечно вважають метафору. 

Опис категорії псевдототожності мовознавці традиційно здійснюють, 

спираючись на категорію подібності [215, с. 42]. Так, оперуючи логіко-

лінгвістичними поняттями «тотожність» та «подібність», трактують їх як такі, що 

належать до різних ситуацій дійсності і є протилежними за своєю суттю. Зокрема, 

Н. Арутюнова розглядає ці категорії крізь призму протиставлення, акцентуючи 

увагу передусім на їхніх диференційних ознаках. На її думку, відношення 

тотожності «об’єктивні, фактуальні, статичні, константні, поєднують 

кореферентні назви, симетричні, не створюють образу, не допускають 

синтаксичного поширення», відношення подібності ж «суб’єктивні, динамічні, 

можуть бути як константними, так і змінними, можуть поєднувати назви з 

різнотипною референцією, асиметричні, можуть створювати образні уявлення, 

відкривають залежні синтаксичні позиції» [10, с. 278]. Метафору Н. Арутюнова 

тлумачить як гібридний троп, що виникає внаслідок надання подібності вигляду 

тотожності [10, с. 279-280]. 

Традиційне визначення метафори як скороченого порівняння, започатковане 

у свій час Аристотелем, з логіко-лінгвістичного погляду можна розглядати як 

трансформацію подібності у тотожність, марковану граматичними засобами мови; 

«перехід від порівняння до метафори є водночас переходом від градуйованого 

(скалярного) поняття до актуального» [10, с. 279]. «У поезії, – як зазначає 

X. Ортега-і-Гассет, – метафора на основі часткової подібності двох об’єктів дає 

хибне уявлення про їхню повну тотожність. Саме це перебільшення, що порушує 

межі істиності, і надає їй поетичної сили» [287, с. 74]. У цьому контексті 

актуалізується «принцип фіктивності» та внутрішня згода його прийняти, що 

передбачає умовність, ілюзію ототожнення предметів [200, с. 52-53]. У науковому 

дискурсі подібна думка не є прийнятною, повне ототожнення об’єктів, зазвичай 
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різних, трансформується в часткове ототожнення, що сприймається як істинне 

[287, с. 74]. 

Н. Арутюнова зазначає, що метафора об’єктивує лише стійку подібність, 

постійну ознаку предмета, а тому не допускає обставин часу та місця, на відміну 

від порівняння, яке вказує на подібність предметів незалежно від того, постійна 

вона чи ні, дійсна чи лише здається такою [10, с. 354]. Більш переконливим у 

цьому плані видається твердження В. Москвіна, згідно з яким метафора може 

позначати будь-яку подібність, а тому правильними слід вважати і контексти на 

зразок: Вчора ти був ослом, а сьогодні ти – ведмідь [200, с. 52]. 

Якщо йдеться про ідеальні об’єкти (компоненти внутрішнього світу 

людини), то категорії тотожності і подібності є однорідними, різниця між ними 

стає не якісною, а кількісною: тотожність сприймається як межа подібності, її 

максимум [10, с. 298]. 

Відношення приблизної метафоричної тотожності, що реалізуються в 

метафорах, марковані специфічними словами та словосполученнями, здатними 

виражати таке значення, наприклад: «справжній Пінетті», «живий Антіной», 

«називали Кастором і Поллуксом» тощо [266, с. 103]. 

Водночас Т. Охріменко звертає увагу на те, що відношення 

псевдототожності можуть включати і відношення відмінності та утворювати з 

ними єдність із лінгвістичного погляду [215, с. 45]. Це твердження корелює з 

дефініціями метафори на основі схожості та контрасту, представленими в різних 

лексикографічних джерелах [162, с. 456; 132, с. 348]. 

П. Рікер, кваліфікуючи метафору як логічну структуру «подібного», вважає, 

що в метафоризованому висловленні «подібне» виявляється всупереч відмінному, 

незважаючи на протиріччя. «Подібність, таким чином, постає як логічна 

категорія, що відповідає операції предикації, при якій «зближення» 

протиставляється властивості «бути далеким». Іншими словами, саме метафора 

виявляє функцію подібності, тому що в метафоричному вислові відмінність 

утримується протиріччям на рівні буквального значення; «тотожне» і «різне» не 

змішуються, а протидіють» [287, с. 441]. 
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Згідно з «теорією первинної міфологічної тотожності», метафоричні 

перенесення пов’язують з недиференційованими поняттями [200, с. 94]. Так, за 

словами В. Гака, якщо колись про сміливого чоловіка  говорили: Він лев, то це 

тому, що в давнину у свідомості людей він міг ототожнюватися з левом, згодом 

же це стало сприйматися як «гра», «удавання» [59, с. 481]. 

О. Фрейденберг зазначає, що нерозривність мовного поняття і 

міфологічного образу дає змогу замінювати один із цих елементів іншим, і тоді 

перед нами постає метафора. «Метафора як форма комплексного мислення-

ототожнення передує розмежуванню мови і міфа; в момент її зародження 

елементи свідомості ще не виділені, цей процес ототожнення і є метафоризація» 

[306, с. 32]. Дослідниця розрізняє міфологічну метафору та поетичну, 

зауважуючи, що остання виникає з першої [305, с. 28]. 

На думку вчених, в архаїчну епоху розвитку мови метафора була 

результатом абстрагування одного з нерозчленованих смислів міфологічного 

образу і зближувалася з міфологічною тотожністю, що дозволяє говорити про 

первинність тотожності та вторинність подібності [215, с. 43-47]. 

Підтвердження цієї гіпотези знаходимо у працях О. Веселовського, який 

апелює до примітивного мислення первісних людей, що полягало насамперед в 

ототожненні людини і природи на основі діяльності. Накопичення знань сприяло 

виділенню нових ознак об’єктів, їхній диференціації, розвитку думки, 

розрізненню понять, відтак «стародавній синкретизм відступав перед 

розщеплювальною силою знання: тотожності блискавка – птах, людина – дерево 

змінилися на порівняння: блискавка, як птах, людина, як дерево» [43, с. 106]. 

Звідси випливає, що еволюція метафори відбувається в тісному зв’язку з 

розвитком логічних операцій і, за Т. Охріменко, виглядає так: «метафора-

тотожність (архаїчний період) > метафора-порівняння > метафора-аналогія > 

метафора-уподібнення > метафора-розрізнення» [215, с. 47]. 

До стійких тропів осі псевдототожності належить персоніфікація. Водночас 

її визначають як синкретичний троп, оскільки вона гармонійно поєднується з 
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родовими тропами осей псевдототожності та суміжності [215, с. 48], що 

характеризує її як «архаїчний спосіб освоєння світу етносом» [267]. 

При логіко-лінгвістичному підході до координати осі псевдототожності, 

крім метафори, зараховують також й інші тропи, зокрема алегорію, епітет, 

перифраз, метаморфозу тощо. 

Так, алегорію трактують як троп, що реалізує відношення метафоричної 

тотожності [197, с. 37]. У науковій парадигмі існують різні погляди на алегорію. 

Одні вчені вважають, що в основі алегорії лежить порівняння [298, с. 18]. Другі 

тлумачать її як розгорнуту метафору [200, с. 166]. Треті, навпаки, протиставляють 

алегорію метафорі, оскільки «ґрунтується вона не на перенесенні зовнішніх ознак 

і властивостей на інший предмет чи явище, а на асоціативному переосмисленні 

самої сутності явищ і предметів у їх сукупності» [162, с. 27]. Характерною 

ознакою цього тропа є однозначність та два плани зображення: образно-

предметний і смисловий [298, с. 18]. Тому в алегорії віддалена ідея чи явище 

зображаються через посередництво однозначного (а не багатозначного 

символічного) конкретно-предметного образу [196, с. 12]. 

У мовознавчій науці побутує думка, що осмислення алегорії як тропа 

відбувається у двох напрямках: її вважають різновидом метафори й зараховують 

до метафоричної групи або ж вказують на її метафоричне та метонімічне 

походження. На відміну від вказаних образних засобів, алегорія існує виключно 

як «розгорнутий троп», частіше неоднорідного складу, з мінімальним контекстом 

реалізації – зв’язним мовленням (надфразова єдність тощо) [196, с. 15-17]. 

Водночас алегорія синкретизується з іншими тропами метафоричної групи і може 

бути «наслідком метафоричного або метонімічного ускладнення перифраза» [197, 

с. 39]. 

Ще одним різновидом реалізації відношень метафоричної тотожності є 

перифраз, що «дає змогу встановити відношення псевдоеквівалентності між 

поняттям і його метафорично-описним вираженням» [215, с. 53]. У науковій 

літературі його визначають як стилістичний засіб [323, с. 371], мовний зворот 

[162, с. 546], синкретизм фігури і тропа [215, с. 53], троп [12, с. 312]. Перифраз за 
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своїм характером близький до метафори або метонімії, оскільки виражає 

семантику слова чи словосполучення переносно, за принципом подібності і 

суміжності [162, с. 547]. 

Причину виникнення перифраза в архаїчну епоху розвитку мови вбачають у 

дії логіки бриколажа (термін Леві-Стросса) [215, с. 53]. Леві-Стросс доводить, що 

міфологічна логіка метафорична, символічна, користується кінцевим набором 

засобів «під рукою», що виконують роль то матеріалу, то інструмента і 

періодично піддаються калейдоскопічному аранжуванню; знак виступає в ролі 

оператора цієї реорганізації. На відміну від наукової, міфологічна логіка 

користується «манівцями», які Леві-Стросс означив терміном «бриколаж». 

Останній передбачає створення нового з матеріалів, спеціально для цього не 

призначених; при цьому нівелюється їхнє первісне значення та з’являється інше 

функціональне навантаження [178, с. 168]. 

Серед тропів, що утворюють вісь псевдототожності, науковці розглядають і 

метаморфозу. Семантичні типи орудного відмінка, а саме орудний порівняння, 

метафори та метаморфози, розрізняють не лише за семантичним, морфологічним і 

синтаксичним принципами [79], а й за різними логіко-лінгвістичними 

відношеннями, які лежать в їх основі: для порівняння підґрунтям є відношення 

подібності, для метафори – псевдототожності, а метаморфоза виникає на основі 

відношень тотожності. Це закладено в самій суті тропів: якщо метафора 

породжена грою уяви, то метаморфоза претендує на реальні перетворення [10, 

с. 279]. Крім того, «в родовому метаморфози зникає основний суб’єкт, а 

зберігається лише його «перевертень» [10, с. 356]. 

У художніх текстах порівняння і метафора нерідко зближуються з 

метаморфозою, а то й трансформуються в неї, як це довела Л. Дикарева. 

Результати дослідження прози М. Гоголя дозволили дослідниці зробити висновок, 

що «метафора може виходити за межі осі псевдототожності, перетворюючись на 

метаморфозу. Це означає, що метафора стає метаморфозою, оскільки суб’єкт та 

об’єкт метаморфози долають відношення псевдототожності, характерні для 

метафори, і переходять у відношення тотожності, властиві метаморфозі», що є 
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характерним для міфосвіту марення, казкових перетворень, божевілля 

персонажів. В індивідуально-авторському мовленні М. Булгакова Л. Дикарева 

виявила випадки зближення порівняння з метаморфозою, маркером чого є 

«предикат центральної зони перетворення» [79]. 

До групи тропів осі псевдототожності належить і метафоричний епітет [215, 

с. 55]. О. Фрейденберг зауважує, що «метафора як понятійна форма образу 

закладалася в епітеті»: в античних мовах первісно кожний предмет 

супроводжувався епітетом, тотожним з його семантикою, який лише в 

понятійному мисленні вказує на диференційні ознаки предмета. Позначаючи 

спочатку одну рису предмета, епітет згодом переходить від одного до іншого 

тотожного міфологічного образу, а його семантика розширюється, в тому числі 

внаслідок перенесень, що робить його однією із форм метафори [305, с. 252-256]. 

Епітет синкретизується також з іншими тропами осей координат 

псевдототожності та суміжності, а також фігурами мови. Так, на умовно-образних 

асоціаціях базуються його компаративні, метафоричні, гіперболічні, метонімічні, 

перифразні, оксиморонні та іронічні різновиди [212]. 

У науковій літературі неоднозначним залишається лінгвістичний статус 

гіперболи. Її кваліфікують як прийом, фігуру, троп (троп слова / троп речення, 

кількісний троп, троп контрасту, троп схожості, невласне троп тощо), 

зауважуючи, що існують такі різновиди гіперболи, як тропеїчна та нетропеїчна 

[30, с. 110-114]. Слушним видається визначення гіперболи як «фігури 

неправдоподібного перебільшення  (настільки неправдоподібного, що буквальне 

її тлумачення виключається)» [200, с. 90]. Відповідно образна (метафорична) 

гіпербола (гіперболічна метафора) становить, на думку Т. Охріменко, синкретизм 

стилістичного прийому та метафори. У ній об’єктивується насамперед категорія 

«тотожність – відмінність», а вербалізатором виступає «пізніший тип метафори, 

зорієнтований на встановлення нової тотожності у відмінному, далекому» [215, 

с. 56]. За спостереженнями Т. Охріменко, образна гіпербола може ґрунтуватися й 

на перебільшенні ознаки, що лежить в основі порівняння [215, с. 56], а в науковій 

літературі виділяють  гіперболічне порівняння [298, с. 96]. 
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У цьому контексті вважаємо доречним виділення літоти, що тлумачиться як 

«неправдоподібне применшення» [200, с. 90-91] та розглядається як синкретична 

образна одиниця (літотне порівняння тощо) осі псевдототожності. 

Тропом здебільшого вважають й іронію [298, с. 230; 12, с. 185; 177, с. 440], 

хоча переконливішим виглядає визначення її як фігури, здатної синкретизуватися 

з тропом. Зокрема, Т. Охріменко звертає увагу на злиття фігури й метафори та 

зауважує зв’язки алегорії-іронії з метонімією [215, с. 57-58]. У науковій літературі 

відомий і такий різновид іронії, як іронічне порівняння, що базується на 

порушенні постулату істинності: кому-небудь або чому-небудь приписується 

відсутня ознака [112].  

Щодо оксиморона, то у філологічній парадигмі його здебільшого 

визначають як фігуру [12, с. 286; 177, с. 374] і рідше розглядають у контексті 

тропеїстики [162, с. 517]. З огляду на те, що він може виражатися атрибутивним 

словосполученням (гірка радість), порівняльним зворотом (красивий, як свиня 

сива) [298, с. 433-434], конструкцією ґенітивної метафори (отрута поцілунку) 

[215, с. 58], вважаємо обґрунтованим трактування образного оксиморона як 

синкретизму фігури і тропа, представлене в праці Т. Охріменко [215, с. 58]. Таким 

чином, подані вище приклади можна тлумачити як оксиморонний епітет, 

оксиморонне порівняння та оксиморонну метафору.  

Конституційні елементи оксиморона є семантично різнонаправленими, 

антонімічними, а їх «уподібнення відбувається завдяки усуненню 

різнонаправленості семантики кожного з компонентів, що перестають існувати 

поодинці, а мисляться як єдине ціле» [292]. 

Координата подібності. 

Координату подібності нерідко розглядають у зв’язку з координатою 

псевдототожності. Об’єктивується вона у порівнянні, в основі якого «лежать 

логічні операції виділення найсуттєвішої ознаки описуваного через пошук 

іншого, для якого ця ознака є виразнішою, зіставлення з ним і опис» [298, с. 507]. 

Для порівняння характерним є окреслення третього складника – ознаки, за якою 

суб’єкт зіставляється з об’єктом, так званого tеrtium сomрarationis, що маркує 
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роздільність зіставлюваних предметів та відрізняє порівняння від тропів 

метафоричної групи. Образ у позиції об’єкта зіставлення може розгортатися в 

самостійну картину, пов’язану із суб’єктом зіставлення лише за певною ознакою. 

Це нерідко відповідає розгорнутій конструкції образного порівняння, «в якій 

метафоричний компонент вибудовується в самостійний художній образ» [298, 

с. 64]. 

Окрім різних смислових основ, метафора і порівняння розрізняються ще за 

семантичною ознакою: порівняння за змістом бідніші, ніж метафори (Краплі роси 

блищать / прозорі / круглі, як діаманти та діаманти роси), що, у свою чергу, 

передбачає варіації розуміння та породжує відмінні інтерпретації однієї метафори 

різними реципієнтами [200, с. 52]. 

Координата аналогії.  

Перенесення знання про властивості одного об’єкта чи низки однотипних 

об’єктів на зіставлювані об’єкти забезпечує аналогія [151, с. 45]. У цьому значенні 

вказаний троп застосовують до певних семантичних трансформацій. Зокрема, в 

науковій літературі зазначається, що «асоціації, збуджувані в процесі формування 

тропів – метафори, метонімії, гіперболи тощо, дають підстави, зважаючи на 

подібність або суміжність між гетерогенними сутностями, встановлювати їхню 

аналогію, насамперед між елементами фізично сприйнятої дійсності та 

невидимим світом ідей і пристрастей, а також різноманітними абстрактними 

поняттями, створюваними розумом у процесі «сходження» від умоглядного, 

абстрактного уявлення про дійсність до конкретного її осягнення» [237, с. 173]. 

Тут увага зосереджується на важливій ролі аналогії в пізнанні світу людиною, що 

знаходить підтвердження у працях із когнітивістики, філософії, логіки. Як логіко-

лінгвістична основа тропів аналогія демонструє найнижчий ступінь асоціативно-

образного ототожнення суб’єкта та об’єкта зіставлення. 

Закон аналогії представлений моделлю «якщо А, то Б»: якщо бджола –

символ старанності, одухотвореності, мудрості, працьовитості, хоробрості, 

творчості, самовідданості, то християнська церква – вулик, мед і жало – символи 

благодаті і страждань Христа [264, с. 119]. 
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Традиційно з опорою на принцип аналогії подають визначення метафори у 

праці «Українська мова. Енциклопедія» [298, с. 334], що підтверджує думку про її 

важливу роль в об’єктивації відношень псевдототожності [215, с. 67]. 

Творення метафор на основі аналогії розглядав у свій час Аристотель. Так, 

із пропорції: б : а = г : в випливає, що можна г : а або б : в, як-от: чаша Арея та 

щит Діоніса, старість дня і вечір життя [8, с. 170-171]. Щодо останнього прикладу, 

то аналогія тут досягається внаслідок  «перетину семантичних полів, всередині 

яких об’єкти розташовані в простих відношеннях суміжності… Між ділянками 

формуються якісно нові – складно-метафоричні (з проекцією в ґенітивні 

перифрастичні метафори «старість дня», «вечір життя»)» відношення [215, с. 68]. 

На думку Т. Охріменко, простіший варіант аналогії демонструє традиційний 

метафоричний троп за схемою а = в, що вказує на відношення псевдототожності. 

«На наступному етапі еволюції аналогічного мислення виникає многочлен, який 

складається з двох ділянок об’єктів, створених певними відношеннями між 

одиничними об’єктами (за схемою «а1 : а2 : а3… = в1 : в2 : в3…»)» [215, с. 68]. 

Логічний принцип аналогії найповніше реалізується у тропі «образна 

аналогія», який досліджували представники київської школи лінгвоміфопоетики в 

класичних зразках російських та українських художніх текстів [215, с. 69]. 

Подібне переосмислення базується на введених у текст фонових знаннях, що 

тяжіють до іносказання і виявляють асоціативно-образну природу через текстове 

ретроспективне співвіднесення їх як прототипу, оригіналу (об’єкт зіставлення) з 

моделлю (суб’єкт зіставлення) [197, с. 40]. З огляду на це, аналогію тлумачать як 

«відношення між будь-якою моделлю та її оригіналом, прототипом; аналогія 

виводиться від моделі до оригіналу» [132, с. 39]. У такий спосіб аналогію пояснює 

й Т. Охріменко, зауважуючи «наявність в образній аналогії змістової зворотності» 

[215, с. 69]. 

Н. Слухай, розглядаючи аналогію в аспекті логіко-лінгвістичного підходу, 

характеризує її як «непряме зіставлення при відсутності граматичних показників 

порівняння», якому властиві довільність і множинність об’єкта зіставлення та 

конверсивність суб’єкта й об’єкта [197, с. 40]. 
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Координата асоціації. 

По-різному науковці кваліфікують й асоціацію. Частіше її тлумачать як 

«зв’язок у свідомості людини між різними мовними одиницями або будь-якими 

явищами навколишнього світу та мовними одиницями», що виявляється в 

«різноманітних ментальних ефектах – виникненні у свідомості людини певних 

образів, фантомів, згадок в умовах певного вербального стимулювання і, навпаки, 

у вербальних реакціях на будь-які зовнішні враження, в тому числі і вербальні» 

[320, с. 39]. У широкому розумінні в основі усіх видів вторинної номінації 

вбачають асоціативний характер людського мислення [323, с. 337]. При цьому 

розрізняють асоціації за схожістю та суміжністю [323, с. 337], асоціації за 

протиставленням [1, с. 98-99]. 

При логіко-лінгвістичному підході під асоціацією розуміють мінімальне 

асоціативно-образне ототожнення суб’єкта зіставлення і його дескриптора – 

об’єкта зіставлення [266, с. 60], а об’єктивується вона в такому тропі осі 

псевдототожності, як асоціативний паралелізм. На основі дослідження 

фольклорних текстів Т. Охріменко робить висновок про те, що формальний 

паралелізм з близькою, контекстною асоціацією, що утворюється в межах 

відповідного текстового фрагмента, характеризується символічним зв’язком 

паралельних рядів [215, с. 72].  

Л. Мацько в основі паралелізму вбачає зіставлення образних ситуацій зі 

сфер природи і людського життя, а посилення стилістичної виразності пояснює 

віддаленими психологічними асоціаціями [298, с. 459]. 

Паралельні явища, ситуації в цьому мовно-виражальному засобі пов’язані 

віддалено. Відтак умотивованим виглядає визначення асоціативного паралелізму 

як тропа, в якому зіставлення ситуацій, виражених нерідко тотожними 

синтаксичними структурами з можливим включенням інших образних засобів, 

передбачає мінімальне асоціативне зближення й «специфікує символічні значення 

за принципом неочевидної тотожності» [215, с. 76]. 

Особливості реалізації паралелізму у фольклорі відстежував А. Іваницький. 

Учений використовує поняття фольклорного паралелізму, що сформувався на 
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основі анімістичного світогляду, для якого характерною була персоніфікація [103, 

с. 4-5]. У філологічний науці паралелізм визначають і як фігуру мови [298, с. 459], 

використовуючи для цього термін «уподібнення» [162, с. 534-535]. 

Т. Охріменко виділяє так званий гібридний інерційний асоціативний троп, 

під яким розуміє метафору (метафоричний епітет), розгорнуту порівняльну 

конструкцію безобразного змісту, що одночасно відображає метафоричну 

тотожність, асоціативну неочевидну тотожність і подібність як основу порівняння 

(наприклад, око строге, як піст) [215, с. 73-74]. 

Отже, тропи як ментально-вербальне явище об’єктивують різні мисленнєві 

операції, здійснювані людиною у процесі пізнання світу та спрямовані на 

встановлення зв’язків між віддаленими предметами. Критерієм класифікації 

тропів на цьому етапі є тип логіко-лінгвістичної основи образного засобу, 

презентований відношеннями псевдототожності, подібності, аналогії, асоціації, 

що відповідають координатам осі псевдототожності, яка віддаляється від осі 

суміжності. Походження тропів, зокрема метафори, пов’язують із міфологічним 

ототожненням за принципом партиципації, пізніших утворень – зі свідомістю, 

здатною до абстрагування та розчленування, що дозволяє простежити еволюцію 

пізнавальної діяльності людини, встановити універсальні бінарні відношення між 

об’єктами позамовної дійсності, виявити зміни у певний часовий проміжок, 

описати архетипне, етнічне та індивідуальне у мовній картині світу окремих 

індивідів. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Аналіз процесів становлення і розвитку тропології в науковій парадигмі, 

здійснений у першому розділі, засвідчив багатовимірність та універсальність 

тропів, особливості їхньої онтологічної, функціональної, структурної природи. 

Антропоцентричний підхід у мові сприяв появі міждисциплінарних галузей, 

спрямованих на дослідження тропів крізь призму людини. Якщо в античності 

тропи здебільшого розглядали як мовні одиниці, абстраговані від людської 
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особистості, що виникають внаслідок перенесення назв на основі подібності, а 

їхню появу пов’язували як із потребами мови, так і з їхньою естетичною та 

експресивною функціями, то в сучасних розвідках їх все більше проектують на 

людину та її потреби. 

В античних поетиках та риториках було зроблено перші спроби 

диференціювати образні засоби, кваліфікувати й класифікувати їх. 

Упорядкування термінології, систематизацію фігур і тропів продовжують 

середньовічні учені, які більше уваги приділяли визначенню об’єктних меж між 

образними засобами. Новий час зумовлює і якісно новий виток у вченні про 

тропи, зокрема, актуалізується антропоцентричний чинник у їхньому дослідженні. 

Сучасна тропологія виходить за межі власне лінгвістики та все більше апелює до 

мислення, психіки, культури. 

Крізь призму ментальних (психічних) процесів, визначальним з-поміж яких 

є аналогове мислення людини, тропи тлумачать у когнітивній лінгвістиці. 

Проведені спостереження засвідчили, що частіше об’єктом лінгвокогнітивних 

студій виступає саме метафора, яку називають ще концептуальною (когнітивною) 

та класифікують з огляду на когнітивні операції. Когнітивний потенціал метафори 

науковці вбачають у функціонуванні її як інструмента пізнання, категоризації, 

концептуалізації світу, збереження знання і породження нового. Водночас 

з’являються праці, де об’єктом аналізу виступають такі тропи, як концептуальний 

оксиморон, концептуальне порівняння, концептуальний епітет та под. 

Щодо нейролінгвістичного підходу до вивчення тропеїстики, то він 

базується насамперед на дослідженнях психічних процесів людини. Поширеним у 

нейролінгвістичному програмуванні терміном є так звана «терапевтична 

(психотерапевтична) метафора», під якою розуміють не лише власне метафору, а 

й інші тропи, а також тексти, сюжети терапевтичного призначення. 

У руслі прагмалінгвістичного підходу тропи трактують як комунікативні 

одиниці та зосереджують увагу на принципах, етапах і механізмах інтерпретації 

адресатом образних контекстів. 
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З погляду етнолінгвістики тропеїчні засоби розглядаються як носії 

відповідної інформації, поява яких зумовлена особливостями світобачення певної 

спільноти. Культурно-детермінованою природою тропа передбачене нашарування 

додаткового етнокультурного конотативного значення. Необхідність 

усвідомлення асоціативно-образної основи тропеїчних конструкцій  відсилає до 

етносимволів, стереотипів, міфологем, тому витоки тропеїчних моделей часто 

сягають архаїчних уявлень (анімізму, анімітизму, антропоморфізму). Знаходить 

підтвердження думка, що етнічна конотація співвідноситься з етнокультурними й 

етноміфологічним кодами.  

Логіко-лінгвістичний підхід, що ґрунтується на даних логіки, філософії та 

мови й апелює до мислення людини, зокрема її здатності ідентифікувати об’єкти 

позамовної дійсності, дозволяє простежити еволюцію розвитку мовомислення 

людини. В окремому підрозділі в межах логіко-лінгвістичного підходу було 

проаналізовано тропи осі псевдототожності, представлені на ній такими 

координатами, як «псевдототожність», «подібність», «аналогія», «асоціація», що 

відображають різний ступінь уподібнення – від максимального, коли об’єкти 

мисляться нероздільно, як єдине ціле, до мінімального. 

Встановлено, що координаті псевдототожності належить найбільше 

метафоричних одиниць (метафора, метафоричний епітет, алегорія, перифраз), а 

також синкретичних утворень, що виникли внаслідок поєднання тропа і фігури 

(гіперболічна метафора, іронічна метафора тощо) та засвідчують найвищий 

ступінь уподібнення. Псевдототожність, об’єктивовану метафорою, виводять із 

міфологічної тотожності, для якої характерною була партиципація як ознака 

первісного мислення, натомість інші тропи, вважають, з’явилися у зв’язку з 

еволюцією логічного мислення, коли людина почала розчленовувати поняття. 

Таким чином, логіко-лінгвістична операція «псевдототожність» є первинною 

стосовно до інших.  

Щодо логіко-лінгвістичної координати подібності, то вона виявляється 

меншою мірою через розрізнення суб’єкта та об’єкта зіставлення і реалізується в 

образному порівнянні.  
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 Аналогія та асоціація засвідчують мінімальне зіставлення об’єктів 

позамовної дійсності. Перша об’єктивується у тропі образна аналогія за схемою 

прототип – модель, яка виключає граматичні показники подібності, що віддаляє 

зіставлювальні об’єкти, мінімізуючи точки дотику. Друга – в асоціативному 

паралелізмі, реалізуючи паралельні ситуації дійсності, які в смисловому плані 

утворюють єдине ціле, часто на основі символічності. 

 Високу продуктивність виявляють синкретичні тропи, що утворюються 

внаслідок взаємодії координат у межах однієї осі (метафора-порівняння) або на 

перетині двох осей (персоніфікація-метонімія).  

Основні результати розділу викладено в публікаціях [182], [184]. 
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РОЗДІЛ 2 

ТРОПИ ОСІ ПСЕВДОТОТОЖНОСТІ В ПОЕТИЧНІЙ МОВІ 

І. КАЛИНЦЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

2.1. Тропеїчна система І. Калинця як об’єкт міждисциплінарного 

вивчення 

 

Історія дослідження поетичної творчості І. Калинця включає сьогодні 

солідний доробок (статті, розвідки, рецензії, дисертації, монографії). Як 

справедливо зазначає З. Гузар, його поезія – «явище дуже високого рангу і як таке 

є невичерпним в інтерпретаційних перспективах» [73, с. 4]. Нерідко в коло 

наукових зацікавлень потрапляє і тропеїчна система. Проте аналізу зазвичай 

підлягають окремі її елементи, або ж вона розглядається спорадично, частіше в 

контексті інших досліджень. 

Здебільшого в літературознавчих, філософських, етнографічних студіях на 

перший план виходять проблеми поетики ліричних творів І. Калинця (розвідки 

М. Ільницького, Г. Віват, О. Гнатюк, З. Гузара, Д. Гусара-Струка, Я. Дмитрів, 

М. Лановик, Т. Салиги, Е. Соловей, Г. Черінь, В. Яніва, Л. Онишкевич, 

С. Яковенко та ін.), яку визначає насичена ускладнена образність, що ґрунтується 

на зчепленні асоціацій, метафоричність, інтелектуалізація, інтертекстуальність, 

елітарність, філософічність, варіативність інтерпретацій, традиціоналізм змісту 

при модерній формі, лексико-семантичне багатство компонентів тропів тощо. 

Проблем естетичного та конотативного навантаження окремих лексико-

семантичних груп чи конкретних лексем, їхнього тропотвірного потенціалу 

частково торкалися В. Москалюк, М. Ільницький, Г. Віват, М. Карий, 

І. Світличний, Л. Стринаглюк, М. Якубовська. Українську мову як втілення 

самосвідомості нації, а поезію – як найвищий прояв її естетичної свідомості 

розглядає В. Москалюк. Дослідниця зазначає, що у творчості І. Калинця 

представлений «екзистенційний пласт світу українства», зокрема розуміння 

прекрасного, трагічного й потворного. Мова його творів є «істинним ціннісним 
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генотипом українства», складність же проявляється у виражальних засобах, в 

«алогічності, ірраціональності, тривимірності поетичних образів, котрі проходять 

шлях від реалій до метафор і надметафор» [198, с. 23-24]. 

Предметом аналізу в літературознавчих дослідженнях частіше стають 

конкретні тропеїчні одиниці, як-от метафора, алегорія або символ (О. Буряк, 

Г. Віват, О. Гнатюк, Д. Гусар-Струк, М. Дмитрів, В. Іванишин, М. Ільницький, 

М. Клочко, Я. Костюків, Т. Кулініч, Л. Мних, Р. Семкович, М. Якубовська). 

Такі учені, як М. Ільницький, Д. Гусар-Струк, Г. Віват, Е. Соловей, 

привертають увагу до джерел асоціативного-образних переосмислень, до яких 

зараховують культуру, в межах якої розрізняють християнський і язичницький 

сценарії, різні види мистецтва, матеріальні цінності (лицарська атрибутика тощо), 

а також природу та історію. Літературознавці наголошують на глибокій 

обізнаності поета з українською міфологією (М. Ільницький), авторській рецепції 

народної символіки і фольклору, поетичному вираженні менталітету українців 

(Г. Віват, В. Іванишин, Н. Мафтин, І. Світличний, Е. Соловей). Проте подібні 

проблеми можуть знайти повне висвітлення лише в мовознавчому аспекті, 

зокрема при дослідженні етносемантики тропів у текстах І. Калинця, під час 

розгляду їх як репрезентантів етнокодів культури, як засобів творення образності 

та вираження мовомислення митця. 

До ґрунтовних досліджень, виконаних у літературознавчому аспекті, 

належить монографія М. Ільницького «Ключем метафори відімкнені уста» [110]. 

Естетичний аналіз текстів І. Калинця дослідник здійснює крізь призму метафори, 

адже саме її небезпідставно вважає основою та осердям віршів митця: «Уява 

поета […] вбирає в себе усю багатобарвність і всю багатозвучність світу, 

апелюючи до наукової термінології, абстрактної лексики тощо, … [автор] 

включає її у метафоричні сполуки. Така густа, насичена образність вимагає для 

себе не логічного розгортання думки, базується не на понятійній логіці, а на 

зчепленні асоціацій» [110, с. 140-141]. 

М. Ільницький розглядає творчість І. Калинця як завершену систему в 

історико-літературному процесі. Такий підхід дозволив науковцю, по-перше, 
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проаналізувати її як своєрідне мистецьке явище, визначити основні риси 

феномена письменника, а по-друге, показати його місце в історії української 

літератури. Аналіз творів він здійснює у хронологічному порядку, що дає змогу 

простежити еволюцію поета, визначити ключові образи, провідні мотиви, засоби 

створення образності. Літературознавець будує власний критичний мікросюжет 

поезії І. Калинця, у кожній наступній збірці знаходить символічні образи, «на 

яких тримається концепційний стрижень поетових ідей» [110, с. 68]. Критик пише 

про перевагу в той чи інший період  «світоглядно-образних домінант», оскільки 

основою поетичного світу І. Калинця, на його думку, є «власне образ, образ-

метафора як концепція і спосіб організації вірша» [110, с. 187]. Водночас 

привертає увагу до асоціацій, відомих лише вузькому колу осіб, зауважуючи, що в 

недалекому майбутньому вони вже можуть бути незрозумілими читачеві та 

сприйматимуться просто як елементи метафори [110, с. 42]. 

М. Ільницький зосереджує увагу на семантиці окремих лексем як 

складників тропів, що розглядаються в аспекті вираження естетичних засад поета. 

Так, космічна термінологія в поезії І. Калинця, на думку вченого, несе особливе 

емоційне навантаження і конотує іронію, приземленість: «атомний вік дивиться 

мовби через отвір вертепної шопки» («кратери макітр», «ракети веретен», 

«галактика каганцевої містики») [110, с. 34]. 

Дослідник цілком умотивовано вважає культуру джерелом образного 

переосмислення у поетичних текстах І. Калинця, яка «наскрізним сюжетом 

пройде через усю подальшу творчість письменника то на рівні теми, то як спосіб 

побудови метафори» [110, с. 42-43]. Наприклад, у метафоризаціях циклу 

«Зільник» «збігаються елементи ритуального дійства язичницьких часів, народні 

повір’я, мистецькі асоціації, історичні алюзії тощо» [110, с. 153]. 

М. Ільницький по-своєму інтерпретує окремі тропи, зокрема,  метафору 

«орати метеликами» тлумачить так: «Чи не є це щось на зразок донкіхотства – як 

благородної самопожертви і водночас гіркої іронії над своєю долею, що, однак, не 

передбачає альтернативи» [110, с. 163]. 
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Порівнюючи поетичну практику І. Калинця з практикою представників 

«Київської школи», для яких першорядну роль також відігравала метафора, 

дослідник робить висновок як про спільне, так і про відмінне в їхній творчості: 

поезія І. Калинця «не твориться на засадах первісної міфосвідомості, не зводиться 

до архетипних метасюжетів, а, включаючи їх у себе як один зі складників 

метафорики, базується передусім на християнізованому народному світовідчутті, 

збагаченому книжною, зокрема бароковою традицією» [110, с. 49]. 

У збірці «Верлібровий вирок» М. Ільницький простежує вплетення в 

авторські метафори уламків-ремінісценцій із коломийок з їх еротичною 

символікою [110, с. 98]. Переваги реалій життя над метафорою характеризують 

збірку «Реалії». Поет удається до такої досить невластивої йому творчої манери 

через складні життєві обставини – переслідування, гоніння. Натомість цикл 

«Легка земля» зі збірки «Невольнича муза», за словами М. Ільницького, 

сприймається як «суцільний текст, структуру якого становлять напливи, що 

калейдоскопічно змінюють один одного, гублять свої реальні обриси і творять 

складне метафоричне плетиво». Контамінацію реального й метафоричного 

демонструє цикл «Співчуття для осені», в якому «асоціації перескакують з 

площини реальних вражень у сферу підсвідомого, а деталі доповнюють цілісну 

картину» [110, с. 115]. 

В останньому розділі книги М. Ільницький аналізує збірку «Невольнича 

муза», розглядаючи тропи в аспекті барокової традиції. На думку вченого, 

описана Ю. Шевельовим «полісемічність ключового образу» у вірші «Чотири» із 

циклу «Числа», що символізує хрест, чотири сторони світу, стихії тощо, базується 

на збагаченому здобутками сучасної поетики, зокрема «ускладненої 

асоціативності мислення, інтелектуалізованої метафорики» [110, с. 149]. 

Як бачимо, М. Ільницький багато уваги приділяє дослідженню 

метафоричного, символічного пластів поезії І. Калинця, проте дослідник не є 

категоричним, а навпаки, постійно наголошує на багатозначності окремих текстів 

і допускає можливість різної їхньої інтерпретації. 
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Крім М. Ільницького, творчість І. Калинця вивчали й інші літературознавці. 

Захищено низку дисертацій, присвячених аналізу поетичних текстів письменника. 

Однією з таких є праця Г. Віват «Концепція множинності інтертекстуального 

дискурсу у творчості поетів-дисидентів (І. Калинець, М. Руденко, І. Світличний 

В. Стус)» [48], у якій дослідниця констатує наявність морально-етичного 

потенціалу Святого Письма в поетиці І. Калинця, що виявляється в символічному 

образі вогненного стовпа («Елегія з вогнищем») [49, с. 87-88]. 

Г. Віват акцентує увагу на характерній метафоризації математичних, 

фізичних, астрофізичних, біофізичних, економічних, екологічних, соціологічних 

та інших наукових і філософських понять, наприклад, «гравітація болю» або 

«холодна злість урану» в І. Калинця)» [49, с. 106], а також на використанні 

автором народної символіки, зокрема в збірці «Міт про козака Мамая» [49, с. 232]. 

Вектори наукових зацікавлень Г. Віват спрямовує у сферу функціонування 

символів, через які інтерпретує рослинну, тваринну, числову символіку, 

символіку каменя та ін. [47; 50; 51; 52]. 

Творчість І. Калинця послужила також об’єктом дисертаційного 

дослідження «Генеза та функціонування числової символіки у поезії ХХ століття» 

Л. Мних. Проаналізувавши поетичні системи А. Ахматової та І. Калинця, 

дослідниця робить висновок про те, що в першій «домінує тенденція до 

символізації числового образу», а в другій «переважає символізація образу 

числа». Л. Мних зазначає, що в числовій символіці І. Калинцевих знаходить вияв 

традиція європейської літератури, зокрема барокової, а християнська символіка 

чисел «підпорядкована ідеї національно-культурного відродження» [195]. 

Крізь призму інтертекстуальності метафорику в поезії І. Калинця розглядає 

Т. Кулініч. До метафоризованих інтертекстуальних елементів у збірці 

«Відчинення Вертепу» відносить персоніфікацію собору святого Юра, ускладнену 

ототожненням ліричного героя зі спорудою («Юр» М. Сосенка», «Юр» 

О. Новаківського»); переосмислення образу художника-кераміста А. Бокотея, 

який «набирає антропоморфних рис через метафору «з огарком в зубах», 

асоціативні ряди: світильник – джерело світла, джерело знання та духовності». 
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Визначаючи інтертекстуальність на рівні методу та ідеї, Т. Кулініч виділяє 

специфічний прийом – «поетичний «переклад» невластивих народному побуту 

реалій у виразно етнографічні образи», наприклад: «У кратерах макітр замішане / 

тісто солодке стигне. / Бринять ракети веретен / в галактиці каганцевої містики» 

[152, с. 121-123]. 

Зазначимо, що в більшості статей, рецензій, заміток та інших студій, 

присвячених дослідженню творчості І. Калинця, науковці торкаються проблем, 

що стосуються образної системи загалом і конкретних тропів зокрема. Образ у 

Калинцевих текстах, як зауважує М. Клочко, часто «несе подвійне, а то й потрійне 

навантаження», а в поезіях, за його словами, «відчувається колорит західних 

областей України, проникнення у народний характер [126, с. 1]. 

Так,  В. Глинчак, характеризуючи стиль автора «Вогню Купала», його 

«декоративно-мистецьке бачення», детальніше зупиняється на окремих поезіях, 

констатуючи, з одного боку, «свіжість асоціації, її стихійність, першопорух» 

(вірш «Писанки»), а з іншого – певне «надумування» у рядках «…прадідівська 

естафета родини», «жорна могильної грядки», «…хитрорукі рапсодії з Косова» 

(вірш «Килими») [63, с. 150]. 

В. Іванишин у статті «На лезі думки» простежує зв’язок мотивів «Вогню 

Купала» з народнопоетичною творчістю, на основі якої митець вибудовує власний 

оригінальний образний світ. Автор стверджує, що І. Калинцю «притаманна 

психологічна єдність із народною поезією, яка йде від глибокого розуміння її 

природи, її метафори, від чуттєвого засвоєння її культури», зазначає своєрідність  

функціонування символу вогню у збірці, по-своєму інтерпретує метафоричні 

конструкції «біла дорога» та «добра осінь» («Вітер»), шукаючи пояснення їм у 

народному світобаченні [104, с. 203]. 

Попри певну упередженість, І. Зуб належно оцінює вміння І. Калинця 

створювати настрій і його «витончений поетичний смак» («І я лечу у мох твоєї 

тиші…», «Із човників твоїх долонь стікає сонця мед на мене», «Несеш у 

брунатному тілі губи мої і пальці…»), характеризуючи поезію як вагому, 
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ускладнену, щедру на асоціативну образність, інтелектуально ваговиту, 

предметну, картинну, самобутню тощо [102, с. 15]. 

Аналізуючи дійства у збірці «Поезії з України», Р. Семкович акцентує увагу 

на образах, що презентують «тяглість духовного буття нашої культури», 

засвідчених метафорами: «бринять ракети веретен / в галактиці каганцевої 

містики», криниця покрилася «мереживом жабуриння», світильник «прожертий 

червінню міді» та ін. [248, с. 9]. 

Про творчість І. Калинця та В. Стуса як опозиційні політичному режиму з 

погляду тематики пише Г. Черінь. Зокрема, «непокора» І. Калинця, на її думку, 

проявляється в метафорах із вірша «Місто» (єретики «чистіші від роси», у поета 

«із серця ростуть пелюстки» тощо) [313, с. 81]. Прикметним для Калинцевих 

текстів дослідниця вважає те, що разом із складними «запаморочливими 

метафорами» в них функціонують і звичайні образи, які обеззброюють своєю 

простотою: «Позбігалися будяки до божого дому / Та й гатять головами у 

трухляві двері» [313, с. 85-88]. Окремі метафори Г. Черінь піддає критиці, 

зауважуючи, що поет недоречно вживає їх, як-от: «з дійних дійок у духмяні 

дійниці», «слимаки дзвінких балконів» [313, с. 91]. 

В. Янів характеризує творчість І. Калинця як яскравого представника 

традиціоналізму так: «У ній прямо ідеальне пов’язання традиції із поступовістю, – 

в дуже врівноваженій формі, хоч і з незаперечним наголошенням традиції й 

традиціоналізму» [326, с. 114]. «Традиціоналізм змісту в модерній формі далекий 

від банальности, а нова форма з окресленим змістом ніколи не губиться на 

манівцях бездарного абсурду накопичування фраз чи навіть гарних метафор, але 

без пов’язання їх, – чи з виразним занедбанням змісту. Калинець дбає про 

метафору, … але це тільки для підкреслення глибини змісту» [326, с. 126]. 

Експериментальними вважає сюрреалістичні вірші поета, в яких автор 

послуговується експериментом, «щоб форму й метафору таки підпорядкувати 

змісту» [326, с. 127]. 

Л. Онишкевич серед прикметних ознак поетичних творів І. Калинця називає 

антропоморфізм: «коханий в поета – це «великий скрипаль», а кохана – «в білім 
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футлярі скрипки» [211, с. 6]. 

Диференційні ознаки образного світу І. Калинця, що визначають 

своєрідність творчого доробку митця, свого часу визначив І. Світличний в есе «На 

калині клином світ зійшовся». На думку критика, в поетиці І. Калинця традиційні 

міфологічні, фольклорні істоти (князівни, мавки, купали, коструби, лади, русалки, 

перуни, відьми, чорти, кам’яні баби) стають «уособленням чогось тривкого, 

глибинного, справжнього, можна сказати, самої суті естетичного буття народу», а 

реальні люди, речі й події, що співіснують із ними, – «художніми символами, 

вимірюються тими критеріями, що й народно-міфологічні істоти, причетні до 

вічності, до безсмертя» [243, с. 30-31]. Згадані поетом досягнення науки і техніки 

він вважає лише засобом, за допомогою якого «щоразу характеризується щось для 

поета цінніше, вагоміше, суттєвіше», «символом прози і буденності» [243, с. 32]. 

І. Світличний зауважує боротьбу «двох стилістичних стихій, характерних для 

першого періоду творчості І. Калинця. З одного боку, це стихія емоційна, образна, 

поетична, а з другого – стихія логічна, публіцистична, рефлективна, навіть 

риторична» [243, с. 35]. 

Про боротьбу двох стилів («дискурсивного, мови логіки і фактів, та 

метафоричного, мови поезії») пише також О. Гнатюк, зауважуючи, правда, що 

вона відчувається насамперед у перших збірках і меншою мірою в «Реаліях» [65, 

с. 4]. У передмові до збірки «Пробуджена муза» (Варшава, 1991) дослідниця 

розглядає декілька символів, вважаючи їх характерною рисою творчості 

письменника і пов’язуючи зі світовою та українською традиціями: пегасом стає 

кінь козака Мамая, міфічні Eros й Thanatos перетворюються в Ладу і Марену [65, 

с. 20]. Загалом О. Гнатюк зазначає «високий ступінь метафоричності вислову» 

саме в перших книгах І. Калинця [65, с. 25]. 

М. Карий наголошує на оригінальності творчої манери автора, що 

проявляється у використанні ним наукової лексики: «Термін у Калинця стає 

символом, який рідко подибуєш у молодих поетів» [123, с. 86]. 

На подібність віршової техніки в І. Калинця, В. Голобородька і Г. Чубая та 

перегуки з віршами М. Бажана, П. Тичини й Б.-І. Антонича вказує Д. Гуcар-Струк. 
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Підставою для цього, на думку науковця, є «Калинцева вишукана образність, 

уособлення природи, оживлення буденних предметів і своєрідна міфологізація 

світу на християнсько-національних основах та символіці» [75, с. 10]. Лірику 

письменника критик називає «церебральною», яку важко осягнути, а 

«контемпляційне пізнання дає насолоду» [75, с. 12]. Автор передмови звертає 

увагу й на складну асоціативність поезії, зауважуючи, що Калинцева субтильна 

метафора сягає глибоко у підсвідомість, у підсвідомість колективну і майже 

праісторично українську [75, с. 12]. 

У циклі «Співчуття для осені» І. Калинець «вживає зовнішній опис природи 

як метафору правдивої осені свого народу». Асоціативне поєднання дерев та крові 

передає зв’язок людини з батьківщиною. Якщо у перших творах письменника 

домінував символ вогню як метафора віри, то в тюремній ліриці метафоризується 

вода – джерело, початок життя, що зумовлено ностальгією [75, с. 15]. Аналізуючи 

останній цикл «Орати метеликами», Д. Гуcар-Струк робить висновок, що ця 

«оригінальна назва може послужити метафорою на все тюремне, «невольниче», 

віршування Калинця», і подає сім її тлумачень [75, с. 26-27]. 

Р. Хоркавий схвально відгукується про еротичну поезію І. Калинця, 

звертаючи увагу на відсутність у ній тропів-штампів, на виразний, показовий 

антропоморфізм («Люба, / ми обоє / з тобою / ще жовтодзюбі…»), та зазначає 

мету такого поетичного психоаналізу: «Знайти не тільки те, що відрізняє людинні 

зв’язки від тваринних, не тільки персоналістично людське в людині, а все, що 

характеризує гомосапієнс як унікальний вузол людського й загальноприродного, 

отже, й тваринного» [307, с. 430]. 

У рецензії І. Лучука на збірку «Пробуджена муза» зазначається передусім її 

образне багатство, в якому чітко простежується авторська індивідуальність. 

Насамперед це стосується циклів «Спогад про світ» та «Підсумовуюче мовчання», 

насичених «тропеїчним різноманіттям із розвитком тематичних ходів не в 

зовнішніх виявах, а більше у малопомітних міжрядкових семантичних покладах». 

Щодо «Верлібрового вироку», то автор зауважує вдале використання персоналій, 

які, символізуючись, органічно вплітаються в структуру циклу [166, с.4]. 
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Цікаві штрихи до портрета І. Калинця додає З. Гузар, акцентуючи увагу на 

«алогійності», «ірраціональності», «тривимірності образу (реалія – метафора – 

надметафора)», а також на функціонуванні в поетичній мові оксиморонів, що 

«розгортаються в широкі картини, реалізуючи прийом кончетто» [73, с. 4]. 

Науковець вказує на непередбачуваність кожного образу, простежує, як 

реалізуються в Калинцевих текстах різні символи, характеризує особливості 

авторської манери письма [74]. 

Цикл «Тренос над ще однією хресною дорогою» в аспекті вираження 

метафорики розглядає А. Стебельська, зауважуючи, що в цьому «містерійному 

дійстві» опоетизовані та персоніфіковані ідеї, страсті. Письменник переходить від 

зовнішніх образів до «філософсько-духових, внутрішніх, надаючи кожному 

поняттю новий і непередбачуваний метафоричний вислів» [276, с. 328]. 

Дослідниця констатує доцільне та майстерне поєднання автором метафорики, 

катахрези, епітетів, анастрофи, антономазії, звукового ладу мови тощо для 

створення відповідного образного враження. 

Я. Костюків зазначає, що для І. Калинця «орати метеликами» – це в 

буденному і жорстокому світі створити власний, «замкнений, чистий, незалежний 

світ, світ уяви і сподівання, гармонії і високого польоту душі» [138, с. 5]. 

У статті «Слово о слові Ігоревім» С. Яковенко висловлює думку, що 

елітарність поезії І. Калинця «зумовлюється перемогою почуттєвого самовияву 

над логічним коментаторством (поезії над риторикою)» [324, с. 55]. Аналізуючи 

конкретні твори, науковець стверджує, що зв’язок поезії з історією визначає 

підтекст збірки «Ладі і Марені», а «підсвідомий пантеїзм особливого ґатунку» має 

бінарну структуру: найвищого божественного символічного звучання набувають 

земля, квіти, світ і т. ін., з одного боку, і витвори людських рук, мистецтво – з 

другого [324, с. 55]. 

В основі метафоричного конструювання поетичної дійсності у 

«Пробудженій Музі» Л. Стринаглюк вбачає співвідношення «естетичний знак – 

соціальний контекст», всередині якого «відбувається гра значень, породжена 

потребою обійти цензуру, а ще специфіка художнього вираження» [282, с. 78]. 
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Творчість митця є обдуманою, відповідно й «гра значень створює необхідний 

ґрунт для виникнення найрізноманітніших, однак не спонтанних, а чітко 

детермінованих загальною естетичною концепцією Калинця алюзій». Оскільки у 

збірці творчо синтезовано культурно-історичну традицію з авторською 

естетичною концепцією, то «алюзії актуалізують соціально-культурний досвід 

реципієнта і, таким чином, включають його в роботу по декодуванню 

метафоричного, прихованого у поетичних творах сенсу», а отже, творчість поета є 

зрозумілою лише для підготовленого читача [282, с. 78]. 

М. Лановик називає І. Калинця письменником елітарним, який зумів 

образно передати соціально-політичну ситуацію в країні, де неможливий розвиток 

вільної особистості, оскільки тут «ясир обшуків», «ціле місто як глечик у 

риштуванні колючого дроту», «колони диму донині підтримують склепіння 

інквізиції» [159, с. 144]. В іншій праці, написаній у співавторстві, дослідниця 

звертає увагу на особливості поетичної манери І. Калинця, яка виявляється 

насамперед у тому, що його образи «густо асоціативні, занурені у національну 

культуру, розраховані на співтворчість читачів» [158, с. 60].  

Характеризуючи творчу манеру І. Калинця, до тих поетів, хто «ключем 

метафори відчиняє уста, апелюючи лише до втаємничених, до здатних розуміти 

особливу образну мову» [273, с. 7], зараховує його Е. Соловей. Дослідниця 

називає світ поезії І. Калинця «химерним, мерехтливо-примарним», а поетику – 

«титанічною роботою, що може бути визначена як поетична реконструкція 

українського менталітету, де живуть химерно злиті язичництво і християнство…» 

[273, с. 9]. 

Ключовим тропом у творчості І. Калинця метафору вважає Я. Дмитрів: 

«Кожен рядок поета є метафорою, кожна поезія є метафорою, вся творчість 

Калинця є метафоричною СПОВІДДЮ ТЕРНОВОГО ПРИШЕСТЯ … У ній 

образи-метафори, сплітаючись, стають символами і витворюють 

інтелектуалізовану поезію, котрій філігранною глибиною думки і вишуканістю 

форми немає рівних в українській поезії 70-80-х років» [81, с. 140]. Нерідко 

метафора у творах митця має філософський вимір: «Метафорична лірика Калинця 
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пробуджує асоціації на всіх рівнях інтелектуального сприйняття, починаючи від 

художньо-образного і до абстрактно-символічного» [81, с. 140]. 

М. Павлишин у розвідці, присвяченій вивченню еволюції релігійного 

світовідчуття в ліриці І. Калинця, наголошує на тому, що все в аналізованих 

віршах підпорядковане вираженню авторських інтенцій, а тропеїчне багатство 

кваліфікує як «декорацію», зауважуючи, що «не спонтанна творчість генія, а 

послідовна працьовитість кваліфікованого ремісника відповідає світогляду, який 

розвивається у творах Калинця» [216, с. 100]. 

Розглядаючи творчість подружжя Калинців крізь призму біблійних мотивів, 

М. Якубовська зауважує, що в поетиці І. Калинця церковні атрибути часто стають 

символами батьківщини, роду, родини. Геометричний космацький орнамент, 

стилізовані сади в маєві густих обрамлень, квіти в росі («Писанки») вона трактує 

як символи-обереги людської індивідуальності, а церкву («Вітражі») – як символ 

збереження національної ідеї і людської особистості [325, с. 181-182]. 

Т. Карабович звертає увагу на часте використання поетом символів, 

притаманних для Галичини, де «містечка із чашами золотих калабань, / (…) з 

покрученими струнами віття», де ікони «малярів із Жовкви» «поправляють 

шати», де «жовто» сняться «скіфські пекторалі» [122, с. 129]. 

Алегоричне дзеркало, закорінене в естетичну природу бароко, як зазначає 

О. Буряк, ідеально реалізує авторську концепцію І. Калинця у збірці «Тринадцять 

алогій», ілюструючи тісний зв’язок людини з природою, проте не посягаючи на 

автономність цих систем, не створюючи ієрархічності. У циклах «Знаки Зодіаку», 

«Лапідарій», «Зільник», «Числа», «Кохання в семи барвах» через тропи «поет 

показує людину в її розмаїтих виявах», не руйнуючи її сутності [38, с. 73-74]. 

Т. Салига стверджує, що «фольклорна тропіка, образність, ритмомелодика, 

лексика, фразеологія «присутні» у структурі Калинцевих віршів не бутафорно, не 

як своєрідні оздоби, а як справді непідробний і найдоцільніший матеріал, з якого і 

постає чи, точніше, формується поетова художня стилістика» [242, с. 354]. 

Учений зосереджує увагу на художній функції антитези, визначаючи її специфіку 

так: «Його антитеза – не тільки контраст, не тільки альтернативний чомусь смисл, 
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а й своєрідний символ, за допомогою якого вибудовуються окремі сюжети. 

Калинець любить в епіцентр фрази, строфи, вірша ввести певний символічний 

образ, спроможний творити навколо себе емоційно-смислове поле» [242, с. 358]. 

В аспекті міфологічної стильової течії поетику І. Калинця досліджує 

Т. Пастух, констатуючи, що використання широкої системи культурних знаків, 

по-перше, суттєво розширює виражальний потенціал поезії; по-друге, актуалізує 

духовно-культурну тяглість від давніх часів до часів теперішніх і, по-третє, 

засвідчує мистецьку позицію автора [219, с. 366]. 

Як бачимо, поетична творчість І. Калинця в літературознавчому, 

фольклорному, етнографічному аспектах є досить дослідженою. Здебільшого 

науковці звертають увагу на її тісний зв’язок з етногенетичною пам’яттю народу, 

його історією, культурою, міфологією, зазначаючи водночас складність та 

інтелектуальність. Встановлено, що у фокус наукових зацікавлень нерідко 

потрапляє й тропеїчна система, причому саме метафора в текстах І. Калинця є 

нерідко тією призмою, крізь яку дослідники тлумачать увесь творчий доробок 

письменника. Разом із тим констатуємо, що в літературознавчих працях 

тропеїстика частіше досліджується спорадично, тоді як повний аналіз можливий 

лише за умови всебічного висвітлення особливостей тропеїчних одиниць, у тому 

числі й у мовознавчому аспекті. 

 

2.2. Тропеїчна система І. Калинця в лінгвістичному висвітленні 

 

Тропеїчна система І. Калинця становить неабиякий науковий інтерес для 

українських мовознавців, хоча до цього часу не стала об’єктом комплексного 

лінгвістичного аналізу. У більшості мовознавчих розвідок науковці торкаються 

лише окремих моментів образної палітри письменника, часто в контексті інших 

досліджень. Здебільшого характеризують метафори і менше уваги приділяють 

іншим тропам осі псевдототожності, які також відіграють важливу роль у 

поетиконі І. Калинця. 
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Ілюстації з поетичної мови І. Калинця подає Р. Стефурак, розглядаючи 

внутрішню форму слів у тропотвірній площині. Зокрема, метафору місяць… 

просяває сонніч називає «оказіональною», а її появу в мові інтерпретує як 

наслідок образного перекодування внутрішньої форми (регенерації, «оживлення») 

оказіоналізму, що базується на креативній функції досліджуваної категорії [277]. 

Семантико-стилістичні особливості прислівників як адвербіальних епітетів 

у поетичному дискурсі шістдесятників, у тому числі І. Калинця, аналізує 

А. Нечипоренко. Науковець робить висновок про те, що в Калинцевій поезії 

основу раціональних епітетів становлять лексеми на позначення емоційно-оцінної 

сфери, які слугують вербальним вираженням психічного стану ліричного героя 

(«Я радо йду у твій полон»), а також епітети з посилювальним значенням 

(«Хилиться вежа щораз густіше / Над забрукованим степом…») [205]. Щодо 

оказіональних епітетів, то вони представлені передусім в семантичних групах, де 

експлікуються ознаки через відношення до: флоролексем – черешнево (виражає 

емпіричну властивість, пов’язану із сенсорною фізіологією), зоолексем – голубино 

(описує спосіб виконання дії), предметів, об’єктів – ажурово (характеризує окремі 

деталі художнього образу) тощо [205]. 

 Об’єктом аналізу у творчості І. Калинця неодноразово виступала й 

конфесійна лексика. Показовими у цьому плані є праці Ю. Браїлко, яка стверджує, 

що часто саме сакральна лексика набуває символічного звучання та вживається 

метафорично. Зокрема, це демонструють дволексемні заголовки-образи і 

заголовки-символи, що експлікують образне значення у структурі «оказіональної 

метафори» («Мадонна незайманості», «Осіння Магдалина») чи виражають його 

імпліцитно, зазнаючи «ретроспективної метафоризації» («Гуцульська молитва»), 

та багатолексемні заголовки «Акафіст до Богородиці із Красова», які з’явилися 

внаслідок «метонімічного зсуву» [31]. Згрупувавши конфесійні власні назви в 

поетоніміконі І. Калинця в декілька розрядів за значенням, Ю. Браїлко досліджує 

їхні функціональні особливості, роль у творенні образності та приходить до 

висновку, що вони «змінюють предметно-понятійну віднесеність у результаті 

метонімічного або метафоричного переносу» [32, с. 232]. Дослідниця виявляє 
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певні закономірності у вживанні переносних значень конфесійних лексем, 

розглядаючи їх крізь призму тропеїстики, наприклад: назви культових споруд – 

антропоморфна метафоризація («Трьохсвятительська капличка / аж присіла / а 

Корняктова дзвіниця / бляшаного прецля згубила…»); назви церков – оказіональні 

порівняння («Зустрічаєш мене, Ладо, на тих освітніх горах / у золотому шоломі, 

мов Софійська дзвіниця»); назви свят – образні порівняння («… світ затиснений / 

у лещатах палітурок / відчиняєш його / як на Великдень»); бібліоніми – 

метафоричні образи («Нема кому вже відчинити мову маєва, / зелене євангеліє 

лише листає вітер…»); теоніми в метафорі, порівнянні («… пам’ятай, що Богом 

над тобою / твоєю сутністю і духом є проклін…») [32, с. 232-234]. 

Аналізуючи стилістичне навантаження назв Матері Божої в українській 

поезії ХХ ст., Ю. Браїлко на прикладах із поезій І. Калинця показує нівелювання 

конфесійних конотацій онімів при творенні авторських метафор («Мадонно 

радісна дощу, / травневих злив маленька відьмо, / вже світу білого не видно / поза 

Тобою») та збереження їхнього емоційного забарвлення, часто завдяки повторам 

тропів («Мадонно з Красова, плекай / барвінок в нашому городці / і райдугу любові 

в оці, / Мадонно з Красова, плекай. / ...Мадонно з Красова, плекай / барвінок в 

нашому городці») [33, с. 57]. 

«Мій азбуковник» – «найлінгвістичніший» та «найавтобіографічніший» 

цикл І. Калинця – стає предметом детального розгляду І. Фаріон. Дослідниця 

намагається розшифрувати величну постать митця у плетеві метафор і 

звукобуквенному символізмі. Визначальним для його характеристики вважає 

«онімно-метафоричне самовизначення» «… калина / моя батьківщина / а я її 

калинець» [302, с. 19]. Прочитання імені та прізвища поета в метафорично-

звуковому аспекті, поєднання з біографічними фактами й індивідуальними 

людськими рисами дає змогу І. Фаріон створити його оригінальний портрет. 

О. Федик обґрунтовує тезу про те, що «метафоричне значення слова – це 

якісно нова функція, це імпульсна семантика, … [що] фіксує внутрішні порухи 

душ, які в осерді мови і які не мусять проходити через фільтри свідомості, не 

мусять викристалізовуватися в раціональні формули» [303]. Науковець стверджує, 



86 

що імпульсній семантиці слова властиві такі риси, як відсутність раціональності, 

миттєва мінливість, що саме семантика «тримає стержні віршів, тобто тему, однак 

вона одночасно і відхиляється від них». Для підтвердження своєї думки 

дослідниця наводить рядки з віршів І. Калинця, що «скомпоновані лишень на 

основі імпульсної семантики: «Взялося червоне яблуко, / Взялося собі – і знеслося 

/ Писаним святвечором / У срібному обручику. / Летіло червоне яблуко, / А ми 

собі не займали. / Ані тобі святвечора, / Ані щедроньки мами…». Тексти поета 

послужили також ілюстративним матеріалом у розділі, де О. Федик розглядає 

різні моделі метафор, а саме: «природа → людина»: «не звикну до твого тіла 

помаранчу з незнаного саду»; «природа → природа»: «заплутані колеса в куделях 

бадилля, в променях пралісу гички цибулі»; «природа → явище»: «І я лечу у мох 

твоєї тиші»; «елемент природи → предмет»: «Вітер мій знов надимає бандери 

дністрових лодій» [303]. 

Флоролексеми перебувають у центрі наукових зацікавлень І. Коломієць, яка 

в дисертаційному дослідженні, виконаному на матеріалі поетичних текстів 

визначних українських письменників другої половини ХХ ст. (серед яких й 

І. Калинець), аналізує семантико-стилістичний потенціал назв рослин, зокрема 

традиційні, авторські та універсальні випадки їхнього вживання [128]. 

Н. Трач, досліджуючи колірну палітру збірки «Тринадцять алогій» 

І. Калинця у функціонально-семантичному аспекті, зазначає, що колір сам по собі 

вже є «стертою» метафорою», а барва – важливою складовою метафорико-

символічної системи поезії Ігоря Калинця, яка поєднує функції, властиві історії 

культури людства та нові авторські використання [291, с. 298]. Символічна 

семантика кольору, за словами дослідниці, дає ключ до розуміння окремих 

метафоричних образів, закорінених у народну культуру. Наприклад, у називанні 

Свят-Вечора писаним («Різдвяне алогічне») Н. Трач убачає «глибоку народну 

метафору: ототожнення сонця та яйця як символів народження і життя» [291, 

с. 286]. 

Ю. Шерех проводить аналогію між поетичною мовою письменника і грою. 

У поезії І. Калинця на основі асоціацій буденні речі стають «повноцінним золотом 
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поезії. Він сам шукає всі прояви світу, полює на них, здобуває їх, робить своєю і 

читача власністю. І в життєдайному, життєтворчому миготінні перебігу вони не 

вдовольняються собою, а концентрують інші предмети, інші враження, часом 

начебто зовсім і не «поетичні». Ось узвар зі святовечірньої вечері, а за ним біжать 

і пампушки, і книші, і горішки, і марципан – і кожне не в назві тільки, а в 

своєрідному «портреті» й нагромадженні асоціацій» [317, с. 113]. 

Написання віршів циклами, на думку вченого, базується на багатстві 

символів і асоціацій, філософських узагальнень, несподіваних ракурсів і 

мисленних зсувів». «Але часом, – продовжує Ю. Шерех, – і Калинця ніби 

провадить засада простого зіставлення предметів – не входження в їхню істоту, а 

зіставлення їх, різних, у єдиному просторі» [317, с. 114]. Силу поезії науковець 

убачає в «плині асоціятивної образності». Предмети оточення, явища дійсності, 

які Ю. Шерех називає відповідно до барокової традиції «емблемами», 

стимулюють реципієнта до асоціацій, що подекуди можуть відрізнятися від 

поетових, проте є виявом авторського світовідчуття: «кожна нова «річ» відкриває 

нову продуховину до внутрішнього світу автора» [317, с.115]. 

У відгуку на збірку «Поезії з України» Л. Роман досліджує особливості 

окремих мовностилістичних засобів у творах поета. Зокрема, такою, що оживлює 

зміст, уважає лексему «зигзиця» («… розлуку кували зигзиці»); співзвучними з 

ерою космонавтики – образи, що об’єктивуються в рядках: «поруч споглядальної 

ідилії – Починаю в яслах із козами / румиґати кометні віники, / смакувати 

молошне літепло» (вірш «Різдво»); символічним –  контекст, який «спомини-

зречення поета підносить, мов відкриття»: «Ось смужка музики з вузького вікна 

бризнула, / І вулиця раптом розступилася в безвість» тощо (вірш «Правесінь») 

[238, с. 1195-1196]. 

Зазначимо, що в останні десятиліття помітно активізувався інтерес до 

етнічного компонента у творчості українських письменників, що демонструє 

тісний зв’язок літератури з українською культурою, історією рідного народу. 

Образність у віршах І. Калинця також нерідко базується на етнічних уявленнях й 

об’єктивує духовні надбання українців. Етнічну основу окремих тропеїчних 
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одиниць намагаються встановити Н. Мафтин у збірці «Вогонь Купала» [176]. 

Етносимволіка зооніма віл є об’єктом вивчення у статті М. Крупи [150]. Спроби 

етнолінгвістичного тлумачення тропів у творчості І. Калинця спостерігаємо у 

працях Г. Сюти при визначенні індивідуально-авторських трансформацій 

традиційно-поетичних образів, символів, народнопісенних структур [284]. 

Лінгвокогнітивний підхід до аналізу поетичних текстів І. Калинця 

демонструють дослідження флористичних концептів І. Рогальської [236] та 

концепту «дерево життя» Г. Полянецької [227]. Зауваження етнолінгвістичного 

характеру спостерігаємо в працях  Л. Кравець, яка обґрунтовує міфологічну 

зумовленість образних одиниць [144; 145].  

На окремих моментах, пов’язаних з об’єктивацією етноособливостей 

українців, зупинимося докладніше. Так, Н. Мафтин, наголошуючи на важливій 

ролі метафори в ліриці поета, насамперед звертає увагу на її етнічну основу 

(метафоричні перенесення в поезіях «Килими», «Писанки», «Колискова», 

«Свято», «Палка ніч», «Вогонь Купала» тощо). У цьому науковець вбачає 

схожість між художнім словом І. Калинця та Б.-І. Антонича, яких «ріднить тонке 

відчуття архетипної матриці образного мислення, що виявляється у використанні 

ваговитої й водночас філігранно вирізьбленої метафори, закоріненої у знаковій 

системі національної культури» [176, с. 61]. 

Не просто тропом, а способом світобачення, що має фольклорне підґрунтя, 

Н. Мафтин вважає персоніфікацію [176, с. 62]. Поетичну мову письменника, за її 

словами, характеризує поєднання етнічного та космічного, що виразно 

проявляється на рівні тропів у збірці «Відчинення вертепу». У віршах «Вертеп», 

«Різдво», «Відьма», «Криниця» «оживають сакральні дійства сивої давнини, 

дається панорамний, експресивно-чіткий і метафорично значущий погляд на 

«землю вітчизни» з висоти галактики прапредківського міфа» [176, с. 62].  

Г. Сюта, аналізуючи поетичні тексти шістдесятників та представників Нью-

Йоркської групи, розглядає індивідуально-авторські трансформації традиційно-

поетичних засобів, зокрема прикладки, що використовується як форма 
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концентрованого вираження метафоричної ознаки та передбачає «прочитання» 

певних етнокультурних змістів [284, с. 8-9].  

У дисертаційній праці І. Рогальської, присвяченій аналізу флористичних 

концептів у поетичному мовленні ХХ ст., також представлені окремі метафоричні 

контексти зі збірок І. Калинця, що ілюструють змістовий діапазон флористичних 

концептів, характерних для етнічної картини світу українців [236]. 

Лінгвокогнітивний аналіз метафоризації атмосферних явищ у поезії ХХ ст., 

у тому числі й І. Калинця, подає Л. Кравець, звертаючи увагу, наприклад, на 

міфологічну основу ототожнення блискавиць із кіньми («червоних блискавиць 

коні») [146, с. 173]. Авторка докладно аналізує метафори на позначення вітру, 

зауважуючи, що для метафоричного структурування образу вітру митець 

використовує концептосфери частин тіла («долоні»), людини («сурмач», 

«військовий», «музикант»), природи («сокіл»), демонології («вовкулака»), а також 

торкається інших метафоричних моделей з подібними  реципієнтними зонами 

[145, с. 94-99]. 

З лінгвокультурологічних позицій підходить до аналізу образів слов’янської 

міфології в текстах І. Калинця Н. Науменко, зазначаючи певні особливості 

індивідуально-авторського слововживання. Творчо переосмислені традиційні 

образи (рослини, тварини, камені, символіка та атрибутика народних свят), за 

словами дослідниці, виявляють «елементи прадавнього пантеїстичного 

світогляду», який справедливо вважається підґрунтям перетворень («Телець», 

«Козоріг») [201, с. 99-103]. В іншій праці Н. Науменко простежує зв’язок 

символіки дорогоцінних металів із міфологемами різних часів і народів у циклі 

«Лапідарії», зауважуючи, що в поезії «Яшма» поєднання суто мінералогічних 

якостей каменю та біблійної культурологічної алюзії стає «метафорою поетичного 

вислову, зрозумілого лише втаємниченим» [202, с. 246]. 

Г. Полянецька, аналізуючи концепт «дерево життя» у творчості І. Калинця, 

доводить, що він акумулював у собі традиційну символіку й індивідуально-

авторську образність [227, с. 140]. Наприклад, «дуб» об’єктивує як значення, 

суголосне міфологічним уявленням («віщун», «жрець»), так і новаторське, яким 
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вважає мовне представлення концепту «Україна» – «золотокоса столиця 

священного дуба» [227, с. 141]. Г. Полянецька звертає увагу також на символічне 

значення інших образів, презентованих у метафорах, наприклад верби, що 

символізує весну, або липи як уособлення батьківщини, святості [227, с. 141-142].  

М. Крупа порівнює символіку зооніма віл у народній поетичній творчості та 

в текстах І. Калинця. Дослідниця стверджує, що в його поезії «Завалився віл за 

стіл» поняття вола «акумулює всі значення, закріплені за цим символом в 

українській народній та літературній поетиці» і набуває нових, зокрема, 

асоціюється з родиною [150, с. 84]. 

Загалом аналіз тропеїчної системи І. Калинця в лінгвістичних студіях 

показав, що вона є менш дослідженою. Предметом наукових зацікавлень уже були 

внутрішня форма слова та її роль у творенні тропів, окремі пласти лексики на 

зразок адвербіальної, вжитої в епітетній функції, чи конфесійної як маркера 

образності, семантико-стилістичний потенціал конкретних лексико-семантичних 

груп, наприклад фітонімів. До мовних засобів апелюють насамперед тоді, коли 

намагаються з’ясувати особливості художнього мовомислення І. Калинця.  

Якщо раніше дослідження образних засобів у поетичних текстах автора 

виконувалися в лексико-семантичному, структурно-граматичному, стилістичному 

аспектах, то зараз все частіше увагу науковців привертають тропи в контексті 

лінгвокогнітології, етнолінгвістики, лінгвокультурології. Характеристика тропів 

як репрезентантів етнокультурної інформації у поетичній творчості І. Калинця 

дасть змогу з’ясувати етносемантику тропеїчних одиниць, встановити основні 

моделі тропів осі псевдототожності, що містять етнокультурний сегмент. 

 

2.3. Тропи осі псевдототожності в міфопоетичній картині світу 

І. Калинця: аспект типологізації 

 

 У мовній картині світу письменника тропи як маніфестанти логіко-

лінгвістичних категорій відображають різне за ступенем зближення об’єктів 

позамовної дійсності. Від цього значною мірою залежить типологія тропеїчних 
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одиниць, встановлення якої дає змогу виявити специфіку мовомислення автора 

художнього тексту, особливості його творчого методу. 

У поетичному тезаурусі Ігоря Калинця важливу роль відіграють тропи, що 

презентують координату псевдототожності, передусім метафора та персоніфікація 

як її різновид, що становлять більше половини проаналізованих тропеїчних 

одиниць і визначають авторський стиль письменника. Метафору в поетиці 

І. Калинця, за словами дослідників його творчості, характеризує тонкий 

інтелектуалізм, що вимагає від реципієнта певного досвіду, зокрема знання 

культурної інформації як світової, так і власне етнічної, української, для 

інтерпретації метафоричних текстів. Координата псевдототожності в аналізованих 

текстах представлена також метафоричним епітетом та перифразом. 

У лінгвістичній парадигмі відомо чимало класифікацій метафоричних 

одиниць. Так, за кількісним складом розрізняють двокомпонентні, 

трикомпонентні та розгорнуті багатокомпонентні метафоричні конструкції. У 

досліджуваних творах виразною є тенденція до складної образності, тому в них 

переважають розгорнуті метафори, в яких контамінуються різні семантико-

синтаксичні відношенні, що створює складний метафоричний образ. 

Двокомпонентна метафора, як відомо, демонструє простий образ, оскільки 

ототожнюються лише два поняття. Псевдототожність на основі іменникової 

ознаки реалізується в метафорах, виражених іменниковими підрядними 

словосполученнями із синтаксичним зв’язком керуванням. Найчастіше це 

генітивні двокомпонентні метафори: Світання Роси [115, с. 474]; переселення 

хмар [115, с. 215]; голос уст; голос очей; голос рук [115, с. 472]; лотос забуття 

[115, с. 440]; новоград прозрінь [115, с. 438]. 

Концентрована форма вираження ознак предмета, явища через зіставлення з 

іншими предметами, явищами, семантична двоплановість та конкретність, 

характерні для іменникової метафори [235, с. 147], дозволяють автору 

максимально лаконічно передати завершений і глибоко метафоричний образ. 

Псевдототожність на основі дієслівної ознаки також нерідко реалізується у 

двокомпонентних метафорах, виражених дієслівними підрядними 
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словосполученнями із синтаксичним зв’язком керуванням: молюся до пера [115, 

с. 159]; орати метеликами [115, с. 304]; заблудити в сльозах [115, с. 182]. 

Щодо метафори, яка включає іменник і прикметник у різних відмінкових 

формах, то саме останній часто є ключем до розуміння метафоричного значення 

іменника (дама дамаська [115, с. 345] – рушниця, пампушки олов’яні [115, с. 345] 

– кулі), або ж ад’єктив виражає додаткове метафоричне значення (– А мій Київ – / 

то хмара злоточола / і перлистий дощик [115, с. 234]). 

Трикомпонентні метафори виражаються або реченнями (запахло мудрістю 

століть [114, с. 22]; мед горнятко осідлає [115, с. 219]); або складними 

словосполученнями (краплина стрівання серед розлук [115, с. 208]). Такі тропи 

утворюють дещо складніший образ, оскільки він будується на основі ототожнення 

за двома ознаками, як-от: ад’єктивною та іменниковою (рум’яні лиця калачів [114, 

с. 299]; золотий прапор тіла [115, с. 213]; скляне склепіння тиші [114, с. 299]); 

дієслівною та іменниковою (меншають / свічі днів [114, с. 133]; шелестить 

солома слів [114, с. 107]; врівноважилася вага вагань [114, с. 120]; на терезах 

розважена щирість [114, с. 79]); іменниковою та іменниковою (краплина 

стрівання серед розлук [115, с. 208]) чи трьома на зразок дієслівної, іменникової 

та адвербіальної (сяють уповні перса [115, с. 209]; жовто світяться купави [115, 

с. 77]; падав стрімголов у розпач [115, с. 282]).  

Прості дієслівні, іменникові, зокрема генітивні, апозитивні метафори як 

структурно менший компонент стають будівельним матеріалом для складних 

розгорнутих тропеїчних одиниць. Саме вони є характерною рисою поетичної 

мови І. Калинця. 

Для складних метафор характерним є явище контамінації – «об’єднання в 

одній метафорі компонентів різних метафор, побудованих на різних семантичних 

зв’язках» [235, с. 145]. Вони репрезентують ускладнений метафоричний образ 

одного чи більше понять, своєрідний «комплікативний згусток, розчепити який на 

формальному рівні важко чи навіть неможливо» [89, с. 38], бо таке розділення 

нівелює метафоричне значення цілої завершеної структури: ось тоді незграбним 

саком слова / спіймати схочу те що невловиме [114, с. 276-277]. Образність такої 
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тропеїчної одиниці характеризується як складна та комплексна, оскільки 

базується на інтегруванні метафоричного потенціалу її складників. 

Стрижневим компонентом у складних метафорах частіше є предикативне 

словосполучення, наприклад: в лотоки спогадів хлинула осіння яса [114, с. 37]; 

волосся золотистий сонях / зазолотився на туманових полотнах [114, с. 68]. 

Багатокомпонентна або розгорнута метафора послідовно реалізується на 

рівні простого чи складного речення, частини складного речення або тексту, що 

можуть ускладнюватися однорідними членами речення (головними і 

другорядними), вставними словами / реченнями, відокремленими членами, 

звертаннями тощо: неперервна луна / що глушить музику світу / вічною потребою 

/ дисонансом вічним [115, с. 295-296]; твоє тіло / білий човник / кинутий на 

поталу / мутній воді / асфальту [114, с. 190]. 

Зазначимо, що однорідні члени речення не є поширеним механізмом 

розгортання метафоричної структури в досліджуваних текстах. Частіше вони 

виражаються семантично однотипними поняттями (чому не розсадить / свого 

камінного горла / лона свого камінного / отой єрихонський поклик життя [114, 

с. 277-278]) або ж семантично незіставлюваними (Несеш у брунатному тілі / 

зливу щедротного сонця, / гіркавість зеленої вільхи, / солодкість медових сотів 

[114, с. 35]). У першому випадку образ більш послідовний, лінійний, у другому – 

строкатий, багатогранний. 

Трапляються в поезії І. Калинця метафори, в яких один з однорідних членів 

реалізує відношення псевдототожності, а інший – вживається у прямому значенні: 

палають / храми і люди [114, с. 162]; паде змерзла птаха / і зібгана думка [115, 

с. 403]; узгоджуєш шелест сторінок / і щемливих спогадів [115, с. 279]. 

Нерідко метафори виявляють здатність до поєднання з іншими тропами осі 

псевдототожності та суміжності, зокрема метонімією, наприклад: флейту / півневі 

/ відрізали [114, с. 86]. Тут флейта є метафорою гребеня, а відрізати флейту – 

метонімією. Контамінованою з метонімією є також метафора на золотих коругвах 

/ зійшов серп [115, с. 327]. Грані поетичного образу в структурі метафори 
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розширює також метафоричний епітет: лилося із твоїх очей / на мене золоте 

причастя [114, с. 36]. 

Зазначимо, що дослідники метафори або заперечують її сполучуваність зі 

словами, що вказують на непостійну подібність чи виражають суб’єктивні 

установки [10, с. 354], або ж допускають її [200, с. 52]. В аналізованих поетичних 

текстах І. Калинця переважає друге. Наприклад, мовне вираження суб’єктивного 

сприйняття агата демонструє такий метафоричний контекст: інколи мені здається 

/ т о  м о р е / зупинене на мить у спалахові істини / де біла хвиля застигла побіч 

рожевої / а за нею червона збратана із зеленою / яка означає надію / бо має поруч 

чорну / для тебе ж / то зріз дерева / де кільця біжать від серцевини / у сонячній 

згоді з ритмом гімну про життя [115, с. 264]. 

Також трапляються метафори, що вказують не на постійну, а тимчасову 

подібність: ось моє волосся пливе по ріці до моря / сьогодні воно чорне по золоті / 

вчора воно світле по золоті / завтра воно золоте по золоті [115, с. 196]; інколи я 

відчував себе / у терпкому тілі персонажа з новели / яку ти мені колись 

прочитала / то він наслухав кроки на сходах… [115, с. 282]. Можна допустити, що 

постійну, незмінну тотожність метафора об’єктивує, наприклад, в наукових 

текстах. У художніх текстах метафора ж може позначати будь-яку подібність, 

оскільки в межах художнього дискурсу йдеться не про тотожність 

зіставлювальних феноменів, а про псевдототожність, тобто ілюзорне, несправжнє 

уподібнення, що має на меті  створення певного образу. Художня дійсність теж є 

фіктивною, тому в ній можуть порушуватися закони логіки. Зрештою, в метафорі 

уподібнюються незіставлювальні поняття. Таке порушення логіки, по-перше, 

продукує в лінгвістиці визначення метафори як мовної аномалії, помилки, по-

друге, засвідчує, що відображення дійсності чи її створення в художньому 

мовленні завжди суб’єктивне, авторське. Крім того, при сприйнятті важливу роль 

відіграє раціонально-емоційна сфера реципієнта (наприклад, у філологічній 

літературі побутує твердження про різне тлумачення одного тропа різними 

реципієнтами). 
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Персоніфікація як різновид метафори у поетиці І. Калинця представлена 

структурами, в яких осмислення понять відбувається шляхом встановлення 

псевдототожності з людиною, а також антропоморфізованими релігійними 

постатями чи неідентифікованими живими істотами. Загалом у письменника 

персоніфікації здебільшого характеризуються тими ж ознаками, що й метафори. 

Зокрема, бувають: двокомпонентними, що об’єктивують предикативну ознаку 

(скрипка вмерла [114, с. 23]); трикомпонентними, які експлікують номінативну 

ознаку (починаю розділ з трави / завойовниці замків і гудрону [115, с. 205]); 

номінативну, предикативну та атрибутивну ((діамант) світліє пречисте тіло [115, 

с. 267]); предикативну й номінативну (віти / засперечаються з вітрами [114, с. 

31]); предикативну, номінативну й адвербіальну ((час) години верстає пішки [114, 

с. 144]); та багатокомпонентними, що презентують розгорнутий, деталізований 

образ (Мого кохання іпостась: / нічний жебрак, що чує звикло / із жадібно 

жаданих вікон / безжальний вирок: «Бог подасть» [115, с. 510]). 

Персоніфікація може розгортатися також на рівні тексту, охоплюючи всю 

поезію та виконуючи композиційну функцію (наприклад, у віршах «Морозенко», 

«Метелик», «Земля»). 

У поетичних текстах І. Калинця персоніфікації, як і метафори, нерідко 

поєднуються з іншими тропами осей псевдототожності та суміжності. Наприклад, 

з метафорою: [вітер] щорік засаджує поемами забутий вівтар [114, с. 25]; 

Розбуяна орда празілля і буй-трав / вже залива по обрії чорнозем [114, с. 48]; де 

вечір на вечерю собі забаг / місяця диню й сузір винограду [114, с. 49] чи з 

метонімією та синекдохою: чого наше серце не чує, / чого серце в димі не баче, / 

ледаче серце, ледаче [115, с. 308]; місто / що накрило голови / бляшаними 

лопухами [114, с. 310]; очі твої заклопотані силуетами / пальці твої щербатим 

грошем / вуста твої самою банальністю [114, с. 291]. 

До епітетів у поетичній мові І. Калинця відносимо конструкції, в яких 

тропеїзуючу функцію виконують прикметники (дієприкметники) у граматичній 

позиції присубстантивного означення та означальні прислівники способу дії. 

Зазначимо, що прикметники і дієприкметники у філологічній науці вважають 
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основними формами граматичного вираження епітетів [177, с. 349], або 

«найбільш епітетними» [194, с. 93]. Це, очевидно, зумовлено тим, що 

атрибутивність є онтологічною ознакою ад’єктивів. Неузгоджені означення, що 

об’єктивують відношення псевдототожності та виражаються іменниковими чи 

прийменниково-іменниковими структурами, розглядаємо в межах метафор. 

У досліджуваних поетичних текстах компонентами епітетних конструкцій 

частіше виступають якісні та відносні прикметники (білий, зелений, зеленкавий, 

карий, синій, чорний, найчорніший, гарячий, холодний, солодкий, гіркавий, 

духмяний, верб’яний, малиновий, терновий, барвінковий, золотий, срібний, 

камінний, кришталевий, медовий, неакустичний), наприклад: схлипування каре 

[115, с. 221]; солодка наука про вічне [115, с. 265]; неакустичне піднебесся 

світогляду [115, с. 48]; у верб’яному мареві весни [115, с. 191]. Менш поширеними 

є такі форми вираження епітетів, як прикметники-композити (рожевоустий, 

злотопінний, золотокорий, злоточолий, трибанний, струнконогий, зоресяйний, 

білотілий), дієприкметники (обмацаний, стертий, прошумілий), у тому числі 

індивідуально-авторські утворення (зголубілий, взолочений, омелодійнений), та 

прислівники (золотаво, черешнево, соколо, пишнопаво, оклично), наприклад: 

білотілі мури [115, с. 487]; золотокора столиця / священного дуба [114, с.140]; 

трибанна рана [115, с. 502]; наш прошумілий швидко шлюб [114, с. 79]; ще не 

обмацані / слова [115, с. 8]; без свідоцтва одежі / що золотаво / опало з тебе 

[114, с. 265]; на околі водять коло / пишнопаво і соколо [115, с. 130]. 

Словник епітетів І. Калинця формують узуально-асоціативні та 

оказіонально-асоціативні одиниці (за класифікацією Т. Онопрієнко [212]). 

Узуально-асоціативні представлені постійними фольклорними епітетами (світ 

білий [114, с. 269]; біле тіло [114, с. 80]; тихі верби [115, с. 105]; мости наші 

калинові [115, с. 134]) та описово-оцінними (невимовний, цілющий, предивний, 

благенький, блаженний, млосний, пекельний), наприклад: сяєво цілюще свічки [115, 

с. 78]; блаженний дощ [114, с. 269], І новину, пречисту і невинну, / несу, що випав 

сніг і ризою лежить... [115, с. 163]. 
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Оказіонально-асоціативні епітети демонструють саме особливості 

індивідуально-авторського мовомислення. Аналіз епітетних конструкцій у 

поетиконі І. Калинця показав, що епітети нерідко синкретизуються з іншими 

тропами осей псевдототожності та суміжності, а також стилістичними фігурами. 

До найбільш поширених належать метафоричні їхні різновиди: – А мій Київ – / то 

хмара злоточола / і перлистий дощик [115, с. 234]; я втомився кривавим сном 

[115, с. 275]; Звернімо погляди услід – / у небо блакитне, / у чорноземне небо [115, 

с. 470]. Часто в досліджуваних текстах епітети поєднуються з персоніфікаціями: 

радісне батькове небо [115, с. 23]; мій місяцю кучерявий [115, с. 151]; посеред 

сумного поля [114, с. 101]; цілують кістляві руки волі [114, с. 278], рідше – із 

перифразами: степовий тиран [114, с. 48]. На перетині осей псевдототожності і 

суміжності утворюється метонімічний епітет: в жовтому осінньому згасанні [115, 

с. 191]; отой червневий червень, що черешнево світить [114, с. 98]; дай мені 

смутну долоню / для радісного благовісту [115, с. 286]; Коли б не він, чи б не 

простяг / я вслід тобі сумні долоні [115, 507]. 

Внаслідок синкретизму з фігурами виникають такі  різновиди епітетів, як 

іронічні (Тоді вигулькують, як русалки, слова, / ведуть доісторичну ягілку мови, / 

що мені милосердний білодід / залишив ласкаво на хатні потреби [114, с. 92]); 

оксиморонні (з усіх чорних сторін білосвіту [115, с. 43]; ворогам найдорожчим 

[115, с. 204]); гіперболічні (небо найнебесніше [114, с. 330]; віро найсліпіша [114, 

с. 330]; Домальовую / у незакінченому Твоєму автопортреті / найтихішу квітку 

землі / з гучною назвою ВЕРОНІКА. СЛЬОЗА... [115, с. 462]); літотні (двоє 

крихітних людей [114, с. 122]). 

Трапляються в Калинцевих творах і перифрази, що нерідко виступають 

еквівалентами табуйованих висловів, зокрема такого, як йти на смерть: поніс би 

кожен голову на плаху, / за нього кожен голову віддасть... [114, с. 19]. Подекуди, 

реалізуючись у подібному значенні, перифрази мають метонімічне походження: 

чого боятись так панічно, / що вкриє нас важка плита? [115, с. 61] або а його 

мати / з чотирьох дощок хаті / голодною, / німотною / злігши [115, с. 371]. 
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Перифрази у досліджуваних текстах також синкретизуються з метафорою 

(переставилася зірка [115, с. 156]; І шукали між бур’янами / вічний спочинок 

ікони [114, с. 58]). 

Метаморфоза – троп осі псевдототожності, в якому об’єктивуються логіко-

лінгвістичні відношення тотожності, що відрізняє її від метафори, компоненти 

якої перебувають у відношеннях псевдототожності. Якщо для метафори 

характерними є двоплановість, усвідомлення виключно словесного 

прирівнювання одного предмета до іншого [56, с. 411], то метаморфоза 

об’єктивує трансформацію суб’єкта (лівий бік) в об’єкт (правий бік). Такі 

перетворення у мовній картині світу І. Калинця є активними, тобто відбуваються 

без впливу посередника (за Л. Дикаревою) (коли вона тулила крило / до грудей / я 

хотів бути крилом [114, с. 113]), або пасивними (метелиця дметься-сердиться / а 

її метелики / за одним смичком у криштальці перемінилися [115, с. 298]) та 

характеризуються різною модальністю (є реальними або бажаними). Характерною 

рисою метаморфоз у поетиці І. Калинця є одноактність (Білий Ангел мріє в 

обіймах Троянди / стати звіяною вишневою хмариною / і розтанути в далі [115, 

с. 116]), повернення суб’єкта перетворення у вихідний стан трапляється рідко 

(трансформація козак – мак – козак у поезії «Мак» [115, с. 352-353]). Подекуди 

спостерігаємо нагромадження образних перетворень: І висхнуть ріки до джерел, / 

заціпеніє вітер в камінь, / а камінь потече пісками – / простягну руку до джерел... 

[115, с. 94]. 

В аналізованих текстах створення певного емоційного фону та реалізацію 

ідейного задуму забезпечує також заперечення перетворень. Зокрема в 

конструкціях, що містять алюзію до біблійних текстів: вода наша ніколи / не 

стане вином / а п’ять хлібин / залишаться / п’ятьма хлібинами [114, с. 155]. 

Метаморфоза в поетиці І. Калинця виявляє здатність до поєднання з іншими 

тропами (метафорою, епітетом, порівнянням): Я був людиною, людино. / Тепер я 

птахом полетів / за голубим солодким димом / в отецькім небі золотім [115, 160]; 

мчатиму за іскрами слів / які колись так багато важили / а тепер вони блакитні 

мигавки / за якими наша любов плаче / золотими незабудками [115, с. 275]. 
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Тропи на зразок І я згоряю смолоскипом [114, с. 32]; І я воскрес, і я прозрів, / 

і я був меч, і я був промінь! [114, с. 36]; І сам від того ніби скло / розсипався 

прозорим і барвистим / рясним незліченим числом / маленьких та яскравих 

зблисків…; вже палав, як самоцвіт, / я у Даниловій короні, / на Наливайковім лиці 

/ запікся чорним згустком крові. / Я був усім на всіх і вся: / величчям, вірою і 

болем... / Я вийшов з церкви – / і засяв / тисячолітнім ореолом [114, с. 28] у 

мовознавчій літературі кваліфікують як автометафори, що виникають на 

перехресті метафори і метаморфози [287, с. 30]. 

Поширеним тропом осі псевдототожності у поетиці І. Калинця, що 

об’єктивує логіко-лінгвістичну категорію подібності та характеризується 

варіативністю позицій компонентів, широкою парадигмою порівняльних 

сполучників і різною мірою асоціативної ускладненості, зумовленої 

контамінацією із координатою псевдототожності, є порівняння. 

На відміну від метафори, у порівняннях наявний третій компонент, а саме 

ознака (атрибутивна, субстантивна, предикативна), за якою суб’єкт зіставлення 

порівнюється з об’єктом зіставлення, так званий tеrtium сomрarationis, наприклад: 

росте дзвіниця стрімко, як смерека [114, c. 69]; вітролетна / осінь / скубе вона / 

дерева / як голодна коза [114, с. 87-88]; моя дорога жорстока / як жінка [114, 

с. 117]. Поет конкретизує його насамперед тоді, коли пріоритетною є не 

співтворчість реципієнта, а донесення власне авторської думки. Інколи основа 

порівняння не вербалізована, а стає зрозумілою з огляду на семантику 

характеризатора (людина живе як с п а л а х [115, с. 215]), або ж допускаються 

різні тлумачення реципієнтом індивідуально-авторських зіставлень (ще твоє 

слово / як яблуко [114, с. 129]), що передбачає співтворчість останнього, 

активізацію його емоційно-чуттєвого досвіду через послаблення / неможливість 

встановити мотиваційну основу уподібнення зі значень компонентів і контексту. 

В основі уподібнення може лежати не одна ознака, а декілька: з тілом води / 

лиш тіло коханої схоже / у ласці у пластиці в плаві / у праві тайни зачаття [115, 

с. 36]. При цьому вибудовується об’ємніший поетичний образ. 
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У віршових текстах І. Калинця значно переважають порівняння зі 

сполучником як (близько 500 одиниць): Вороння, як половці, чатувало на м’ясо 

сире [114, с. 26]; Ці наші руки, / як метеликів од вогню, / ми рятували від 

неприязного потиску, / від кривого підпису, / від цвяхових ран [115, с. 179]. 

Водночас виявлено чимало тропів з іншими порівняльними сполучниками, що по-

різному реалізують логіко-лінгвістичну категорію подібності: мов (вікно мов око 

[114, с. 110]); наче (моя господа наче очашок [114, с. 141]); ніби (закута у 

самотність, ніби лицар у суцільні лати [114, с. 251]); немов (сі голоси, немов 

булава, замашисті [114, с. 256]); мовби (глипнув Князь / мовби крізь прорізи / в 

катівському ковпаці [115, с. 174]); неначе (і наші Бог прийме дими, / неначе 

Авелеву жертву [115, с. 70]). Градація частотності їх вживання виглядає так: мов 

– 61 раз, наче – 17, ніби – 16, немов – 13, мовби – 4, неначе – 2, начебто – 2 рази. 

За словами Н. Шаповалової, неоднакові сполучники виражають логіко-

лінгвістичну категорію подібності з різними семантичними відтінками, а саме: 

сполучник як є показником реально-порівняльних відношень (хоч може виражати 

й ірреально-порівняльну семантику), а мов, немов, мовби, наче, неначе, ніби 

складають парадигму показникiв iрреально-порiвняльних вiдношень, 

ірреалізуючи об’єкт порівняння [316, с. 9-12], що збільшує семантичну дистанцію 

між суб’єктом і об’єктом зіставлення та зосереджує увагу на «несправжності» 

уподібнення. Тому на осі псевдототожності порівняння з об’єктами зіставлення, 

приєднаними сполучниками мов, немов, мовби, наче, неначе, ніби, 

розташовуються трохи далі на осі координат подібності, тобто після тропів із 

сполучником як. 

О. Марчук зазначає, що сполучник ніж займає окрему нішу в українській 

порівняльній системі: «Якщо всі інші порівняльні сполучники акцентують 

схожість (бодай ірреальну) суб’єкта й об’єкта, то ніж, а також підсильне аніж та 

як у значенні ніж зосереджують увагу на несхожості, на відмінності» [172]. 

Схиляємося до думки, що у тропах із формами вищого ступеня порівняння, з 

якими нерозривно пов’язаний і сполучник ніж, останній вказує на неоднакову 

міру вияву ознаки, спільної для об’єкта та суб’єкта: срібний голос має перстень, / 
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та срібніший у сльози [115, с. 139] (срібний голос персня – срібний голос сльози); 

ще ліси тугіші дзвону [115, с. 168] (тугий ліс – тугий дзвін). Оскільки спільна 

ознака виражена експліцитно, то семантика відмінності, несхожості, виражена 

сполучником ніж, нівелюється: передусім акцент робиться на градацію, а не на 

протилежність: треба йти а той світ що без тебе / ще більше жорстокий ніж 

ти [114, с. 135]; у часи сходжень на Голготу / повернення до паперу солодше / 

аніж блудного сина додому [114, с. 329]. 

Відношення подібності реалізується також за допомогою конструкцій мати 

за, нагадувати, подібний (до), схожий (на), на взір, подоба, здаватися, які в 

мовознавчій літературі називають «засобами приблизної номінації з 

порівняльною семантикою» [266, с. 105] або «синсемантичними словами 

(лексемами вiдкритої семантики)» [316, с. 6], наприклад: може багрове сонце / у 

пущі / здасться / перерізом смереки / що стікає карпатською живицею [115, 

с. 187]; свою нікчемність / мав за пилинку [114, с. 123]; а голос, подібний до грому, 

/ посмертно наймення назве [114, с. 247]. 

Традиційно серед порівнянь розглядають і конструкції, виражені орудним 

відмінком. Хоча, на думку Н. Шаповалової, вони поєднують у собi семи 

уподiбнення й перетворення, що, у свою чергу, не дає пiдстав ототожнювати їх iз 

синонiмiчними сполучниковими. Дослідниця допускає співвідношення їхнього 

змісту з конструкціями, в яких компаративема приєднана сполучником (пролетів 

птахом – пролетів, як птах), «але при цьому образно показує, що суб’єкт начебто 

перевтiлився в об’єкт» [316, с. 7]. Як зазначають автори «Стилістики української 

мови», такі конструкції орудного порівняльного мають давнє походження і 

відображають вірування праукраїнців у можливість перетворення; оскільки в них 

збережено анімістичну метаморфозність, їх важко назвати суто порівняльними 

[177, с. 360]. Мовне оформлення відношень суб’єкта та об’єкта у формі орудного 

відмінка через відсутність маркера компаративності демонструє злитість сем 

компонентів тропа, нехарактерну для порівняння. З огляду на це, видається 

логічним розглядати конструкції з орудним відмінком у межах метафор або 
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метаморфоз, залежно від логіко-лінгвістичних відношень, в яких перебувають 

суб’єкт та об’єкт зіставлення, тобто псевдототожності чи тотожності.  

Об’єкт традиційно знаходиться у постпозиції стосовно суб’єкта 

компаративної конструкції: в уламках вітрин / як у свічадах [114, с. 142]; тепер не 

можу відмовитися / від жодного рядка / як від папілярних ліній [115, с. 456]. У 

випадку інверсії об’єкт зіставлення експресивно насиченіший і зосереджує увагу 

на собі:  Як у вічну флорентійку, / вірю в тебе, / що народжена з весняної паводі 

фарб Петрахновича, — / Варваро Лянгішівно [115, с. 488]. Крім пре- та 

постпозиції, компаративема може знаходитися між суб’єктом зіставлення та 

ознакою: а я продовжую / свій куций день / вкорочую ніч / як Прометей / 

викравши у с м і х [115, с. 452]. Інколи суб’єкт зіставлення може означуватися 

декількома об’єктами.  

У поетичних текстах І. Калинця власне подібність виявляє тенденцію до 

поєднання з іншими логіко-лінгвістичними категоріями, внаслідок чого можна 

диференціювати прості порівняння та складні – контаміновані з іншими тропами. 

У простих порівняннях компарант виражається переважно порівняльним 

зворотом, рідше порівняльним реченням. Їхня структура буває однокомпонентна, 

причому об’єктивується частіше іменником (свою нікчемність / мав за пилинку 

[114, с. 123], рідше займенником (треба йти а той світ що без тебе / ще більше 

жорстокий ніж ти [114, с. 135] чи прикметником (за одвірком сну я стою як 

чужий [114, с. 135]); двокомпонентна (найчисельніші групи представлені 

словосполученнями іменника з прикметником: При місяці зачиняв паламар, як 

святий Петро, церкву [114, с. 57]; безбарвні афіші / нагадують / торішнє листя 

[114, с. 298] та поєднаннями іменника з іменником: Я хотів би, щоб ся книжка, / 

як хустка Вероніки, нагадувала / нам про святість Твого / обличчя [114, с. 201]; 

дерева порожні / як лінійки для нот [114, с. 195]; І, заворожена раптово / замри, 

немов у диві звір [115, с. 66], подекуди – числівника з іменником: ти і я, мов два 

стебла [114, с. 267]); трикомпонентна, засвідчена повними і неповними 

реченнями (дим по городах / стелиться /…/ як стелиться / дорога назадгузь [114, 

с. 229]; Вороцівські жінки, схилені над полем, як вздовж шляху фігури 
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страдальниць [114, с. 94]), та багатокомпонентна, представлена конструкціями, 

що містять чотири компоненти і більше (Оборонити виструнчений фасад — / 

пишний, як оправа першої книги / зі світським змістом – / крильми янгола / і 

Лицарем на Коні [115, с. 481]), у тому числі й складнопідрядними реченнями 

(може багрове сонце / у пущі / здасться / перерізом смереки / що стікає 

карпатською живицею [115, с. 187]). 

Загалом мовна архітектоніка художніх текстів І. Калинця відображає 

складність поетичного мислення й асоціацій письменника. Логіко-лінгвістична 

категорія подібності як основа творення тропів часто контамінується з категорією 

тотожності з або без очевидної переваги однієї з них.  

У складі метафори порівняння доповнюють і увиразнюють поетизацію 

акцентованої ознаки або розкривають якісь нові грані: через ще одні ґрати, / 

тепер золоті, / жадані, як спасіння, / дивишся [115, с. 473]; цією хитрістю 

привертаю / старе як світ збайдужіння / це воно колись облапало / цинічну землю 

і сферу / твердою рукою тепер тюкає / у лице дитячого провокатора [114, 

с. 347]; навіть промінь світила доброго яко Бог / зіштовхує нервово мою 

розмірену любов у відчай / зміняє соняшниковий ритм у збуреному тілі [115, 

с. 289]. У таких поетичних текстах основна роль у створенні образу належить 

метафорі, порівняльна частина у більшості прикладів представлена простою 

структурою (одно- і двокомпонентною): світ наливається / у серце терпко, / як у 

глек, / мелодією пізніх соків [115, с. 478]. 

Подекуди у порівняннях суб’єкт зіставлення виражений метафорою (як 

баранячі роги / іонічного ордеру / блукають / душі нечестивих книг [114, с. 228]), 

часто поширеною епітетом (золоті косяки листя / нагадуватимуть / золоту рибку 

[114, с. 131]). 

Унаслідок взаємодії логіко-лінгвістичних категорій подібності і 

псевдототожності може створюватися складний багатоаспектний образ не лише 

суб’єкта осмислення, а й об’єкта зіставлення, передусім тоді, коли об’єкт 

зіставлення виражається метафорою (Похилилася жінка у ніч, як печалі коругва 

[114, с. 91] або і постскриптум нічого не означає / як і багато святкових слів / 
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перетертих на жорнах звичного [114, с. 282]). Інколи конструкція, вжита 

письменником як об’єкт зіставлення, пов’язується із суб’єктом за будь-якою 

ознакою, вибудовуючись у самостійний метафоричний образ: у танці еволюції / 

міняємо лице / як вогонь / поглянь / які ми до нього / схожі / глодає камінь / 

випиває кисень / глек за глеком / і вмирає / не наситившись [114, с. 300]. 

У результаті синкретизації порівняння та метафори виникає складний 

гібридний троп метафора-порівняння, в якому об’єктивуються відношення і 

псевдототожності, і подібності. У поетичних текстах І. Калинця такі гібридні 

тропи представлені понад 200 одиницями. Розглянемо їх докладніше. 

Метафора-порівняння з метафоризованим суб’єктом: Хай мов японська 

ікебана / цвітуть у смерку два плачі [114, с. 267]; Сум’яття лусло, мов пузир [115, 

с. 68]; а їх час ллється ліниво / мов круторогі меди [115, с. 327]. Цей різновид 

тропів домінує серед метафор-порівнянь. Нерідко метафора представлена таким її 

різновидом, як  персоніфікація: а коли до тебе / плач підкрадеться / як дитина / 

на пальчиках / щоб очі затулити / на хвильку / не вгадуй [114, с. 297]. При 

умовному поділі суб’єкт зіставлення – основа порівняння та об’єкт зіставлення – 

основа порівняння у першому випадку компоненти перебувають у відношеннях 

псевдототожності, в другому – вживаються у прямому значенні, а відношення між 

суб’єктом та об’єктом виражає показник порівняння, наприклад: Той місяць, що у 

небесі, / цвіте сумніш від хризантеми [115, с. 159]: місяць цвіте – метафора, 

хризантема цвіте – пряме значення, подібність місяць – хризантема виражена 

показником компаративності сумніш або кущі обтрушуються / з води / як скупані 

пси [115, с. 185]: кущі обтрушуються – метафора, пси обтрушуються – пряме 

значення, подібність кущі – пси засвідчена сполучником як. 

Метафора-порівняння з метафоризованим об’єктом. На відміну від 

попередніх, такі тропи засвідчують протилежне. Зокрема, компоненти в 

конструкції суб’єкт зіставлення – основа порівняння вживаються у прямому 

значенні, а компоненти в конструкції  об’єкт зіставлення – основа порівняння 

перебувають у відношеннях псевдототожності, відношення між суб’єктом та 

об’єктом виражає показник порівняння, наприклад: … дзвони на травники 
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містечка падали / як зірвані небеса [115, с. 285]: дзвони падали – пряме значення, 

зірвані небеса падали – метафора, показником подібності дзвони – небеса є 

сполучник як або сі голоси / вкрадливі, як єлей [114, с. 256]: вкрадливі голоси – 

пряме значення, вкрадливий єлей – метафора, подібність голоси – єлей вербалізує 

сполучник як. 

Метафора-порівняння з метафоризованими суб’єктом та об’єктом. Подібний 

троп характеризується тим, що і суб’єкт, і об’єкт зіставлення метафоризуються, 

наприклад: дим з людей / полощеться / мов стяг / над нами [114, с. 230]: дим 

полощеться та стяг полощеться – метафори, показником уподібнення дим – стяг 

є сполучник мов; вростати, як в Голгофу, в осінь [115, с. 507]: вростати в 

Голгофу, вростати в осінь – метафори, подібність Голгофа – осінь вербалізує 

сполучник як. 

До синкретичних належать також тропи, в яких порівняння поєднується з 

метонімією (глипнув Князь / мовби крізь прорізи / в катівському ковпаці [115, 

с. 174]) чи метаморфозою (росте камінчик без коріння / виріс рожевим каменем / 

тепер він / як скеля та серце м’яке має / і маленьку дівчинку / любить [115, 

с. 145]). 

Складними за своєю асоціативністю є порівняльні конструкції, утворені на 

основі багатозначного компонента – основи порівняння. У науковій літературі на 

їхнє позначення вживають термін «подвійний tertium comparationis» [215, с. 74]. 

Так, зв’язок максимально семантично віддалених суб’єкта та об’єкта зіставлення 

слова – сосни у тропі усвідомлюючи що можу без молитви / без її високих як сосни 

слів [114, с. 316] виражає епітет високих: високі сосни – «які мають високу 

відстань знизу вгору», високі слова – «урочисто-піднесені». Основа порівняння 

може бути виражена і дієсловом:  тремтів він (вогонь – О. М.) як олень [114, 

с. 207] (тремтів олень – «трясся від страху, хвилювання, слабості», тремтів 

вогонь – «мигтів, мерехтів»). Такі порівняння не є поширеними, однак у 

тропеїчній системі І. Калинця демонструють непрості асоціативні відношення. 

Щодо інших тропів осі псевдототожності, то, як і в мові загалом, так і в 

поетиці І. Калинця вони залишаються менш дослідженими. 
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Асоціативний паралелізм, об’єктивуючи логіко-лінгвістичну операцію – 

асоціацію, демонструє асоціативне зближення паралельних ситуацій дійсності, які 

сукупно формують одне семантичне ціле, і має зазвичай бінарну структуру: 

Спинився він при криниці, / стікає вода, як ртуть. / А при воді молодиці / річ 

сороміцьку ведуть [114, с. 179]. Зіставлення паралельних ситуацій дійсності в 

цьому тропі відбувається завдяки актуалізації символічного змісту: Росте калина 

на подвір’ї, / сини з калиною ростуть. / Ми тут жили, вмирали тут, / бо тут 

калина на подвір’ї [115, с. 90]. В асоціативному паралелізмі в І. Калинця 

корелюють: фази розвитку рослини – життєдіяльність людини (Росте калина на 

подвір’ї, / сини з калиною ростуть [115, с. 90]; як міг прилинути з-поза високих 

стін / зів’ялий листок щоб отут вмерти і метелик / насінини аби ніколи не 

прорости і як / ми люди важкі долею і безкрилі дісталися / сюди адже неймовірно 

[115, с. 21]); органічна і неорганічна природа – любов (Спинився він при криниці, / 

стікає вода, як ртуть. / А при воді молодиці / річ сороміцьку ведуть [114, с. 179]; 

Знов тепер ми подорожні – / тільки інший-інший путь... / В сих краях при 

огорожі / жодні рожі не ростуть [115, с. 52]; Так жовто світяться купави / із 

сріберних свічад води. / І ти одна, і я один, / і жовто світяться купави   [115, 

с. 80-81]); темпоральне поняття – життя людини (довечоріє день і світ – / і ми 

довечорієм звісно [114, с. 146]; готуймо човни / напливає осінь / готуймо човни / з 

берегів жаль виступає [114, с. 129]); артефакт – людина (Висить вінок на 

житечку, / а житечко збите. / Пішло дівча у завійці / чорною вдовою [115, 

с. 241]; Будемо міст мостити / рутяним вінком – / їде панна гетьманівна – / 

соромиться [115, с. 229]). Ускладнену образність демонструє контекст  

Розступляться нам води віщі, / і дно відчинять золоте. / Любов охрестимо у 

Свічі, / увійдем в Світязь і Святе [115, с. 167], в якому традиційний паралелізм 

вода – любов накладається на християнський сюжет. 

Асоціативний паралелізм у досліджуваних поетичних текстах виявляє 

здатність включати в себе тропи, що належать до інших логіко-лінгвістичних 

координат, зокрема метафору (готуймо човни / напливає осінь / готуймо човни / з 

берегів жаль виступає [114, с. 129]; довечоріє день і світ – / і ми довечорієм 
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звісно [114, с. 146]) та порівняння (Спинився він при криниці, / стікає вода, як 

ртуть. / А при воді молодиці / річ сороміцьку ведуть [114, с. 179]). 

Логіко-лінгвістична координата асоціації у поетичній творчості І. Калинця 

представлена також контекстами, у яких віддалені явища екстралінгвальної 

дійсності формують один асоціативний ряд на основі бінарних відношень 

рівнозначності, тотожності, подібності, але при цьому мисляться роздільно: і 

тільки в твому / синонімічнім словнику / в гнізді до «б а т ь к і в щ и н а» / 

найперше слово / це д р у ж и н а [115, с. 29]; загублена постать матері / між 

крислатими яблунями / найбільше асоціюється з підупалою осінню [115, с. 44]; 

мова йтиме про Митусу / але чому б не згадати / Голобородька чи Воробйова / 

моїх ровесників [114, с. 235]; а те покірне медвеже хутро / в яке щоранку 

опускаєш ноги / як у теплу воду на м’якім піску / могло б тобі асоціюватися / з 

душі і тіла оббілованим поцілунком [114, с. 283]. 

Логіко-лінгвістична координата аналогії засвідчена відповідним тропом – 

образною аналогією. Зазвичай це бінарна структура (прототип – модель), що, як 

показало дослідження, теж може ускладнюватися, включаючи інші тропи: моя 

кохана / я так пекельно / виборював / первозданне / роками поспіль / проступав 

образ / міліметр за міліметром / із-під фальшивого / золотого / покрову / так 

відновлюють / ікони / моя кохана [114, с. 134]. Для поезії письменника 

характерною є інтертекстуальність, проте алюзії здебільшого об’єктивуються 

метафорами, порівняннями, епітетами. Прототипами в образній аналогії 

виступають: язичницькі вірування (тричі нагою / треба оббігти / щоб не 

вхопилися хати / як ніч тіла не хапле / забуті богове вогню / Цур і Пек / але чи 

оббіжиш / її тричі / всеньку як є / вітчизну / коли палають / храми і люди [114, 

с. 162]); християнські уявлення (я Тебе Господи всього лиш прошу / дай неба щоб 

лилося ясніло пливло / неслося шаленіло палало / щоб не висло бездушним 

склепінням / ще одною тюрмою понад тюрмами / в ту належну годину 

прогулянки / дай неба бо навіщо обкрадати обкрадених / коли Тебе розпинали о 

Господи / послав же Отець блискавки й громи / і землю потряс щоб валилися 

мури / відчинялись гроби де маки мали б цвісти [114, с. 322]); фольклорні мотиви 
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(досить було / Кармелюкові / намалювати / човника / на в’язничній стіні / щоб 

виплисти / на волю / безсилі мури / і перед вашою / легендою [114, с. 336]); 

літературні сюжети (я подякував / за співчуття / одній пані / як вони / не 

розуміють / що ви не жертви / мені завжди / пригадується епізод / з «Аліси» 

Керрола / «Він тепер у тюрмі, відбуває / покарання, а суд почнеться / тільки на 

другу середу. Ну, / а про злочини він ще і не / думав» [114, с. 337]). 

Проведене дослідження показало, що основним тропеїчним засобом осі 

псевдототожності в поетичній мові І. Калинця є метафори, різні за структурою, 

морфологічним вираженням, функціональним призначенням. Встановлено, що 

переважають багатокомпонентні метафори, які утворюють складні, об’ємні 

образи, реалізуючи псевдототожність за різними ознаками. 

На другому місці за вживаністю перебувають порівняльні конструкції, що 

також характеризуються різними структурними особливостями. Продуктивними 

серед них є насамперед моделі зі сполучниками як та мов, рідше трапляються 

структури з іншими сполучниками, як-от наче, ніби, немов, ніж, мовби, неначе, 

начебто. Відношення подібності виражаються також за допомогою так званих 

синсемантичних слів мати за, нагадувати, подібний (до), схожий (на), подоба, на 

взір, здаватися. Порівняння зазвичай має традиційну структуру, що включає  

суб’єкт зіставлення, основу порівняння та об’єкт зіставлення. Коли об’єкт 

перебуває у препозиції, то порівняння характеризується більшою експресивністю, 

а пропущена основа стимулює реципієнта до співтворчості та допускає варіативну 

інтерпретацію. 

Словник епітетів І. Калинця формують як узуально-асоціативні, так і 

оказіонально-асоціативні одиниці. Епітети другої групи переважно є гібридними, 

що зумовлено тенденцією до синкретизації з іншими тропами осі 

псевдототожності, а також осі суміжності і різними фігурами. Тропи, 

презентовані координатами аналогії та асоціації, у досліджуваних текстах 

трапляються рідше. 

Багатоаспектність та мозаїчність образів забезпечує контамінація тропів як 

у межах однієї координати, так і на перетині різних координат, що виражається, 
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наприклад, у таких поєднаннях: метафора – метонімія / метафоричний епітет / 

перифраз / порівняння; персоніфікація – метафора / метонімія / епітет; порівняння 

– метафора / епітет. У досліджуваному матеріалі домінує у цьому плані 

синкретичний троп метафора-порівняння, представлений трьома різновидами: 

метафора-порівняння з метафоризованим суб’єктом, метафоризованим об’єктом, з 

метафоризованими суб’єктом та об’єктом водночас. 

 

2.4. Тропи осі псевдототожності в поетичному тезаурусі І. Калинця: 

аспект структурно-семантичного моделювання 

 

Вибір компонентів у структурі тропа значною мірою зумовлений 

внутрішньою логіко-семантичною перцепцією світу автором та їхньою 

семантикою. Тому визначення специфіки подібних компонентів у межах 

тропеїчних одиниць дає змогу не лише виділити основні семантичні групи, а й 

встановити специфіку авторського мовомислення, зокрема, яке місце в поетичних 

текстах займають мовні знаки з етнонаціональною символікою та яка їхня роль у 

реалізації ідейно-естетичного задуму письменника. 

Під моделлю розуміємо вербалізовану схему логіко-лінгвістичної операції 

уподібнення/ псевдоототожнення феноменів позамовної дійсності у тропі за 

схемою «Х подібне (псевдототожне) Y». Суб’єкти та об’єкти зіставлення у тропах 

розподіляємо в межах відповідних лексико-семантичних груп. 

 

2.4.1. Моделі метафор 

 

У поетичних текстах І. Калинця найчастіше вживаються метафори. Моделі, 

за якими вони утворюються, розглядаємо в такому порядку – від найуживаніших 

до найменш чисельних: природоморфні (48%), предметні (39%), які виражають 

уподібнення з поняттями із соціальної сфери (10%) та абстрактними поняттями 

(3%) (див. рис. 2.1.).  
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Природоморфні моделі.  

Метафори, засвідчені природоморфними моделями, належать до поширених 

в поетиконі І. Калинця та демонструють уподібнення феноменів навколишньої 

дійсності до образів живої і неживої природи. Серед них переважають ті, де 

об’єктом уподібнення виступають назви реалій живої природи – 64% (з-поміж 

них фітоморфні метафори становлять майже 55%, зооморфні – близько 45%). 

Моделі з об’єктом уподібнення, що існує в неживій природі, становлять 36% від 

загальної кількості вказаних одиниць. Об’єкт у них представлений частіше 

назвами води (35%), ландшафтно-географічних понять (19%), вогню (близько 

14%), астральних тіл (9%), світла (8%), землі (близько 4%), решту 11% становлять 

тропи з номінаціями, що виконують функцію дескриптора спорадично (вітер, 

темрява, веселка, схід, мла, туман). 

Серед природоморфних метафор домінують тропи, утворені за 

фітоморфною моделлю, що передбачають встановлення псевдототожності між 

суб’єктом осмислення та об’єктом зіставлення – рослиною. 

Сема «тотожний рослині» реалізується передусім за допомогою родово-

видових назв: квітів і трав (айстри, барвінок, белена, євшан, квітка, конюшинки, 

лілея, лотос, мак, молочай, (неопалима) купина, папороть, перекотиполе, плющ, 

полин, ромашка, рослина, ружа, сонях, трава, травинка, хризантема), дерев та 

кущів (верба, дерево, калина, кущ, смерека, щепа, яблуня, ясен), інших рослин 

(водорость, лишайник, мох). Причому з рослинами автор зіставляє як конкретні, 
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так і абстрактні поняття (волосся – сонях і розчарування – ромашка), наприклад: 

Твого волосся золотистий сонях / зазолотився на туманових полотнах [114, 

с. 68]; червону ромашку / розчарування перед устами ношу [114, с. 107]. 

Часто семантика подібних компонентів тропа розширюється завдяки тому, 

що осмислення суб’єкта контамінується із символікою флорономена. У поетиці 

І. Калинця це демонструють такі контексти: Ні разу на стикові наших долонь / не 

розцвіла червона ружа [114, с. 78]; що папороть серця запалює покликом предків 

[114, с. 45].  

Плоди та частини рослин як об’єкт зіставлення презентовані в аналізованих 

текстах такими номінативними одиницями, як: бадилля, брунька, бурячиння, 

галуззя, гілка, горіх, горошина, груша, диня, живиця, зав’язь, зернятко, зріз 

дерева, квіт, кетяг, колоски, кора, коріння, крона, листок, листя, лоза, огудиння, 

паросль, пелюстка, пень, пилок, плід, помаранч, пуп’янок, сік, скаралуща, 

соломинка, стеблинка, стебло, стовбур, стручок, суцвіття, тернина, цитрина, 

шпички, яблуко. Наприклад, дощі нагадують письменникові блакитне листя 

(блакитне листя дощів [115, с. 214]), а сонце асоціюється з рослиною на стеблі 

(обважніле сонце нахиляло своє стебло [115, с. 194]). 

Уподібнення до рослин за сферою їх біологічного існування  об’єктивують 

численні дієслова на зразок визрівати, виростати, відсихати, вкорінитися, 

всохнути, дозрівати, зародити, заквітнути, зів’янути, зродити, квітувати, 

кільчитися, (не) в’янути, перестигати, прорости, розквітати, розпукнути, 

цвісти, рідше вербативи зі значенням конкретних дій, пов’язаних із рослинами, 

як-от пожати, виломати, посіяти, пересаджувати, викорчувати. Так, у творах 

І. Калинця цвітуть скрипка і комини, а в’януть метафори (Цвіте скрипка біло, / 

червоно зродила [115, с. 235]; Заквітли димом жерла гінких коминів [114, с. 50]; 

в’януть метафори пересаджені з горщиків / у невластивий ґрунт [115, с. 286]). 

Подекуди об’єкт зіставлення виражається орудним відмінком: де димарі старих 

замшілих хат / заквітли білим квітом диму [114, с. 69]; росте кущем в долині 

водограй [114, с. 171]. 
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Ще один різновид фітоморфних метафор – це одиниці, до складу яких 

входять іменники на позначення сукупностей (ліс, праліс, сіно, солома, сад, вінок, 

зарослі, нетрі, хащі, квітник, збіжжя, мерва, огудиння, зело): бо перестигло 

чорне ягіддя в нотному лісі [115, с. 47]; у саду блаженств [114, с. 153]; 

шелестить солома слів [114, с. 107]; у лісі днів [114, с. 280]; хрустке галуззя / 

сплетені пальці [114, с. 296]. 

Метафори, що містять авторські новотвори, похідні від назв рослин, 

демонструють особливості індивідуально-авторського образотворення: Сей 

місяць у календарі / зоветься нині хризантемінь [115, с. 159] або 

Відпастернакував пастернак, а сього літа / взяв та й засіявся Золотий Тік вівсом 

[114, с. 62]. 

Аналіз поетичних текстів І. Калинця показав, що за фітоморфною моделлю 

переосмислюються людина, абстрактні поняття, часто зі сфери людини (зокрема 

мова / мовлення), явища неживої природи, назви предметів. 

Досить продуктивним у віршованих творах І. Калинця є такий різновид 

аналізованої моделі, як людина – рослина. Перенесення тут ґрунтуються на давніх 

міфологічних уявленнях українського етносу, творчо переосмислених поетом. У 

досліджуваних текстах до рослин та їхніх властивостей уподібнюються людина 

або частини її тіла: упімнуся про ласку я ж Боже рослина / споможи в порятунку 

задиханий лист / очманілу травинку спаси від потопу [115, с. 34]; В мені горить її 

волосся — / неопалима купина [115, с. 506]. 

Подібність із рослиною встановлюється також за кольором, зовнішнім 

виглядом, формою: Твого волосся золотистий сонях / зазолотився на туманових 

полотнах [114, с. 68]. 

Поширеним у Калинцевих творах є і метафоричний різновид  людина – 

дерево: хотів би я бути / ясним ясеном / побрататися з небом / у ніч / що як слід 

по воді / минає [115, с. 151]; Знов ти, безпомічна і гола, / самотнім деревом 

стаєш [114, с. 136]. 

До рослин І. Калинець нерідко уподібнює різні почуття, емоції, психічні 

явища, зокрема любов, плач, спогади, сором. Функціонування у тропах соматизма 
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серце на позначення емоційного стану ліричного героя ґрунтується на 

кордоцентризмі як визначальній рисі менталітету українців: серце зірветься з 

черенки в траву побіч яблук [114, с. 71]; із пенька серця стрілить бо якась 

паросль [114, с. 75]. 

За фітоморфною моделлю об’єктивуються також різні феномени неживої 

природи, серед яких переважають вода (стебло джерельця [114, с. 342]; 

перестиглий стручок дощу [115, с. 46]; голуба кора ріки [115, с. 403]) й астральні 

тіла (зелений місяць / непосіяний зійшов / самотній ґрунт / він намацує / живим 

корінням [115, с. 151]); рідше вогонь (дим), хмари, небо (димарі старих замшілих 

хат / заквітли білим квітом диму [114, с. 69]; то хмар заквітливий білосад [115, 

с. 60]). 

До продуктивних належить і такий лексико-семантичний різновид моделі, 

як абстрактне явище – рослина, в якій метафоризований образ набуває зримих 

обрисів: дика трава нашої впокори [114, с. 320]; ці тендітні деревця фантазій / 

варто би нащепити брунькою / реальності [114, с. 343]; викорчувавши / з дикого 

поля душі / ще один пень / ілюзії [114, с. 312]. 

І. Калинець уподібнює до рослин слово, мову, художню творчість: Твої 

листи — се вістуни пасльону, / що на городі медогіркне владно [114, с. 75]. Часто 

в основі таких уподібнень лежать звукові (шелестить солома слів [114, с. 107]) та 

зорові асоціації (пограбувавши / поблеклі квіти / з гербарію словника [114, с. 312]). 

Фітоморфні тропи, що реалізують цю модель, характеризуються яскраво 

вираженим оцінним забарвленням. З одного боку, втілюють конотації захоплення, 

оптимізму, радості (з прастовбура призабутої мови, / з однокорення парослі слів / 

розвівають зелені штандарти /по усіх берегах і заплавах [115, с.  5]), з іншого – 

зневаги, осуду (нині / маскують / високу Голгофу / галуззям кодексів [114, с. 223]). 

Функціонують у досліджуваних текстах тропи, в яких художнє слово 

уподібнюється до процесів життєдіяльності рослин (в’януть метафори 

пересаджені з горщиків / у невластивий ґрунт [115, с. 286]; я хочу / аби мої вірші / 

також / бралися блідавим квіттям / на давно зрізаних / голих гілках [115, с. 422-

423]). 



114 

Через аналогії із рослинним світом поет осмислює різні предмети, будівлі та 

їхні частини: зів’яле огудиння струн [115, с. 48]; осипається церква / жовтим 

листям / шибок [114, с. 84]. 

Щодо зооморфної моделі, то вона реалізує псевдототожність між суб’єктом 

осмислення та об’єктом зіставлення – твариною (звіром, птахом, рибою, комахою 

і т. под.). Слова, що виражають ці відношення у структурі образної одиниці, 

можна згрупувати в декілька лексико-семантичних груп. 

Уподібнення до тварин за видом діяльності засвідчують насамперед 

численні дієслова як компоненти тропеїчних структур, а саме: спурхнути, 

розкрилити, порпатися, пастися, запрягатися, румигати, зализувати, летіти, 

літати, повзти, плазувати, брикати, скубти, повертатися (з вирію), 

вимощувати, висиджувати, мостити, вити (гніздо), муркотати, повзти, 

приквоктати, клювати, вбиратися (в пір’я), квилити, запіяти та ін.: клювала 

калину метафора / Голобородька [114, с. 344]; рушник запіяв [115, с. 345]; ще 

скільки деревець вбереться в пір’я [115, с. 50]. 

Поширеним компонентом у складі тропів, утворених за зооморфною 

моделлю, є іменники на позначення звірів (миша, ласиця, лев, хрунь, кіт, змія, 

змій, звір, звірятко, тварина, кінь, лисиця, буй-тур, гієна, пуделі, пес); птахів 

(квочка, соловей, сокіл, яструб, півень, ворона, пташа, індик, сович, чорногуз, 

птах); риб (золота рибка, риба, кит, дельфін); комах (сарана, бджоли, метелик, 

павучки, мураха, шашіль, цвіркун); молюсків і слимаків (слимак, черепашка, 

мушля, равлик); бактерій (бацили); плазунів (гадь); червів (п’явка, черв’як); 

міфологічних тварин (пегас): бацили ностальгії [114, с. 161]; Слимаки дзвінких 

балконів / закрутились ажурово [114, с. 65]; твій чорногуз – чорнокриле 

фортепіано. / Клечає нашу стріху його клекіт, / вимощено гніздо пір’ям 

Барвінського [114, с. 92]. 

Нерідко псевдототожність базується на символіці зооніма: Облеснице, 

лисице, сластослове [114, с. 75]; Бувало пустимо півня під Холодного безсмертя, / 

лопоче з полотна на полотно червоний... [114, с. 95]; видавалася Ти білою вороною 

/ серед гайвороння [114, с. 245]. 
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Часто компонентами у зооморфних метафорах виступають назви частин 

тіла тварини (птаха), як-от: пір’я, хвіст, поярка, крило, копито, вим’я, око, 

клешня, рудименти, ріжки, луски, ноги, наприклад: червоніють бузьчині ноги 

ревеню [114, с. 341]; у дзьобах завіс [114, с. 246]; обтяти крила жіночості [115, с. 

197]; час лінивими клешнями / обмацує липку планету [115, с. 255].  

Продуктивним є різновид моделі з номеном крила та похідними від нього, 

яку дослідники пов’язують з її автономним існуванням у міфології, фольклорі, 

різних видах мистецтва [144, с. 143]. Як «солярний символ, що означає божество, 

духовну природу, дію, силу волі, силу розуму, швидкість, оберіг, всеосяжність, 

здатність вийти за межі реального світу» [58, с. 254], він часто проектується на 

духовний світ людини, профілюючи возвеличення, піднесення або навпаки: 

обтяти крила жіночості / крило материнства [115, с. 197]. Негативне емоційно-

оцінне значення соматизм реалізує в іронічно забарвленому контексті, де 

вживається у зменшено-пестливій формі: битися крильцем / у груди / і ми люди / 

без нас вітру б / не було [114, с. 307]. 

На відміну від фітоморфних метафор, у зооморфних помітно рідше 

реалізуються іменники зі значенням сукупностей тварин, зокрема отара, рій, 

табун, гурт, зграя, наприклад: отари кущів блеяли б уздогін [114, c. 282]; 

медвяним роєм знялося б услід / повітря яке тобою солодкою дихало [114, c. 283]; 

табунці / грибів [114, с. 298]; овечий гурт каменів [115, с. 404]. 

Асоціації зі світом тварин у зооморфних тропах засвідчують також назви на 

позначення місця їхнього проживання: гніздо, кубельце, нірка, з якими поет 

ототожнює рідний дім, батьківщину: лиш у нашім ґаздуванні / несповите 

кубелечко [115, с. 138]. 

Нерідко в зооморфних метафорах уподібнення відбувається одночасно за 

кількома ознаками, а об’єктами можуть можуть виступати різні номени на 

позначення понять, пов’язаних із тваринами. Так, у тексті обродилася кислиця 

тучна корова / на майдані посеред міста / ратицями вгрузла / попасає бруківку / 

доять її зелене молоко / разом з листям / надвечір одна стромовина / чорна 

зболена дійка / а вранці поворітьма дійна [114, с. 143] основою метафори є 
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псевдототожність кислиця – корова, яка реалізує уподібнення фітоніма до 

тварини, частин її тіла (ратиці, дійка), дій, спрямованих на неї (доїти), 

особливостей поведінки (попасати), біологічних характеристик (дійна), нарешті, 

плоду – до молока. Подібне розгорнуте ототожнення демонструє і поширена 

метафора сад сиз пір’ям затріп, / став золоті гнізда класти, / соняшні яєчка 

висиджувати [115, с. 346]. 

У процесі зооморфізації, як і фітоморфізації, автор творчо осмислює 

людину, феномени неживої природи, абстрактні поняття, мову, предмети, будівлі 

тощо. У зооморфних тропах експлікуються здебільшого індивідуально-авторські 

переосмислення, що базуються на символічному змісті традиційних образів 

тварин. 

Метафори, утворені за лексико-семантичною моделлю людина – тварина, 

становлять близько третини досліджуваних зооморфних тропів. Проте традиційні 

для української етнокультури зіставлення на зразок хлопець – сокіл, дівчина – 

пташка не є поширеними. Частіше функціонують оказіональні образні одиниці, 

наприклад: я риба / округлюю рот для останньої / заблукалої бризки / жабри 

опухають від спазм / ностальгії [115, с. 261]; вигодував у собі проворного пегаса / 

що оминає слизьке у надії / на лантух золотої пшенички [114, с. 328]. 

Суб’єктами зіставлення в зооморфних метафорах, крім людини, можуть 

висупати вода, вогонь, камінь, дорога, земля, повітря, явища природи, рослини, 

мова. Так, до поширених явищ належить зооморфізація рослин, засвідчена 

дієсловами на позначення динамічної сфери життєдіяльності: задерикувато 

піють півні вазонів [115, с. 203]; залишилися / кучеряві пагорбки / що паслися 

вздовж залізниці [114, с. 123]. Мотиваційною основою зіставлення рослин із 

тваринами може бути зовнішня схожість: ах ці милі знайомі / привітно-

декоративні / лояльно обстрижені / зелені пуделі [114, с. 141]; червоніють 

бузьчині ноги ревеню [114, с. 341]; спливають черв’яків рожеві корінці [115, с. 50]; 

подібність за кількісною ознакою: табуни дерев [114, с. 286]; отари кущів блеяли 

б уздогін [114, с. 282]. 
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На основі псевдототожності з’явилися метафори, що виявляють асоціативні 

зв’язки між метелицею і метеликами (метелиця дметься-сердиться / а її 

метелики / за одним смичком / у криштальці перемінилися [115, с. 298]); місяцем і 

цапком (а молодий / сам ріжками буцається / мов цапок [115, с. 148]). 

Дещо рідше, ніж із рослинами, з тваринами І. Калинець ототожнює мову 

(слово), реалізуючи уявлення, що апелюють до етноміфологічних, які мають 

глибоку історію вживання у світовій літературі, наприклад: літають неприручені 

слова [114, с. 202]. Розвиток мови поет ототожнює із життєдіяльністю птаха: міняв 

я личко на обличчя, / із жовтодзюбого наріччя / я в пір’я мови обростав [115, 

с. 59]. Пейоративну оцінку реалізує псевдототожність між словом (думкою) і 

змієм: плазування слів [115, с. 279], за яким у народних уявленнях закріпився 

негативний символічний зміст. 

Окремий різновид зооморфних метафор становлять ті, де автор осмислює 

літери свого імені та прізвища:  (Г) прекрасний звір / перемагає мене 

випростовуючись / обдавши довгим язиком / жагучим подихом [115, с. 292]; (К) 

ціпка клешня долі / мій фатум [115, с. 293].  

До продуктивних належить такий різновид зооморфної моделі, як 

абстрактне явище – тварина. До тварин поет уподібнює тишу, заздрість, совість, 

політику, ностальгію, цноту, цивілізацію, заангажованість, дійсність, інстинкт, 

тріумф: бацили ностальгії [114, с. 161]; у коконі цноти [114, с. 190]; там за 

дверима / пасеться заангажованість [114, с. 306]. 

Натомість поодинокими прикладами представлені метафори, що 

презентують модельний різновид тварина – тварина, наприклад: а господарю / 

даруй в кошару / метеликів пару [115, с. 303]; це той / що забув тверезу мову 

людей / і пішов орати метеликами / серед зілля-журілля / де навіть волам не під 

силу [115, с. 304]. 

Використовуючи зооніми, І. Калинець також переосмислює і деякі 

предмети: Вже напевно повернулося з вирію / твій чорногуз – чорнокриле 

фортепіано [114, с. 92]; окремі види транспорту: це зух а не голубе авто / от і 

покірне міське телятко / добрикалося розпанахане черево / як шпилькою метелик 
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/ прохромлене пікою бука [114, с. 146]; назви будівель і їх частин: Слимаки 

дзвінких балконів / закрутились ажурово [114, с. 64] та ін. Зооморфізація тут 

може супроводжуватися реалізацією пейоративного, меліоративного чи 

нейтрального забарвлення залежно від мотиваційної основи зіставлюваних 

предметів та семантико-символічних значень, закріплених за номінаціями, що 

позначають тваринний світ. Так, відразливе ставлення до кажана, який в народних 

повір’ях асоціюється з нечистою силою [91, с. 266], зумовлює негативну 

конотацію розгорнутої метафори літають щоночі / кажани трибуни / наді мною 

[114, с. 152]; генітивна метафора змійка браслету [115, с. 319], що ґрунтується на 

зовнішній подібності до змії, навпаки, демонструє нейтрально-оцінне 

забарвлення.  

Природоморфні моделі, що реалізують уподібнення предметів, явищ 

дійсності до неживої природи, засвідчені численними тропами, в яких об’єктом 

зіставлення виступають назви астральних тіл, води, вогню, вітру та под. 

Серед тропів, суб’єкт яких переосмислюється через подібність до неживих 

феноменів природи, важливе місце займають ті, що реалізують схожість із водою. 

Лексико-семантичне поле назв на позначення води є надзвичайно широким і 

включає, крім слова вода, назви водойм  (море, озеро, ріка, джерело, струмок, 

берег, калюжа, Червоне море); форм переміщення води (водограй, хвиля, прибій, 

шумовиння, піна, крапля, сплеск, заводь, бистрінь); станів води і опадів (лід, 

крижина, сніг, дощ, роса, хмара, сльота, замет, мжичка); особливостей руху 

(спливати, ллятися, текти, напливати, виступати (з берегів), стікати, 

випліскуватися, переливатися, витися, плисти, висихати); інших характерних 

дій, пов’язаних із водою (канути, запливати, випливати, спливати, напувати).  

Поширеними різновидами цієї моделі є такі: людина (частини її тіла) – 

вода: Твоє волосся скорбним плином / паде, святе, мені до ніг [115, с. 506]; 

предмет – вода: шугнула прибоєм суконка / спливло шумовиння сорочки [114, 

с. 142]; абстрактне поняття – вода: готуймо човни / з берегів жаль виступає 

[114, с. 129]; непевність стікає з тебе [114, с. 213]; час (пори року, дня) – вода: 

почерез мільярди тіл / затоплених у часі [114, с. 271]; посеред ріки літа [114, 
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с. 295]; астральне тіло – вода: о скільки цей місяць / зі себе вилляв / срібного 

льоду [115, с. 403]; рослина – вода:  поводдя трав високих і густих [114, с. 43]; 

слово – вода: не випливе слово / із тьми мовчання [114, с. 155]. 

У термінах води письменник осмислює також світло, темряву, вогонь, 

споруду, голос, колір, запах, музику, душу, камінь, тварину, землю, асфальт, 

горизонт, небо. Щоправда, представлені подібні уподібнення поодинокими 

прикладами: (агат) інколи мені здається / т о  м о р е / зупинене на мить у 

спалахові істини / де біла хвиля застигла побіч рожевої / а за нею червона 

збратана із зеленою / яка означає надію / бо має поруч чорну [115, с. 263]; Гучить 

водограй з-під чорнокрилля, / коли поять твої пальці спраглих [114, с. 92]. 

Різновидом вказаної моделі можна вважати і той, де об’єктом зіставлення 

виступає іменник хмара, що засвідчує авторська псевдототожність Київ – хмара: – 

А мій Київ – / то хмара злоточола [115, с. 234]. 

Функціонування назв води у тропеїчній системі І. Калинця демонструє 

актуалізацію таких її властивостей, як здатність до наповнення, рух, динамізм, 

нестримність, згубність, кольорова гама, котрі часто зазнають індивідуально-

авторського тлумачення, наприклад: шугнула прибоєм суконка / спливло 

шумовиння сорочки [114, с. 142]. 

Уподібнення до інших стихій реалізує модельний різновид з об’єктом- 

іменником вогонь. Лексико-семантичне поле таких назв формують мовні знаки 

форм вияву і підтримання процесів горіння (жар, полум’я, іскра, пожежа, 

багаття, кострище, смолоскип, ватра); номени на позначення продуктів 

згорання (тлінки, попіл, попелище, огарок, вуглик, дим); назви відповідних дій 

(спалювати, горіти, палахкотіти, палати, спопелити). У подібних метафорах 

здебільшого переосмислюються абстрактні поняття (багаття голоду і жаги [115, 

с. 213]); людина (І я згоряю смолоскипом, / який ніщо не освітив [114, с. 32]); 

рослини (рудий жар моху досягає колін [115, с. 260]); астральні тіла (допалав 

місяць уповні / осипався попіл [115, с. 156]); назви явищ природи (зливи / що 

палахкотіли / синім полум’ям [114, с. 308]), рідше – назви їжі і напитків, а також 

земля, пісок, молитва, лемент, ніч, слово (Палючим лементом спопелю / старе 
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полотнище краєвиду [115, с. 183]; роздмухана молитва / на старих попелищах 

[115, с. 215]). 

Мотиваційною основою в розглянутих метафорах часто є фоново-

енциклопедичні характеристики вогню, як-от: здатність знищувати, завдавати 

болю, освітлювати, гріти та под. Наприклад, сема «здатність завдавати сильного 

болю» реалізується в метафорі гострий вогонь цвяхів [115, с. 290]. У наведеному 

прикладі семантику увиразнює епітет гострий.  

Нерідко авторські асоціації виникають на основі зовнішньої подібності, 

зокрема, це демонструють зіставлення рослин із вогнем: вогонь червоних дерев 

[114, с. 65]; зеленолезі ватрища трав [114, с. 72]. При цьому актуалізується 

етноміфологічний рівень символіки стихії, її значеннєвий потенціал у 

народнопоетичному уявленні. 

До тропеїчних метафоричних структур, що засвідчують уподібнення до 

неживої природи, у творах І. Калинця належать й ті, об’єктом в яких виступає 

поняття землі (земля, чорнозем, груддя, грудка, нива, ґрунт, борозна, городець). 

Поет використовує подібні назви для поетизації  людини (Чи ми земля, якої давно 

не любим [114, с. 56]); абстрактних і конкретних понять (ти побачиш мене що 

навічно / вкоренився у ґрунт солодкого спогаду [114, c. 288]; на білому городці 

паперу [115, с. 47]); квітів (Одну [троянду] на цвинтарі я стрів — / зібгалась в 

ясну грудку [115, с. 52]); астральних явищ (чорнозем неба [115, с. 15]).  

Високим є і метафоричний потенціал моделі, де об’єктом уподібнення 

виступають назви різних ландшафтно-географічних об’єктів (нетрі, овид, поле, 

скала, левада, дорога, материк, просіка, чорнобір, долина, лука, степ, пустеля, 

кратер, стежка, видолинка, міжгір’я, яр, провалля, узвіз, оболонь, луг, полонинка, 

ущелина, вулкан, трясовина, поділля, острів, джунглі, жупище,  терени, дорога, 

печера, заповідник, твань, у тому числі власні назви, як-от Україна, Говерла, 

Парнас, Вавілон). Через уподібнення до них поет змальовує людину (медвяні 

левади твоїх очей [115, с. 289]; чорний материк плоті [115, с. 181]); її душу (коли 

душа — бездомний степ, / без обрису оселі [114, с. 255]); абстрактні поняття 

(стежка / у міжгір’я згадок [114, с. 130]) і конкретні предмети (у кратерах 
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макітр [114, с. 53]); рослини (у трясовині крон / в’язне важкий вітер [115, 

с. 210]); будівлі і їх частини (у пустині світлиці [114, с. 81]); темпоральні поняття 

(чуємося безпечними / у чотирьох стінах / її (ночі) печери [114, с. 300]) й 

просторові (дістатися Поля Неба [115, с. 474]). 

Астральну модель презентують метафори, де об’єктом виступають зоря, 

місяць, сонце, небо, а суб’єктом – все те, що формує світ людини (обкрай – 

місяченько, / білозор Шевченко [115, с. 103]; пречистої сльози потручену зорю 

[115, с. 63]); а також рослини (І зірка не спадає з неба / до пелюсткової зорі, / аби 

світаннячком як-небудь / її розраяти й зогріть [115, с. 162]) та абстрактні поняття 

(зорепади снів [115, с. 180]; незбагненний молодик усміху [115, с. 209]). 

Поодинокими прикладами представлені метафори з компонентом небо. До 

неба уподібнюються море, сапфір, світогляд, втрати, Україна: болюче небо втрат 

/ за плечима [115, с. 477]; неакустичне піднебесся світогляду [115, с. 48]. 

У межах астрального різновиду розглядаємо метафори, що реалізують 

подібність між веселкою (райдугою) та навколишнім світом. У такий спосіб автор 

опоетизовує руки людини (на лебединих рук веселку білу [114, с. 68]); будівельну 

конструкцію (Все веселкою, дугою / без контрастів і без кантів [114, с. 65]); 

почуття любові (райдуга любові в оці [115, с. 87]). Подібність тут зумовлена 

значною мірою позитивною конотованістю образу веселки в міфології, 

наприклад: В єдиній радісній сльозі / також бринить ціла веселка [115, с. 89] 

(символізує радість, гармонію, досконалість, оптимізм і под.). 

До поширених у досліджуваних текстах належать ті метафоричні одиниці, 

через які реалізується подібність із різними явищами природи, стихійними 

силами, зокрема вітром. Метафори з компонентами вітер, смерч, бурелом, 

струмінь ґрунтуються на здатності вітру знищувати, змітати все на своєму шляху, 

рухатися і под. У такий спосіб поет осмислює людину, її психічний і фізичний 

стан, літеру а, абстрактні поняття (зухвалість, легковажність): бурелом прошумілої 

жаги [115, с. 181]; соло на вітрі усамітнених уст [115, с. 48]. 

Метафорична конструкція з компонентом туман (Шалів тут вітер, що 

кидав туманами піску й снігу [114, с. 148]) демонструє псевдототожність на 
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основі зовнішньої схожості. Імпліцитне вираження сили, що заполонила собою 

світ й увела в оману, засвідчує такий метафоричний контекст: заслала світ 

червона мла / я в герці вибитий з сідла [114, с. 188]. 

Метафоричну функцію виконують також конструкції, які можна об’єднати у 

дві аксіологічно полярні семантичні групи зі словами-домінантами світло 

(світитися, освітити, сяяти, осяяний, ясніти, світліти, запромінити; промінь, 

мигавки, зблиск, сяйво, осоння) і темрява (тінь, темінь, тьма, смерк, сутінь). 

Пор.: я знаю / ти зламаний промінь / об промінь спрагнений висоти [115, с. 293] 

(меліоративне забарвлення) і Впаде смерк смерті на зелені оселі, / коли сонце 

вибухне на мертві відламки [114, с. 55] (пейоративне значення).  

У поетичних текстах І. Калинця частіше до світла уподібнюються людина, 

слова, букви, абстрактні поняття, рослини, тварини, предмети (Струмує з рани 

милосердя променем на милю, а, може, навіть і на цілу вічність [114, с. 97]), 

рідше – вечір, погляд, усміх (…побачиш жінку що чекає / рідна вона до 

найменшого проміннячка усміху [114, с. 109]). У тропах, утворених на основі 

подібності з темрявою, суб’єктами виступають здебільшого абстрактні поняття 

(тіні сумніву [114, с. 258], паморочлива тьма життя [114, с. 286]). 

Отже, серед метафоричних одиниць, утворених за природоморфними 

моделями, домінують ті, в яких реалізується образний потенціал назв світу живої 

природи (флори і фауни). Серед них метафори, побудовані за фітоморфною 

лексико-семантичною моделлю, переважають над зооморфними. У позиції 

об’єкта уподібнення в таких тропах поширеними є родо-видові назви рослин, 

номени їх частин і плодів. Нерідко подібність до рослин об’єктивують дієслова, 

що стосуються сфери їх життєдіяльності. До менш поширених належать метафори 

з компонентами на позначення сукупностей рослин. Специфіка авторського 

мовомислення виявляється у використанні як об’єкта оказіональних фітонімів. 

На основі семантичної класифікації суб’єкта в тропеїчних структурах 

визначено декілька різновидів фітоморфної моделі, найпродуктивнішими з яких є: 

людина – рослина, абстрактне поняття – рослина, нежива природа – рослина. До 

рослин уподібнюються також мова, художня творчість, різноманітні предмети.  
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Компонентами в зооморфних метафорах виступають як дієслова, що 

стосуються біологічної сфери існування тварин, так й іменники на позначення 

тварин (звірів, птахів, риб, комах, молюсків і слимаків, червів, бактерій, 

міфологічних істот), частин їхнього тіла, сукупностей та місць проживання. 

Зооморфізація на рівні метафори представлена такими різновидами 

відповідної моделі: людина – тварина, рослина – тварина, абстрактне поняття 

– тварина, нежива природа – тварина, слово (мова) – тварина,  предмет – 

тварина, будівля, її частини – тварина. 

Псевдототожність із неживою природою в поетичних текстах І. Калинця 

демонструють передусім метафори, складниками яких виступають номінації 

водойм, форм переміщення води та її станів, назви опадів, особливостей руху 

водних потоків, інших характерних дій, пов’язаних із водою.  

Помітну продуктивність виявляють також метафоричні конструкції, 

об’єктом уподібнення в яких є назви стихій, як-от вогонь, ландшафтно-

географічних понять, астральних явищ. Рідше дескрипторами в метафоричних 

структурах виступають такі номінації неживої природи, як земля, вітер, веселка 

та деякі інші. Через ототожнення з неживою природою осмислюються людина, 

рослини, абстрактні поняття, предмети, інші реалії неживої природи.  

Предметні моделі. 

Як і природоморфні, предметні моделі метафор у поетичних текстах 

І. Калинця також належать до продуктивних (39%) та реалізують подібність із 

різними предметами. Зауважимо, що виявлено чимало різновидів таких моделей. 

Псевдототожність при цьому нерідко ґрунтується на динамічній ознаці, 

характерній для предметів (24%). Крім того, об’єктом ототожнення тут 

виступають назви споруд (17%), речовин (12%), предметів побуту (10%), 

просторових понять (7%), назви одягу (6%), транспорту (5%), зброї (4,5%), їжі і 

напоїв (3,5%), прикрас (3%), інструментів (2%) та механізмів (2%), одиниці 

вимірювання (2%), назви посуду (2%). 

Високою продуктивністю характеризуються насамперед метафоричні 

одиниці, що утворилися на основі схожості за динамічною ознакою: замішане / 
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місто солодке стигне [114, с. 53]. Серед них розрізняємо ті, в яких суб’єкт 

осмислення уподібнюється до предмета за ознакою виконуваної над ним дії і є 

об’єктом, на який ця дія спрямована: на трійцях / спалюють погани / свої 

терпіння [114, с. 164]; Там схована на жовтім дні / мого дитинства казка синя 

[115, с. 90]. У такий спосіб поет часто характеризує абстрактні поняття: а мені на 

плечі / завдай гіркоту [114, с. 103]; Стримить твій вістрогляд, / спечений в 

печенізі [115, с. 374]; двома пальцями / тримаюся за тугу [114, с. 183]. 

 Т. Єщенко зауважує, що осмислення абстрактних понять у тропах, які 

містять відповідну лексику, надає конкретно-чуттєвої рефлексії зображуваним 

картинам та подіям [88, с. 229-230], наприклад: І знов, німу поправши смерть, / 

увійдемо в нові завіти [115, с. 67]. 

Подібне демонструють також тропи, в яких компонентами виступають 

слово (мова) (скупе слово / переломлене / крізь товщу тиші [114, с. 266]); назви 

астральних понять (на іклах / поніс / дик / сонце / у бескиддя / зарити [114, с. 82]); 

а також людина (частини її тіла) (постелені вуста твої покірно [114, с. 279]). 

Іншим різновидом уподібнень за динамічною ознакою є той, в якому 

суб’єкт осмислення є водночас суб’єктом дії: Далеко від Життя / що виграє на 

Твоїх вічних вустах [115, с. 188]; Очі тварин сумом в сутіні фосфорують, 

спрозорюють нас [114, с. 91]. 

До поширених у поетиці І. Калинця належить модель, що демонструє 

переосмислення феноменів дійсності за подібністю до архітектурних споруд, із 

такими номенами в позиції об’єкта зіставлення, як назви житла: замок, шатро, 

намет, хатка, оселя; будівель спеціального призначення: клітка, аеродром, 

пивничка, конюшня, крематорій, криївка, книгозбірня, гарем, тюрма; різних 

технічних споруд: міст, лотік, ліфт; специфічних конструкцій: лабіринт, стовп, 

вежа; архітектурно-конструктивних елементів: двері,  вікно, поріг, дах, 

балюстрада, тераса, купол, щабель, стіна, катакомби, льох, склепіння, арка, 

коридор, брама, мур, каріатида, одвірок, колона, арена, шибка; культових споруд 

та їх частин: пантеон, келія, собор, камінь кааби, капличка, піраміда, церква, 

храм, мавзолей, у тому числі з власними назвами: вежа у Пізі, вежа Успення 
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тощо. Деякі з номінацій об’єктивують конотації піднесення, захоплення, 

урочистості, як-от врата, Золоті Ворота, світлиця та характеризуються виразним 

етносимволічним (світлиця, Золоті Ворота) й урочисто-піднесеним (врата) 

забарвленням. 

До продуктивних різновидів цієї лексико-семантичної моделі належить 

абстрактне поняття – споруда та її елементи. Через метафори, що його 

презентують, автор переосмислює пам’ять, достаток, кохання, віру, мрію, спогад, 

підлість, смерть, ніжність, ілюзію, самотність, які в поезії набувають конкретних 

зримих обрисів, наприклад: кохання білотінні стіни / заслав доріг червоний дим 

[114, с. 23]; О пам’яте (Авгія стайня, / яку не вичистиш до дна) [115, с. 513]; на 

стінах якої мрії розклеєно / твої гучні афіші [115, с. 49];  Почуй мене в гулкім 

соборі, / якому назва – самота [115, с. 165]. 

Уподібнення до будівель та їх конструктивних елементів засвідчує й такий 

поліваріантний різновид, як природа – споруда. Суб’єктами осмислення тут 

виступають феномени живої і неживої природи, зокрема назви рослин (дерево, 

вільха, липа, хвоя, мальва, лопух): тендітні колони мальв [114, с. 55]; під зеленим 

наметом / винограду [115, с. 15]); номени на позначення водних понять (руїни 

прадавньої зливи [115, с. 180]); а також інші номінації неживої природи, 

природних явищ, небесних тіл, як-от хвилі, хмари, повітря, спека, небо, веселка 

(тріумфальна арка / веселки [114, с. 308]; у довгих коридорах спеки [115, 258]). 

Чимало метафоричних структур відповідає модельному різновиду людина 

(частини її тіла) – споруда. Частіше вони реалізують зовнішню подібність: глухе 

склепіння ротових порожнин [115, с. 48]; поріг / наших з’єднаних уст [114, с. 207]; 

смаглявим куполом / живота [114, с. 265]. Уподібнюючи одну споруду до іншої, 

автор акцентує увагу на важливих деталях суб’єкта або наділяє його ними. 

Наприклад, для змалювання ситуації з книговидавництвом у 70-х р. ХХ ст. 

І. Калинець використовує метафору у прохлорованих конюшнях книгарень [114, с. 

315], в якій об’єкт уподібнення характеризується виразним негативним 

забарвленням. 
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Зі спорудою та її частинами письменник зіставляє також ті поняття, що 

стосуються мистецтва, насамперед літератури (хатки віршів [115, с. 286], стукай 

у двері паперу / коли ще маєш папір [114, с. 329]) і музики (вчора бортнянський 

воздвигнув храм / із золоченими софійськими акордами [115, с. 48]). 

Поодинокими тропами в поетиконі І. Калинця представлені такі різновиди, 

як зброя – архітектурно-конструктивний елемент (частоколом гвинтівок [114, 

с. 113]); полукіпки – культова споруда (каплички полукіпків [115, с. 328]). 

Загалом номени, що належать до лексико-семантичної групи назв споруд, 

часто виступають компонентами різних метафоричних структур, що зумовлено 

зовнішньою схожістю понять або їх призначенням (дай неба щоб лилося ясніло 

пливло / неслося шаленіло палало / щоб не висло бездушним склепінням / ще одною 

тюрмою понад тюрмами [114, с. 322]). Подекуди підгрунтям для уподібнення 

слугують етнокультурні уявлення, засвідчені в міфології, фольклорі, літературі 

(купол неба [114, с. 26]; не бракує нашому небові / стовпів залізних [114, с. 117]). В 

українській поезії, як зазначає Л. Кравець, архітектурна метафора функціонувала 

впродовж усього ХХ ст., що значною мірою пояснюється впливом традиції [144, 

с. 159]. За допомогою подібних метафор І. Калинець, з одного боку, продовжує 

традиції, а з іншого – виражає власне світобачення: чорне та нескінченна стіна / 

повз яку я йтиму / не знаходячи виходу / навіть після себе самого [115, с. 272]. 

Помітну продуктивність у творах І. Калинця виявляють також тропи, де 

об’єктом уподібнення виступають іменники з речовинним значенням на зразок: 

золото, срібло, камінь, молочко, пісок, скло, глина, метал, віск, бронза, кришталь, 

смола, сталь, папір, бляха, сіль, вугілля. При цьому автор наголошує не лише на 

окремих характеристиках маркованого поняття, як-от колір чи консистенція  

(здмухнула з пелюстки живо срібло / (без очей, а сльози ллє) [115, с. 345] або 

піддатливий / віск тіла [114, с. 133]), а й актуалізує давні народні уявлення (Була 

собі людинка з глини [114, с. 74]; як Слово – Золото, ми – Крези [115, с.  515]). 

Зважаючи на різні суб’єкти зіставлення, виділяємо такі різновиди цієї 

моделі, як:  людина – речовина (піддатливий / віск тіла [114, с. 133]; ти теж 

чистий папір / на якому маю сповнити поему [114, с. 274]); абстрактне поняття 
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– речовина (сім миль сипкого піску мовчання [114, с. 78]; камінець нещастя [114, 

с. 296]; із пам’яттю / повною золотого піску / про тебе [115, с. 436]); астральне 

поняття – речовина (день запечатано / бронзою місяця [115, с. 207]; воском 

спливали небеса [115, с. 255]); поняття живої і неживої природи – речовина 

(бронза лісу [115, с. 32]; осипається скляного снігу слюда [114, с. 59]); мова, поезія 

– речовина (відтоді ера метелика / триває у цупкім бурштині метафори [115, 

с. 202]); світло / тьма – речовина (золота фольга світла [115, с. 462], золотом 

ранкового мерехту [114, с. 299]). 

Уподібнення до предметів побуту та їх частин демонструє модель з 

cуб’єктом – назвою побутового предмета, засвідчена іменниками світлина, 

колиска, перо, пензель, кошіль, світильник, подушка, ланцюг, стрілка, дзеркало, 

свічадо, ложе, парасоля, свіча, люлька, віник, циферблат, дзиґа, маятник, 

паперовий змій, ключ, акваріум, іграшки, опахало, шахівниця, ліхтарик. Різновиди 

моделі можуть визначатися також на основі класифікації суб’єктів осмислення, до 

яких належать: людина (Роде мій, невже я остання тендітна свічка [114, с. 258]; 

Осей світильник, старий непотріб музейний, / бокотей незугарний з огарком в 

зубах / якось вночі осіяв мені пращурів землю [114, с.  90]); абстрактні поняття 

(срібні осколки / із дзеркала вічності [114, с. 208]; у тьмавім дзеркалі існування 

[115, с. 269]); часові проміжки (меншають / свічі днів [114, с. 133]; плоске осрібля 

дзеркала ночі / без виміру [115, с. 214]); рослини (Ось колихнулася колиска лопуха 

[114, с. 69]); небесні тіла (китайський ліхтарик / місяця [114, с. 299]); явища 

природи і стихії (розвісився вітер віником віхол [114, с. 47]; сріберні свічада води 

[115, с. 77]); конкретні предмети (сідло — колиска [115, с. 341]); поетичне слово 

(метафора) (ключем метафори відчиняє вуста [114, с. 202]). 

Багато тропів у Калинцевих текстах репрезентує модель, де об’єктом 

уподібнення виступають назви одягу, текстилю, головних уборів, а саме: риза, 

тент, кожушок, бриль, шовк, канва, одяг, єдваб, шлейф, стьожки, вуаль, шати, 

чобіт, кирея, верета, латка, вуаль, обрус, вузлик, пелена, светр, ганчірка, хустка, 

китайка, полотно, пряжа, нитка, гобелен, линва, рядно, квачик, ліжник, 

паволоччя, мереживо. Суб’єктом уподібнення тут є номени на позначення явищ 
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природи (сніг, дощ); стихій (вогонь, вода, земля); рослин і тварин (дерево, 

горобці); частин тіла людини (серце); абстрактних понять; а також такі назви, як 

книжка, вино, ім’я, фрески, писанка та деякі інші. Уподібнення понять частіше 

відбувається за  функціональною та зовнішньою ознаками (не відслонюй / вуалі 

свого імені [114, с. 310]; чорним светром присипані дві білі могили [114, с. 109]; 

ізкервавив моє серце / з білого єдвабу [115, с. 236]). Подібні тропи зазвичай 

характеризуються яскраво вираженим оцінним забарвленням. Пор.: І новину, 

пречисту і невинну, / несу, що випав сніг і ризою лежить [115, с. 163] (реалізує 

позитивні конотації) та коли б раптом / зачаті і незачаті / під нинішньою 

ганчіркою / перезви / уздріли світ [114, с. 194] (об’єктивує негативно маркований 

смисл). 

Наступна метафорична модель, дотична до попередньої, демонструє 

уподібнення до прикрас, коштовностей і базується або на зовнішній схожості 

(бісер маку [114, с. 299]), або на подібності за оцінною ознакою (Не знаю ліпших я 

оздоб / над перли, що на віях [114, с. 268]). За цією моделлю автор переосмислює 

осінь, дружбу, мовчання, місяць, гаївки: Виплітають дівчата зелені вінки гаївок 

[114, с. 46]; з діадемою / місяця / промчав / олень [114, с. 85]. 

Значна кількість метафор відповідає моделі, що реалізує подібність до 

транспортних засобів та їхніх частин. Компонентами відповідних тропів 

виступають назви, що мають відношення до водного транспорту (корабель, 

бандери, човник, ковчег, вітрило, флота, човен, щогла, дараба), повітряного 

(бомбовоз), гужового (сідло, стремено, колісниця, дишель, карета, віз), а також 

потяг, коліщатка, мари. Суб’єктом осмислення при цьому можуть бути як 

людина (твоє тіло / білий човник [114, с. 190]) чи тварина (бомбовоз джмеля / 

пронісся дисонансом [114, с. 33]), так і різні поняття зі сфери неживої природи, а 

саме: сонце і хмари (колісниця сонця [114, с. 46]; хмар дараби [114, с. 43]); 

абстрактні поняття (відходить мій потяг розлуки вперше [114, с.  71]); цвинтар 

(могила) (флота цвинтаря [114, с. 43]; човни могилок [114, с. 43]); атом (колісниця 

/ розщепленого атома [114, с. 300]). 
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Ще один різновид тропеїзації засвідчує так звана мілітарна модель [144, 

с. 131]. Об’єктами уподібнення тут є назви зброї (булава, стріла, меч, щит, спис, 

піка, бич, лук); бойового спорядження (обладунок, панцир, лати); назви 

опредмечених бойових дій, станів (тридцятилітня війна, бій, постріл, полон). У 

цих термінах поет осмислює людину: І я воскрес, і я прозрів, / і я був меч, і я був 

промінь! [114, с. 36]; рослини: Звисають з тебе булави маку [114, с. 55]; 

абстрактні поняття: щит оправдання [114, с. 287]; на цій тугій стезі, де 

просвітління, будуть для нього / бичем Твої страждання [114, с. 250]; явища 

природи: згубилось місто в білому полоні [114, с. 68]; звуки, в тому числі мовні: 

крихкий меч зойку / приржавів до піхви [114, с. 251]; а насправді / ти (звук [к]) 

глухий проривний постріл [115, с. 293]; сонце: тріумфальний лук орбіти сонця 

[114, с. 203]; конкретні предмети: бо у мене (макогін – О. М.) голова / на всі боки 

булава [115, с.  220]. 

У моделі суб’єкт зіставлення – назви їжі, напоїв експлікуються об’єкти, 

засвідчені такими назвами, як мед, вино, галунка, пампушки, пиріг, могорич, 

молоко, алкоголь, медівник, недогризок, пиво, страва, хліб, проскурка, обарінок, 

нектар, вода, коровай, мікстура, отрута. Через уподібнення до них автор 

змальовує абстрактні поняття (вино кохання [114, с. 72]; вино натхнення [115, 

с. 288]; зречення недогризок [114, с.  75]); вогонь (дим) (вогонь — могорич [115, 

с. 336]) і землю (вино землі [114, с.  107]); їжу і напої (у вощинах зсідається 

золоте молоко [115, с. 327]); астральні явища (медівник місяця [114, с. 59]; стікає 

сонця мед на мене [114, с. 34]); поетичне слово (прудке перо в нектарі слова [115, 

с. 66]). В основі уподібнень здебільшого лежать схожість смакових якостей 

(Спливають із медом для неї тиждень за тижнем, / усі її сто медові місяці [114, 

с. 77], найсмачніша страва / манія [114, с. 218]); зовнішніх ознак (пампушки 

олов’яні [115, с. 345]); подібність у символічному змісті  (зелений коровай 

вітчизни [115, с. 482]). 

Із попередньою корелює модель, презентована метафорами з об’єктом – 

назвами на позначення посуду, частіше для напоїв (чаша, куманець, келих, 

амфора, дзбанки, миска, тареля, цебро), до яких уподібнюються людина (тіло 



130 

тужаве повна амфора [114, с. 202]); небесні тіла (із зірчастої миски випав місяць 

[115, с. 344]; куманець місяць [114, с. 76]; червоне цебро сонця [115, с.  407]); 

рослини (я боюся / гігантських / вогнистих чаш (маків – О. М.) [115, с. 121]); 

вогонь (випила келих вогню [114, с. 107]); абстрактні поняття (повні чаші 

розуміння [114, с. 108]). 

Помітно рідше в поетичних текстах І. Калинця реалізується метафорична 

модель, в якій об’єктом уподібнення виступають назви механізмів, приладів, 

пристроїв, їхніх частин, засвідчені такими номенами, як ракета, метроном, млин, 

жорна, бусоль, апарат, машинерія, гвинт, лещата, рентген, пеленгатор, антена. 

В основі ототожнення лежить схожість у призначенні, зовнішня схожість, 

подібність у звучанні. У такий спосіб поет осмислює людину (пеленгатори 

оголених м’язів / виловлюватимуть душі розмов [114, с. 278]); астральні тіла, 

зокрема сонце (бусоль сонця [114, с. 50]); землю (жорна могильної грядки [114, 

с. 29]); різні споруди (Із трухлявих ґонтових бань сталевих хрестів антени / 

висилали дідовий голос херувимам до раю [114, с. 57], Ось сходи тупі і безжальні / 

розкручують сірий гвинт [114, с. 246]); абстрактні поняття (машинерія 

поступувань [114, с. 185]). Номени на позначення механізмів, приладів, пристроїв 

здебільшого виражають нейтральну оцінку. Негативні конотації характеризують 

частіше модельний різновид людина – машина, поява якого в досліджуваних 

текстах, очевидно, зумовлена бажанням автора показати, як тоталітарний режим 

намагався нівелювати особистість, відібрати її свободу: І на ногах-штативах, / 

аж звапнянілих від ржі, / йдемо, як роботи, штивно / до названої нам межі [114, 

с. 247] або коли б ми / перестали бути / апаратами для переганяння / кисню [114, 

с. 161]. Іронічне забарвлення характеризує тропеїчну структуру відповідної 

моделі в такому контексті: сьогодні тебе просвітять / на рентгені спілки 

письменників [114, c. 291]. 

Окрему модель становить та, де об’єктом є назви знарядь праці, 

інструментів, репрезентовані номінаціями плуг, весло, свердло, батіг, лезо, вістря, 

сокира, линва, лещата, застібка, паля, заступ, серп, пила. Тут тропеїзація 

відбувається частіше на основі зовнішньої схожості (на веслах вій [114, с. 68]; 
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місяця вила [114, с. 47]); подібності у звучанні (на пилі сороки [115, с. 30]) та за 

функціональною ознакою (підпираючись костуром ямбів [114, с. 53]). Автор 

творчо переосмислює  етноміфологічні уявлення українського народу (віддає 

твоїми руками / мій селянський рід / свому багатойменному Дажбогові / Золотий 

Сколотський Плуг [115, с. 470]); традиційні псевдототожності на зразок життя – 

море (Коли ти не весел – / ти в морі без весел [115, с. 385]). Суб’єктом 

осмислення в аналізованих конструкціях виступають людина та частини її тіла (на 

веслах вій [114, с. 68]); природні стихії (свердло вогню [115, с. 274]); абстрактні 

поняття (потворне смерті лезо [114, с.  19]); астральні тіла (місяця вила [114, 

с. 47]); назви мистецтва (таким співучим батогом / ніхто ще не замахувався / на 

своїх синів [114, с. 231]; підпираючись костуром ямбів [114, с. 53]).  

Часто смислова переорієнтація абстрактних понять реалізується за 

допомогою моделі, де об’єктом уподібнення виступають іменники на позначення 

мір речовини, кількостей, одиниць вимірювання та под., як-от: піщина, пилинка, 

скалка, брила, кілометр, миля, горошина, крихітка, клапоть, кулька, краплина, 

наприклад: подибую крихітки надії [114, с. 128]; крихту музики винесіть [115, 

с. 24]; золота скалка мовчання [115, с. 190]; з клаптя історії [114, с. 319]. 

Наочних зримих образів автор досягає, тропеїзуючи слова на позначення 

просторових понять. Пор.: на дні студенім самоти [115, с. 514]; нам ніч готує 

зраду — / зі свого потайного дна [114, с. 272]; углиб інстинкту [115, с. 97]; десь у 

закамарку неба [115, с. 157]. За таким зразком І. Калинець опоетизовує не лише 

абстрактні поняття, а й конкретні предмети, внаслідок чого образ може 

гіперболізуватися: через провалля / вузького столика [114, с. 297]. 

Отже, метафори, що реалізують подібність із предметами, в поетичній 

картині світу І. Калинця представлені передусім моделями, де об’єктом 

уподібнення виступають назви споруд та їх елементів, речовин, предметів побуту, 

номени на позначення одягу, їжі та напоїв, транспорту, зброї, а також ті, що 

реалізують подібність за динамічною ознакою, характерною для предметів, рідше 

– інші. Подібні метафори здебільшого служать для поетизації людини, 

абстрактних понять, природи. Продуктивними при цьому є насамперед метафори, 
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побудовані за схемами: суб’єкт зіставлення – назва динамічної ознаки, 

характерної для предмета, та суб’єкт зіставлення – назва споруди і її частин. 

Менш поширеним в поетиконі І. Калинця є різновид метафоричної моделі 

суб’єкт зіставлення – абстрактне поняття. Функцію дескриптора тут 

виконують абстрактні іменники, які письменник уживає в позиції об’єкта 

уподібнення. Типологія таких моделей базується насамперед на семантиці 

суб’єкта. Здебільшого у такій функції виступають  назви абстрактних понять 

(гравітація болю [114, с. 357]); номени на позначення літер і звуків (О, неземна 

вагучість літер! [115, с. 92]; У гармонію згоди зливався тіл тьохкіт [114, с. 39]); 

темпоральних понять (Бо Осінь — вже не втрат пора, / а втілення самої Втрати 

[115, с. 507]); рослин (у р г у й — надія [115, с. 445]); рідше – дорога, небо, 

поцілунок, ефір (дорога-розлука [115, с. 346]; у синій радості ефіру [115, с. 284]). 

Соціально-культурні моделі. 

Вслід за Л. Кравець [144, с. 111-112], серед метафоричних конструкцій у 

поетичному тезаурусі І. Калинця виділяємо ті, що відповідають моделі суб’єкт 

зіставлення – соціально-культурна сфера людини (близько 10%). Другий 

компонент у таких тропах засвідчений номінаціями, що стосуються різних видів 

мистецтва, мови та мовлення, релігії, науки та інших сфер життєдіяльності 

людини. Це назви конкретної та абстрактної семантики, тому ця модель тісно 

пов’язана з предметною. 

Зважаючи на різні види людської творчості, виокремлюємо декілька 

різновидів цієї моделі. До поширених, зокрема, належить модель суб’єкт 

зіставлення – музика, об’єктом уподібнення в якій є назви музичних інструментів 

та їх частин ((єрихонська) сурма, віолончель, арфа, струна, дека), передусім 

українських народних (литаври, скрипка, бубон, кобза, ліра, сурма, цимбали); а 

також музичні терміни (фальцет, дисонанс, акорд, нота, легато, крещендо, 

партія, камертон, тремоло, каденція тощо); назви мелодій і пісень (мелодія, 

соната, гагілка, спів, колискова, реквієм); номінації предметів та пристроїв, що 

мають відношення до музики (платівки, сурдинка, пульт), наприклад: молюся в 

унісон мелодії руки / усій музиці Твого тіла / возвіщеній архангельськими сурмами 
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/ молюся Співу Серця / Гармонії його Колискової / і його ж Реквієму [115, с. 193]; 

Спраглі ми вперше музики одкровення [114, с. 38]. Нерідко компонентом подібних 

тропеїчних структур виступає дієслово  грати: [лук] сорок срібних тятивок має / 

солодко грає / упиваються у душі / сльози душать [115, с. 335]. 

Суб’єктом осмислення тут є природа (медвяна скрипка нив [115, с. 491]); 

астральні тіла (яку десяту ноту ставить вона [планета Антиземля] / в цупкий 

вселенський акорд [115, с. 288]); звуки (короткий витяг шуму / ніби скоба легато / 

над щільними нотами бруківки / з крещендо посередині / окрадений гумовим 

галасом авт [115, с. 280-281]); часові, просторові (у затихлу мелодію ночі [115, 

с. 278], подолати віддаль у сто струн [114, с. 92]) та абстрактні поняття (фальцет 

фальші [115, с. 279]); інші види мистецтва або людської діяльності, зокрема поезія 

та живопис (Я ще не чув такої гри! / Я глянув іншими очима, / коли за пультом 

рим / став молодий Тичина... [114, с. 23]; я не вмів слухати / сонату / для 

чотирьох пил [115, с. 108]; видобування мелодії / зі серцевини / стужавілих колод / 

з’ядрілого гомону / лісу / спресованого / у дух живиці / в акорди [115, с. 108] (про 

картину О. Богомазова «Пилярі»)); ткацтво (На арфах предвічних кросен / тчуть 

барвисті мелодії килимів [114, с. 29]). 

Чимало метафор відповідає схемі суб’єкт  зіставлення – поезія, де об’єктом 

виступають іменники строфа, гекзаметр, поетика, панегірик, метрика, цезура, 

скоромовка, контекст, вензель, поема, казка, екслібрис, атрамент, притча, міт, 

підтекст і под. Автор ототожнює побудову вірша і споруду: Три строфи аркових 

колонад [115, с. 480]; поетику з квітникарством: поетики квітникарства [115, 

с. 47]; спекотні дні з повільним гекзаметром: повільний гекзаметр / спекотливих 

днів проскандуй до кінця [114, с. 277]. Поетизацію еротичної сфери засвідчують 

індивідуально-авторські метафори, що об’єктивують конотації піднесення, 

захоплення: двостопну метрику поєднання, / з римуванням чоловічим і жіночим, / 

з риданням чоловічим і жіночим, / докінчити строфу пристрасті [115, с. 181]; 

голубим підтекстом кохання наше [114, с. 300]. 

Помітно корелює з попереднім і такий різновид моделі, як суб’єкт 

зіставлення – мова (слова, думка), де об’єктом є слово, мова, азбука, кирилиця, 
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глаголиця, крапка, літери, скрижалі, пергамент, пост скриптум, ієрогліф, 

подряпини-графіті. До понять, пов’язаних із мовою, уподібнюються рослини 

(чорні літери насіння [115, с. 25]); результати трудової діяльності (глаголиця 

Вишивок та кирилиця Різів на Сволоках [115, с. 470]); частини тіла людини (ось 

тобі уст пересохлий пергамент [114, с. 81]); астральні тіла (водяний знак на 

папері / місяць удень [115, с.  153]). 

Нерідко у творах І. Калинця спостерігаємо тропи, що виникли внаслідок 

ототожнення з назвами інших видів мистецтв, як-от: живописом (фреска, палітра, 

Стіна Нерушима [ікона – О. М.]); театром (вертеп, лицедійство, завіса, декорації, 

лаштунки, репетиція, трагедія); хореографією (хореографія); кіно (кадри, фільм); 

скульптурою (п’єдестал, Лаокоон, скульптура, пам’ятник). У такий спосіб поет 

осмислює людину (з напівзатертою фрескою / твого лиця у забутті [114, 

с. 265]); природу (зачахлих дерев скам’янілі скульптури [114, с. 75]); навколишнє 

середовище (два кольорові кадри / серед чорно-білого фільму вулиці [114, с. 109]); 

транспорт (тепер воно [авто] пам’ятник / відчайдушності / монумент металізму 

[114, с. 146]); небо (із- за блідих / лаштунків неба [115, с. 110]). 

Загалом метафори з об’єктом уподібнення – назвами мистецтва 

характеризує те, що вони експлікують уявлення про гармонію світобудови та 

забезпечують піднесено-емоційний фон у творах. 

Тенденція до вживання термінологічної лексики в тропеїчних контекстах 

реалізується в такій метафоричній моделі, як суб’єкт зіставлення – наукове 

поняття, зокрема математичне (циркулем цигаркового диму / замкнений овид 

[114, с. 182]); фізичне (балістика смерті [115, с. 40]; У пучках прадіда струменіли 

струми / нечувано високих вольтів [114, с. 44]); географічне (поняття полярні на 

глобусі логіки [115, с. 47]). 

Окрему метафоричну модель демонструють тропи, об’єктом уподібнення в 

яких виступають номінації на позначення сакральних понять, а саме: хрест, німб, 

літургія, вознесіння, святиня, хресний хід, вечірня, кадило, чернечий орден, 

причастя, кропило, чотки, омофор, благовіст, таїнство, ікона, іконостас, 

церква, царські врата, символ віри, миро, великодень, херувим, часослов, хори, 
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воскресіння, плащаниця, знамення, молитва, жертовник, обряд, вівтар. У 

сакральних термінах поет осмислює людину (частини її тіла) (очі твої два чорні 

дзвони / охорони [115, с. 49]); абстрактні поняття (на спогаду яснім хресті [115, 

с. 507]; намалюється мені на іконі сну [114, с. 103]); часові проміжки (Ми 

послушники твого [осінь] чернечого ордену [114, с. 81]); різні види мистецтва 

(Невже Ти [ікона] – Невмовкла Літургія / Слово Триваюче [115, с. 190]; гріюся під 

животворним омофором строф [114, с. 72]); науку (роздрібнюємося ми / на 

пошуки / нових божищ / по лабораторіях / на створення / обрядів атому [114, 

с. 169]); поняття живої (І навіть квіти непорушні, / покірні долі і землі, / будуть 

цвісти за крила дужі / молитвою без слів [115, с. 160]; Курить земля зела озонне 

кадило [114, с. 41]) і неживої природи (відмолимо разом дощу вечірню [114, 276]; 

кропилом дощу [114, с. 41]); назви одягу (крисаня німба [114, с. 57]); будівель та їх 

елементів (і нашу світличку мав за святиню [115, с. 49]; блискітливих вівтарів 

вітрин [115, с. 188]). 

В основі уподібнення тут лежать передусім зовнішня та функціональна 

схожість, а також індивідуально-авторські асоціації. За словами Л. Ставицької, «у 

християнській вірі і сентиментальній пошані до таїн людського духу була та 

особлива естетична прикмета, що забарвлювала високим сакральним ореолом 

поетичний вислів» [275, с. 39]. Це твердження повною мірою стосується і творів 

І. Калинця, в яких тропи, що реалізують уподібнення до сакральних понять, 

характеризуються піднесеним емоційно-духовним змістом. І дуже рідко, навпаки, 

конотують негативні відчуття, як-от в такому іронічному контексті: за 

найомріяніший німб / петля невикорчуваної шибениці [114, с.  348]. 

Як бачимо, характерною рисою поетичних текстів І. Калинця є звернення до 

мистецтва, що, з одного боку, поетизується, а з іншого – стає дескриптором для 

осмислення інших понять. Переважають у досліджуваних творах метафори, що 

презентують такі моделі, як суб’єкт зіставлення – музика та суб’єкт зіставлення 

– поетичне слово. Рідше функцію характеризатора в них виконують образи, що 

стосуються живопису, театру, хореографії, кіно, скульптури. Різні види мистецтва 

використовуються автором для метафоризації людини, природи, абстрактних 
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понять, конкретних предметів, споруд, транспортних засобів. Наукову обізнаність 

письменника, як і його високу релігійність, засвідчують моделі: суб’єкт 

зіставлення – наукове поняття (математичне, фізичне, географічне) та суб’єкт 

зіставлення – релігійне поняття, завдяки яким продукуються передусім 

сакралізовані образи людини та живої і неживої природи. Зазначимо, що наукова 

термінологія у функції дескриптора трапляється рідше, використовуючись 

здебільшого для метафоризації абстрактних понять, натомість сакральна лексика 

у позиції об’єкта уподібнення функціонує помітно частіше. 

 Загалом аналіз метафоричних моделей у поетичній картині світу І. Калинця 

показав, що поширеними є передусім метафори, утворені за природоморфними 

моделями, зокрема ті, що демонструють уподібнення до живої природи (з 

компонентами флоро- і фауноназвами), продуктивними різновидами яких є: 

людина – рослина, абстрактне поняття – рослина, нежива природа – рослина та 

людина – тварина, рослина – тварина, предмет – тварина. 

Серед метафор, що реалізують уподібнення до неживої природи, 

переважають різновиди моделей, компонентами яких виступають назви на 

позначення води, ландшафтно-географічних понять, вогню, астральних явищ, 

номінації світла і темряви. Рідше дескрипторами тут є такі номени неживої 

природи, як земля, вітер, веселка, схід, мла та ін. Через уподібнення до явищ 

живої природи переосмислюються людина, абстрактні поняття і конкретні 

предмети, інші природні реалії тощо. 

До поширених предметних метафоричних моделей у текстах І. Калинця 

належать насамперед такі: суб’єкт зіставлення – споруда та її елементи, суб’єкт 

зіставлення – матеріал, речовина, суб’єкт зіставлення – предмети побуту, 

суб’єкт зіставлення – назви одягу, суб’єкт зіставлення – назви транспорту, 

суб’єкт зіставлення – назви зброї, суб’єкт зіставлення – назви їжі і напоїв, що 

використовуються для поетизації людини, абстрактних понять, природи, 

мистецтва, передусім слова. 

Помітною ознакою тропотворчості І. Калинця є використання семантичного 

потенціалу назв зі сфери мистецтва. Домінують тут такі модельні різновиди, як 
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суб’єкт зіставлення – музика та суб’єкт зіставлення – поетичне слово. Рідше у 

позиції об’єкта ототожнення вживаються назви, що стосуються живопису, театру, 

скульптури. До метафор, що об’єктивують псевдототожність із поняттями 

культурно-соціальної сфери, належать також структури, утворені за схемами 

суб’єкт зіставлення – наукове поняття та суб’єкт зіставлення – релігійне 

поняття.  

Абстрактна лексика у функції дескриптора в аналізованих текстах 

трапляється рідше, проте за її участю твориться одна з досить важливих за 

смисловим навантаженням метафорична модель – суб’єкт зіставлення – 

абстрактне поняття. 

Встановлено, що часто компонентами метафор виступають етнічно 

марковані образи, які в українській народній культурі характеризуються яскраво 

вираженим етносимволічним забарвленням, як-от явір чи калина, кінь чи сокіл, 

мед, хліб, вишиванка. 

 

2.4.2. Моделі персоніфікацій 

 

Услід за іншими науковцями, персоніфікацію тлумачимо як різновид 

метафори, троп осі псевдототожності, що виражає подібність до людини, ширше – 

будь-якої неідентифікованої живої істоти. 

У поетичних текстах І. Калинця було виявлено понад 1000 персоніфікацій. 

Переважна більшість із них реалізує подібність із людиною (іншою живою 

істотою) за динамічною ознакою (60%), в інших об’єктом уподібнення 

виступають соматизми (17%), назви осіб за різними ознаками: віковою, статевою 

(6%), релігійною (4%), професійною (4%), соціальною та етнічною (3%), 

номінації міфологічних, фольклорних і літературних персонажів (3%), номени 

відомих історичних осіб та постатей сучасників (1%), назви на позначення 

сукупності осіб (1%), номінації хвороб та ушкоджень тіла (1%) (див. рис. 2.2.). 
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Однією з найпоширеніших моделей персоніфікацій у поетиконі І. Калинця є 

та, що реалізує уподібнення за схемою суб’єкт зіставлення – діяльність людини 

(неідентифікованої істоти). Об’єктом при цьому здебільшого виступають  

дієслова з різною семантикою, зокрема на позначення процесів мовлення і 

мислення (розповідати, казати, кричати, розпочати звістити, проспівати, 

ричати, мовити, молитися, озиватися, пояснювати, переконувати, кпити, 

мовчати, знати, мислити); сприйняття (відчувати, споглядати); руху 

(переходити, залазити, гасати, втікати, кермувати, бігти, втікати, приходити, 

стрибати, минати, блудити, човгнути, гнатися); трудової діяльності 

(запрягатися, осідлати, сіяти, звести, майстрування, відчиняти); назви дій, 

спрямованих на забезпечення життєдіяльності людини (годувати, випивати, 

поїдати, ссати, напитися, глодати, напувати, сповивати); номінації на 

позначення фізичного стану та переходу з одного стану в інший (спати, 

переночувати, перевікувати, снитися, дихати, воскресати, преставитися, 

вмирати, помирати, мерти, розбудити, проспати, жити, хлипати, ночувати, 

згинути, кровоточити, накласти (руки), приспати, стогнати (у пологах), 

родити, прокидатися, затамувати, конати, підростати, зіпнутися (на ноги), 

кривавити, змерзнути, відридати, стромляти (на палю), корчитись); дієслова з 

модальним значенням (хотіти, бажати, любити) та ін. 
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Серед персоніфікацій, що презентують цю модель, переважають ті, 

суб’єктами зіставлення в яких виступають назви абстрактних понять (громадське 

сумління … почало свій монолог [114, с. 305]); тварин (переконай метелика / і він 

промовить / впряжіть мене / у блискучий плуг / у співучий плуг я хочу переорати / 

переліг снігу [115, с. 299]); астральних тіл (всілися зірки кругом місяця / та й 

гріються [115, с. 298]); конкретних предметів (в білім футлярі скрипка, яка не 

спить [114, с. 38]); водних стихій (ще один раз ріки вляжуться горілиць, / не 

засклеплять повік, допоки не щезне / з їхніх зіниць найзабарніша із зірниць [115, 

с. 216]); явищ природи (спить білий сніг [114, с. 148]); часових понять (осінь / 

відчинила якраз на годині / томик елегій Лепкого [114, с. 282]). 

Рідше суб’єктами можуть бути номени на позначення споруд та їх частин 

(прийшла під буцегарню / Чорна Кам’яниця / з костуром / пожурилася / принесла 

у вузлику / біленького янгола [115, с. 175]); географічних об’єктів (пологи вулканів 

[115, с. 208]); явищ соціально-культурної сфери (зокрема мови, мистецтва) 

(кровозмішування / мови з мовою [114, с. 189]; І плакала в недотрощеній рамі / 

гуцульська мадонна [114, с. 58]); частин тіла людини (в’язнуть по шию 

провалюються / три знервовані пальці [114, с. 202]; вели очі її погляд / за синій 

рукав [114, с. 185]); звуків (на ноги встане невмолиме / нове ридання, крик новий 

[115, с. 168]); їжі (а пампушка – то вельможна – / помазана медом – / чеберяє 

вихилясом / задом і передом [115, с. 222]). Олюднюються в досліджуваних текстах 

і  кам’яна баба та рідна земля, пилинка й павутинка, тінь та кладовище: аж у 

кам’яних баб не витримували нерви [114, 26]; тільки ти одна / можеш так 

легковажно / до сусіда бігати / по сіль духовну / і вогню позичати / щоб на власну 

стріху / півня пустити [114, с. 231]; погойдалася павутинка / понудьгувала / взяла 

та й відв’язалася / лине собі / понад тролейбусні дроти / що до міста прив’язані / 

і хизується [115, с. 147]; і тіні / що полошилися / крику сирен [114, с.  123]. 

Чимало персоніфікацій у творах І. Калинця презентує модель із суб’єктом – 

назвою рослини. Частіше це назви відомих в українській етнокультурі 

трав’янистих рослин, як-от: квітка, трави, ромашка, лілея, будяччя, айстри, 

диффенбахія, чимерник, пізньоцвіт, плакун-трава, катран, татарник, сон-зілля, 
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калюжниці, аїр, рожа, хризантема, соняшник, лопух, матріган, арніка, диванна, 

криве зілля, біждерево, євшан, ялівець, гречка, вероніка, басоля, багул, барвінок, 

конюшина, наприклад: квіти також приблуди / вони моляться / тими ж словами 

/ дай нам землю нашу [115, с. 186] або виімігрувало зілля / євшану [114, с. 234]. 

Рідше – номінації дерев (дерево, дуб, ясен, липа, модрина, верба); кущів (калина, 

терен, кущ, глід); їхніх частин (пень, корінь, листя, стебло, віти, поліно); 

іменники на позначення сукупностей рослин (сад, ліс, сніп), наприклад: плаче 

навіть поліно [115, с. 39] чи неправдою / живеш о лісе / мовчу про те / як 

заполонив / нас [115, с. 26]. 

Особливості індивідуально-авторською образотворення засвідчують тропи, 

в яких об’єктом зіставлення, за Т. Єщенко, є усталені вислови, що ґрунтуються на 

власне людському самоозначенні [87, с. 229]. У них метафоричну функцію 

виконує предикат, виражений фразеологізмом. Суб’єктом зіставлення тут 

виступають назви рослин ([криве зілля] запродало / нечистому душу [114, с. 175]) 

і тварин (слова людей приходять їм (коровам – О. М.) на язик [115, с. 321]); 

споруд (прикусила язика / стара дзвіниця [114, с. 195]) і музичних інструментів 

(тут кобза чує себе / як вдома [115, с. 326]); абстрактних понять (Завжди минуле 

нам на п’яти наступає [114, с. 96]) і наукових винаходів (винаходи наступають 

на п’яти [115, с. 38]); номінації на позначення рідної землі (Галичина могила / у 

гробі перевернулася [115, с. 316]) та поетичного слова (І б’ються головою в стіни 

/ останні мовлені слова [114, с. 248]; кому шепнеш на вухо / хіба віршеві він один / 

вміє мовчати мов камінь [114, с. 292]) . 

До продуктивних різновидів антропоморфної моделі належить і той, 

компонентами якого виступають соматизми, як-от тіло, кров, око, голова, уста, 

серце, вуха, лице, горло/горлянка, руки, язик; рідше – мозок, зуб, перст/палець, 

долоня, лоно, груди, зіниця, нутрощі, стопи, борода, повіки, плече, оселедець, 

кулак; поодинокими прикладами представлені персоніфікації з номенами скелет, 

м’ясо, піднебіння, рамена, писок, ребра, пазуха, вени, органи, кісточки, лікті. 

Суб’єктами у тропах, що реалізують цю модель, виступають назви 

абстрактних понять (голубіють очі щастя [115, с. 269]; зуби цивілізації [114, 
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с. 163]); рослин та їх частин (чорні долоні листя [114, с.  140]; цілую білі руки руж, 

/ бліді вуста пелюсток [115, с. 52]); архітектурно-конструктивних елементів 

(витекли зіниці вітражів [114, с. 147]); назви предметів, у тому числі зброї, 

музичних інструментів (келиха порожнє лоно [114, с.  270]; плече вижебраного 

меча [115, с. 215]; тіло вмерлого / р о я л ю [115, с. 194]); речовинні іменники 

(ясний мозок воску [114, с. 287]; очі паперу [115, с. 211]). 

Мовні знаки на позначення частин і органів тіла людини автор уживає для 

персоніфікації назв стихій (вогонь, вода): ще один раз ріки вляжуться горілиць, / 

не засклеплять повік, допоки не щезне / з їхніх зіниць найзабарніша із зірниць [115, 

с. 216]; дощі прицвяхували тіло вогню до каменю [115, с. 202]. 

Інші суб’єкти в моделі, що засвідчує подібність із соматизмами, в 

поетичних текстах І. Калинця представлені меншою мірою. До таких, зокрема, 

належать астральні тіла ([сонце] готове / тіло своє охляле / вогневі віддати [114, 

с. 227]; тільки небо не те воно вічно в надії / і візії дивні біжать по його лиці [114, 

322]); слово (Не май до слова співчуття, / як вгледиш з нього тільки мощі, / бо 

гомонить гінке життя / у кожній найдрібнішій зморшці [115, с. 65]); часові 

поняття (промовлю устами осінньої днини [114, с. 241]) і просторові (знак попелу / 

на оселедці степу [114, с. 228]); явища природи (крапелька мозку роса [114, 

с. 345]); батьківщина (ми вперше причастилися / тілом і кров’ю / батьківщини 

[114, с. 215]). 

За семантикою об’єкта уподібнення інші персоніфікації в аналізованих 

творах відповідають таким моделям: 

1. Суб’єкт зіставлення – назва людини за віковою, статевою, родинною 

ознаками. Вербалізаторами об’єкта тут виступають іменники солодяник, любка, 

коханець, приятель, муж, дружина, безженець, посестра, сестриця, матенька, 

батенько, наречена, дочка, брат, рід, мадонна, легінь, діва, дама, пані, дівка, пан, 

сиротятко, немовля, новонароджений. Натомість позицію суб’єкта зіставлення 

займають номінації темпоральних понять (і Митуса теж має / осінь за коханку 

[114, с.  239]); абстрактних (і висла золота фата-моргана / спеленале немовля 

світу [115, с. 202]); астральних (а ще був місяць / червоного вина / коханець 
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червової дами [115, с. 154]), а також назви конкретних предметів (я твоя 

сестриця / порохівниця [115, с. 336]) та явищ природи (знаю того легіня [вітер] / 

знаю [115, с. 141]). 

2. Суб’єкт зіставлення – назва особи або персонажа за релігійною ознакою. 

Здебільшого вербалізаторами об’єкта виступають номінації, характерні для 

християнського сценарію (Марія, Бог, Єгова, Юрій Змієборець, жінки-

мироносиці, Пилат, ангел, блудний син, диявол, Мойсей, Вероніка, Хома, Боже 

дитя, Юда, Дух Святий, архангел, Христос), рідше – інших (Будда). 

Уподібнюються до релігійних персонажів у досліджуваних текстах: люди 

(народові / нашому, невірному Хомі, не завадило б торкнутися їх [114, с. 250]; А 

поза тим рятуємося блаженними очима / від маленьких пилатів, що за нами 

свищуть [114, с. 60]); тварини (А жайвори – Духи святі / у Славі промінній / над 

нами! [115, с. 494]); рослини (нам за Мойсея юна вільха [114, с. 139]); споруди, 

зокрема собор Святого Юри у Львові (та цокає підковами / білий вершник Юр / 

під смарагдовим шоломом / на смарагдовім горбі [115, с. 172]); абстрактні і 

конкретні поняття (Богом над тобою / твоєю сутністю і духом є проклін [114, 

с. 279]; (и) похітливий диявол / увінчаний виногронами [115, с. 294]). 

3. Суб’єкт зіставлення – назва людини за родом діяльності, професією. У 

позиції об’єкта ототожнення тут виступають такі номени: проводир, сторож, 

архівар, музика, верхівець, опікунка, вершник, ратай, перекупка, вагар, 

бондарівна, блудниця, пастух, порадник, байда, кобзар, завойовниця, гридень, 

коваль, посол, повія, каменяр, скрипаль, спудей, блазні, варта, кочівники, 

вінценосці, цензор. За допомогою подібних назв автор опоетизовує рослини (до 

тебе шлю послів – / полум’яні троянди [115, с. 51]); предмети (бондарівно-

бандуро… / гасаєш коником / в степу-розпутті / за самим полковником / могла 

бути [115, с. 341]); темпоральні поняття ((ніч) повія / з віолончелями стегон / на 

тугому помості / її живота / наші вбогі / пристрасті / відіграно [114, с.  191]) та 

абстрактні (кохання великий скрипаль [114, с. 38]); явища природи (Вітер мій 

вірний гридень, / гридень князя Осмомисла [114, с. 17]); а також окремі цифри і 
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букви ([7] архівар сущого і магічних таблиць / нерозшифрованих прислів’їв [115, 

с. 287]; [и] сторож із вогненною різкою в генах [115, с. 294]). 

4. Суб’єкт зіставлення – назва людини за соціальною та етнічною ознакою. 

Антропоніми як об’єкт уподібнення представлені формами магістрат, лицар, 

жрець, нетяга, бранець, жебрак, бояриня, королева, козак, королевич, в’язень, 

раб, імператор, старійшина, яничар, вседержитель, полонянка, цар, володар, 

гладіатор, тиран, потурнак, вікінг. Вони виступають компонентами тропів, у 

яких суб’єктом зіставлення є тварини (мовить метелик / то все не те / я сам був 

фараоном / моя мумія / у білім савані / у піраміді вилежувалася [115, с. 144]) і 

рослини (Святий Дубе-жрече, / нам серденько інше рече: / коли б ти не річчю, / а 

мечем [115, с. 308]); предмети (торбо-нетяго [115, с. 339]); абстрактні поняття 

(Мого кохання іпостась: / нічний жебрак, що чує звикло із жадібно жаданих 

вікон / безжальний вирок: «Бог подасть» [115, с. 510]); повітря (вседержитель / 

парашутів і фатаморган [114, с. 161]); знаки зодіаку ([водолій] жрець вічності 

нам кланяється [115, с. 260]); астральні тіла (над нею сонце — степовий тиран 

[114, с.  48]). Подекуди подібні тропи автор уживає для характеристики міста 

(Хотин-потурнак [115, с. 314]) чи літери ([і] приблуда вікінг [115, с. 291]). 

5. Суб’єкт зіставлення – міфологічний, фольклорний чи літературний 

персонаж. У процесі тропеїзації автор задіює семантико-символічний зміст таких 

назв, як Венера, Фавн, Скілла, Харібду, Перун, Мамай, Вернигора, Вирвидуб, 

Орфей, Одіссей, Івик, Попелюшка, Дон Кіхот, Кассандра, Ярославна, Мавка, 

страховисько, відьма, муза, велет, бог, богиня, чаклунка, карлик, сирена. Як і в 

попередній моделі, частіше уподібнюються рослини (донкіхоти / Трояндових 

колючок [115, с. 116]); абстрактні поняття (серени ніжності [114, с.  192]) та 

явища природи (такий з мене махай / не вітер – мамай / бісове пометіння [115, 

с. 331]; молимось вогню, первісному богу гордих [114, с. 45]); астральні тіла 

(зелений місяць / молодим фавном / зазирав до недопитої склянки вина [115, 

с. 274]); рідше – інші, як-от річка (Полтва-попелюшка [115, с.  175]). 

6. Суб’єкт зіставлення – реальна особа (історична чи сучасна). Мовними 

репрезентантами об’єкта при цьому виступають такі номінації: Зеров, Ведель, 
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Богдан, Анна, Шашкевич, Геродот, Кирило, Методій, Сковорода, Нестор, Лорка, 

Калнишевський, Мазепа, Сюсюра. До відомих постатей уподібнюються 

насамперед люди: коли я вклонився / собі самому / став бездомним / Сковородою 

[114, с. 151], причому нерідко власні назви у поетичних текстах переходять у 

загальні і вживаються автором з метою образної характеристики групи осіб: 

здимілі пергаменти зерових [115, с. 503]; внімілі веделі [115, с. 503]. Власні назви 

І. Калинець використовує також для поетизації рослин ([ургуй] мій посельський 

Шашкевич [115, с. 444]) і тварин (заячий / Кирило Методій / по снігу / юси 

повиводив [114, с. 83]). 

7. Суб’єкт зіставлення – назва на позначення сукупності осіб. Об’єкт у 

подібних конструкціях представлений номенами свита, плем’я, орда, армія, полк, 

ясир, капела, процесія. За вказаною моделлю переосмислюються рослини 

(розбуяна орда празілля і буй-трав / вже залива по обрії чорнозем [114, с. 48]) та 

конкретні предмети (іконка чудом визволена / з ясиру минулорічного обшуку [114, 

c. 281]). 

Поодинокими прикладами засвідчена модель персоніфікації, в якій об’єктом 

виступають назви хвороб та ушкоджень тіла. Тропи, що відповідають цій моделі, 

характеризуються негативним оцінним забарвленням, зумовленим передусім 

семантикою відповідного компонента на зразок: синець, болячка, рана, спазм, 

печія, пухлина, лихоманка, пропасниця, віспа. Здебільшого автор у такий спосіб 

змальовує: рослини (ці квіти / зі синцями [114, с. 332]); процеси мовлення, 

насамперед поетичного (наша балачка наша ж болячка [115, с. 39]; болючі спазми 

віршів [115, с. 55]); абстрактні поняття (стлумивши лихоманку страху [115, с. 266] 

та конкретні предмети (Незгасна рано / що Сочєвою сочиться [115, с. 315]; віспа 

куль [114, с. 232]). 

Отже, персоніфікації у творах І. Калинця характеризуються різноманітними 

компонентами, представленими в численних моделях. У позиції об’єкта 

уподібнення частіше виступають назви дій, властивих людині, та іменники-

соматизми. Менш поширеними у вказаній позиції є назви на позначення осіб за 

віковою, статевою, родинною ознаками, номени релігійних персонажів, осіб за 
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родом діяльності, соціальним статусом, етнічною приналежністю, назви 

міфологічних, фольклорних, літературних персонажів та ін. Суб’єктом 

осмислення в персоніфікаціях виступають здебільшого назви живої і неживої 

природи, абстрактних понять і конкретних предметів. 

Встановлено, що автор активно використовує номінації з етнокультурною 

семантикою, як-от козак, байда, кобзар, та номени, поширені в дохристиянській 

міфології і християнстві, на зразок Пилат, Хома, Богородиця, Лада.  

 

2.4.3. Моделі епітетів 

 

У поетичних текстах І. Калинця важливе місце займають епітети (понад 500 

одиниць). Серед них переважають ті, що виражені кольористичними ад’єктивами 

(29%), приблизно однаково розподілилися тропи із сенсорними ад’єктивами 

(16%), атрибутивами, через які об’єктивуються антропоморфні ознаки (14%) та 

ознаки явищ живої і неживої природи (13%), властивості предметів (11%), 

аксіологічні ознаки (10%), і менш продуктивними є епітетні конструкції з 

ад’єктивами на позначення ознак соціально-культурної сфери (4%) і так званих 

абстрактних ознак (3%) (див. рис. 2.3.). 

 

Словник кольористичних епітетів І. Калинця визначає модель суб’єкт 

зіставлення – кольористична ознака. Дескрипторами тут виступають ад’єктиви, 
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Рис. 2.3. Моделі епітетів 
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що належать до семантичної групи кольоративів. Їхнє активне функціонування в 

поетичних тестах є «традиційною рисою української літературної мови на всіх 

етапах розвитку» [177, с. 343]. Спектр епітетів цієї групи у творах І. Калинця 

становлять назви власне кольоративної семантики, представлені як простими 

(золотий, синій, червоний (черлений, червневий, багряний, пурпуровий, малиновий), 

білий, чорний, зелений, срібний, карий, рожевий, сизий, сивий, жовтий), так і 

складними прикметниками (рожевоустий, злоточолий, золотовустий, 

золотоголовий, злотоверхий, золотопінний), а також ад’єктиви, що виражають 

інтенсивність забарвлення (ясний, вицвілий, поблеклий, ярий, світлий, барвистий). 

Псевдототожність за кольором як логіко-лінгвістична основа епітетів у 

поезії І. Калинця представлена кількома семантичними різновидами, що різняться 

суб’єктом осмислення. Перший засвідчує образну характеристику людини 

(частин її тіла) і реалізується через такі кольорономени, як: золотий, білий, 

чорний, рожевоустий, ясний, світлий, синій, блакитний, наприклад: і жилка на 

шиї несла блакитну кров [115, с. 275] або Чорний Петрусь [114, с. 59]. Другий 

різновид демонструє уподібнення за кольором (синій, червоний, золотий, сивий, 

срібний, жовтий, зелений) абстрактних понять: не звикну до свого щастя / тужу 

за щастям зеленим [114, с. 143]; золоті банальні істини [115, с. 162]; третій – 

рослин (золотий, рожевий, сизий): наша любов плаче / золотими незабудками 

[115, с. 275]; ліс рожевий [115, с. 197]. 

Псевдототожність за кольором часто забезпечує створення поетичного 

темпорального образу. При цьому автор послуговується такими кольоремами, як 

голубий, червоний (пурпуровий, багряний, малиновий, червневий), золотий, білий та 

чорний: найчорніше тисячоліття [114, с. 29]; золотий вік бору [114, с. 147]; був 

для тебе голубий день мої очі [114, с. 105]. 

Нашарування на кольоративи додаткових семантичних значень засвідчують 

атрибутивні тропеїчні структури, що включають іменники – назви споруд, 

астральних тіл, явищ природи, матеріалів, конкретних та абстрактних понять 

тощо: проповідь / золотовустого сонця [114, с. 356]; золоті зарінки [114, с. 37]; 

чорна мова [115, с. 131]. 
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Окремий різновид аналізованої моделі епітетів становлять структури з 

ад’єктивами на позначення інтенсивності світла (тихосвітній, негаснучий, 

збляклий, світлий, ярий, прозорий, незгасний, зоресяйний, блискучий, осяний, 

темний), що поєднуються з номінаціями на позначення матеріалу (яре золото 

[115, с. 149]); темпоральними назвами (прийшла світла та неділенька [115, 

с. 130]); абстрактними (мій незгасний доймаючий Усміху [115, с. 188]) та 

конкретними (блискучий плуг [115, с. 299]). 

Епітети на позначення сенсорних ознак апелюють до зорових, слухових, 

тактильних, запахових відчуттів людини. Властивості предметів, географічних 

об’єктів, явищ природи, абстрактних понять конотують зорові епітети, що 

презентують модель суб’єкт зіставлення – зорова ознака та реалізують подібність 

за формою (хрещатий, перлистий, трибанний, бокатий, округлий, площинний): 

округлий світогляд [114, с. 215]; яри хрещаті [115, с. 54]; розміром (крихітний): 

двоє крихітних людей [114, с. 122]; іншими ознаками (незакаляний, замуляний, 

стертий, тріснутий): пісня незакаляна [115, с. 330]. 

Словник сенсорних епітетних структур формують також ад’єктиви, що 

кваліфікують суб’єкт на основі подібності за ознаками смаку (солодкий, медовий, 

підсолоджений, гіркавий); дотику (теплий, гарячий, пекучий, холодний, зимний, 

крижаний, захололий, шорсткий, обмацаний); запаху (духмяний); звучання 

(писклявий, голосний, співучий, прошумілий, дзвінкий, омелодійнений, 

неакустичний, німий, тихий, безголосий) і презентують модель суб’єкт 

зіставлення – сенсорна ознака. 

У Калинцевих текстах через смакові відчуття осмислюються людина (Ще 

тільки молоді зуби / вивершують останній вензель / в солодкому м’ясі перс [115, 

с. 181]); абстрактні поняття (солодка журба [115, с. 110]; солодка тьма [114, 

с. 204]) і темпоральні (усі її сто медові місяці [114, с. 77]); предмети (гіркавий 

лист [115, с. 126]); явища природи (солодкі липневі зливи [115, с. 42]); астральні 

тіла (медовий місяць [115, с. 150]). В основі ототожнення лежать позитивні та 
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негативні відчуття, відповідно до яких суб’єкт осмислення сприймається як такий, 

що приносить насолоду або, навпаки, справляє неприємне враження. 

Інтерпретацію зображуваного в епітетних структурах через ознаки запаху в 

текстах І. Калинця спостерігаємо рідше. Одоративні епітети письменник вживає 

передусім для створення предметного образу: духмяні ложа [114, с. 39]. 

Подібність за тактильними відчуттями реалізує різновид моделі, де 

суб’єктом зіставлення виступають  назви абстрактних понять (крижаний сон [115, 

с. 186]; умиротворення сяйва крихкого [115, с. 198]; м’які спогади [115, с. 279]); 

стихій (у холодному вогні [115, с. 117]); рослин (гаряче дерево [115, с. 107]) та 

людини (панна серце зимне [115, с. 132]). 

Щодо акустичних епітетів, то їх автор вживає частіше, зокрема для 

поетизації рослин (писклява трава [115, с. 246]); тварин (безголоса пташка [114, 

с. 195]);  матеріалів і речовин (голосен камінь [115, с. 49]); предметів (співучий 

плуг [115, с. 299]); людини та частин її тіла (твої голосні пальці [115, с. 49]); 

абстрактних понять (прошумілий швидко шлюб [114, с. 79]); явищ природи 

(омелодійнена завія [115, с. 67]); споруд та їхніх частин (в озвученому домі [115, 

с. 109]); неба (співучі сфери небес [115, с. 288]) і землі (співучу грудку землі [115, 

с. 49]). 

Високу продуктивність у досліджуваних текстах виявляють епітети, що 

об’єктивують антропоморфні властивості та презентують модель суб’єкт 

зіставлення – антропоморфна ознака. Функціонуючи в поетичному тексті, вони 

актуалізують внутрішні ознаки людини (риси її характеру та вдачі) (голублячий, 

ласкавий, лагідний, простодушний, пустотливий, лукавий, жадібний, гордий, 

скупий, гостинний, м’якотілий, гордий, безжальний); її емоційно-психологічний 

стан (зажурений, сумний, злий, опечалений, неприкаяний); інтелектуальні 

властивості (задуманий, дурний) та фізіологічні (осліплий, сліпий, кульгавий, 

зболений, розп’ятий); зовнішні риси (кучерявий, кістлявий, бородатий, 

вайлуватий, незграбний, босий); а також характеризують людину за відношенням 

до частин тіла (одноперсий, альвеолярний, без’язикий, язичний, безголовий, а також 

кривавий, кровоточивий, безкровний, криваво); за етнічною ознакою (скіфський, 
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потурнацький, циганський) та соціальною (осиротілий, королівський, царський). 

До вказаної групи епітетів зараховуємо і конструкції з прикметниками мертвий та 

живий. 

І. Калинець використовує антропоморфні епітети з метою поетизації 

абстрактних понять (невколисана жура [115, с. 138]; м’якотіла вкраїнська печаль 

/ альвеолярна [115, 294]); людини та частин її тіла (осліплі пучки [115, с. 48], сумні 

долоні [115, с. 507]); ландшафтних об’єктів (зажурені роздоріжжя [115, с. 213], 

море гостинне [115, с. 322]); рослин (лукава гречка [114, с. 39]); темпоральних 

понять (скіфська ніч [115, с. 83]); астральних тіл (ласкавий місяць [115, с. 181]); 

предметів (простодушна сопілка [114, с. 302]); звуків (вайлуватий африкат / 

камінний і незграбний [115, с. 296]); споруд та їх частин (розп’ята церква [114, 

с. 83]) тощо. 

Помітну групу в поетиконі І. Калинця становлять епітетні тропи, що 

виражають подібність до явищ живої і неживої природи. Продуктивними серед 

них є передусім ті, в яких об’єктивуються ознаки рослин: калиновий, верб’яний, 

соняшниковий, терновий, барвінковий, лілейний, трояндовий, дерев’яний, 

євшановий, рум’янковий, медоносний, найсоковитіший, незапилений, незв’ялий, 

нерозцвілий. Підтвердженням цього слугують численні тропеїчні одиниці, в яких 

суб’єктом виступають абстрактні і часові поняття (незв’яла згадка [115, с. 250]; 

верб’яні весни [114, с. 46]); назви стихій (терновий вогонь [115, с. 258]); 

астральних явищ (мохом зацвілий місяць [115, с. 155]); мова (найсоковитіша мова 

[115, с. 321]). 

Ад’єктиви, утворені від назв рослин (вишневий, соняшниковий, барвінковий, 

терновий), здебільшого актуалізують символічний потенціал флорономена та 

вживаються з метою підсилення, увиразнення образу: Золотий сколотський Плуг, 

/ як птах, повертається / у соняшникове небо, / звідкіля колись / нам ласкаво 

зійшов [115, с.  466]; Наді мною калиноуста Лада / схилилась вишневою калиною 

[114, с. 57]; місто / під барвінковим дахом [114, с. 233].  

Проектування індивідуальних особливостей фітонімів на суб’єкти 

осмислення в епітетних конструкціях нерідко забезпечують дієприкметники 
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прив’ялий, уквітчаний, підкошений, перестиглий, наприклад: перестиглий 

стручок дощу [115, с. 46]; Городці, ринки, цвинтарі, – / мої прив’ялені поеми... 

[115, с. 159]. 

Менш продуктивною є модель епітетів, через яку об’єктивується подібність 

із твариною (птахом) (на околі водять коло / пишнопаво і соколо [115, с. 130]; ми 

люди важкі долею і безкрилі [115, с. 21]). Дескрипторами тут частіше виступають 

атрибутиви жовтодзьобий, хижий, неприручений, окрилений, плазуючий  

(літають неприручені слова [114, с. 202]). 

Компонентами інших моделей епітетів, як-от суб’єкт зіставлення – ознака 

стихії або суб’єкт зіставлення – ознака астрального тіла, є насамперед 

номінації, що об’єктивують ознаки вогню (вогненний, вогнистий, димний, 

пломінкий, полум'яний, вогненноязикий, неопалимий): розпалені тіла [115, с. 180]; 

хвилина пломінка [115, с.  511], та ад’єктиви, похідні від астронімів (зоряний, 

найнебесніший): зоряні руки [115, с. 290]; небо найнебесніше [114, с. 330]. 

Модель суб’єкт зіставлення – ознака предмета також представлена двома 

основними різновидами: суб’єкт зіставлення – ознака конкретного предмета 

(речовини) та суб’єкт зіставлення – ознака споруди. У першому псевдототожність 

між суб’єктом осмислення (людиною, абстрактним поняттям, предметом, звуком, 

небом, світлом, степом тощо) і предметом (речовиною) засвідчують епітети 

золотий, залізний, камінний, ржавий, дюралюмінієвий, шовковий, пластиліновий, 

кришталевий, скляний, крейдяний, забрукований, наприклад: серпок золотий [115, 

с. 132]; у моїй пластиліновій особі / поета [114, с. 290]; злота ласка [115, с. 91]. У 

другому різновиді актуалізуються такі ознаки споруди, як дивовежий, 

сутеренний, софійський: софійські акорди [115, с. 48]. 

Трапляються в поетиці І. Калинця й темпоральні епітети (вічний, осінній, 

озимий, призахідний, нічний, денний, правічний): дуже осіння пісня [115, с. 147]; 

весна озима [115, с. 328]. 

Поширеними в поетичній картині світу І. Калинця є епітетні структури, 

побудовані за моделлю суб’єкт зіставлення – аксіологічна ознака, що конотують 

ставлення до того чи того феномену дійсності, передають враження, реалізують 
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оцінку (прекрасний, укоханий, красний, милий, дикий, милосердний, рідний, 

вражий, предивний, благенький, незганьблений, пречистий, святий, 

божественний, непорочний, блаженний, райський, цілющий): клянися пречистим / 

пергаментом [115, с. 343]; божественне позачасся [114, с. 272]; блаженний дощ 

[114, с. 269]; пекельне місто [114, с. 122]. Аксіологічні, або, як їх ще називають, 

аксіологічно-емотивні, епітети дають меліоративну чи пейоративну оцінку 

опоетизованому поняттю. 

Подекуди автор використовує в епітетних конструкціях атрибутиви, що 

реалізують подібність з ознаками соціально-культурної сфери, а саме: соціальною 

(державний, придворний): вітер державний [114, с. 17]; релігійною (страсний, 

різдвяний, антиорантовий, освячений, святий. гріховний, яриловий): різдвяна 

надія [114, с. 258]; з яриловим поличчям трійці [115, с. 85]; ознакою за 

відношенням до мистецтва (бароковий, верлібровий, елегійний, театральний): у 

барокових рамах лісів [114, с. 300], елегійний дощ [114, с. 76]. 

Рідше в досліджуваних текстах епітети профілюють так звану абстрактну 

ознаку (вікопомний, животворящий, несфальшований, безсонний): несфальшоване 

сонце [115, с. 299]; безсонний сон [114, с. 312]; животворящий жовток [115, 

с. 324]. 

Зазначимо, що епітети частіше виконують образотворчу функцію не 

самостійно, а у сполученні з іншими тропами, зокрема метафорою, порівнянням, 

персоніфікацією та метонімією: передчуття живить / вогнистими тільцями / 

жили [115, с. 211]; тисне тверде шліфування блідо-рожевого буття [115, с. 263]. 

Отже, встановлено, що у словнику епітетів І. Калинця поширеними 

насамперед є конструкції, що відповідають моделі, де епітети виражаються 

кольористичними ад’єктивами. Приблизно однаково розподілилися тропи, що 

презентують моделі суб’єкт зіставлення – сенсорна ознака, суб’єкт зіставлення – 

антропоморфна ознака, суб’єкт зіставлення – ознаки явищ живої і неживої 

природи та суб’єкт зіставлення – аксіологічна ознака. Щодо інших моделей 

епітетів, то вони реалізуються рідше й представлені поодинокими прикладами.  
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Носіями атрибутивних ознак виступають передусім означення з яскраво 

вираженою етносимволічною семантикою, як-от кольореми золотий, червоний, 

карий, або оцінно забарвлені прикметники красний, милий, вражий, чи сакралізми 

святий, божественний.  

 

2.4.4. Моделі порівнянь 

 

У міфопоетичній картині світу І. Калинця порівняння як різновид 

тропеїчних структур, що реалізують подібність, представлені меншою кількістю 

моделей, аніж метафори. Загалом їхня лексико-семантична парадигма подібна до 

парадигми метафоричних одиниць. Зокрема, порівняння в досліджуваних текстах, 

як і метафори, демонструють подібність із феноменами живої і неживої природи 

(48%), предметами (23%), людиною (19%), рідше – явищами соціально-

культурної сфери (8%) та абстрактними поняттями (2%) (див. рис. 2.4.). 

 

Природоморфні моделі.  

Серед порівнянь, що виражають уподібнення до природних явищ, 

переважають передусім ті, в яких об’єктом зіставлення є жива природа – 55%, 

зіставлення з неживою природою становлять 45% від усіх природоморфних 

моделей. Проте якщо в межах природоморфних моделей метафор домінує 

фітоморфна,  то в порівняннях – зооморфна (зооморфні моделі порівнянь ставлять 

57%, фітоморфні – 43%). Дескрипторами в зооморфних порівняннях у 
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Рис. 2.4. Моделі порівнянь 
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поетичному тезаурусі І. Калинця частіше виступають назви хижих звірів і 

свійських тварин (коза, кіт, пес, миша, олень, сарна, ведмідь,  кінь, кріт, цап, рак, 

звір): Поплівсь подорожній звідти / побитий ганьбою, як пес [114, с. 180] та 

птахів (птах, кури, журавлі, сова, лелека, одуд, мева, перепілка, півень): народи як 

птахи здіймаються у вирій  [115, с. 36]; З мансарди замшілої мистець, як одуд, 

визирає [114, с. 95]; рідше – номінації на позначення комах і плазунів (павук, 

метелик, бабка, жук, мушка, світляк, мураха, бджілка, змія): можуть голічерева 

як жуки / поперекидуватися автомобілі / і трамваї [114, с. 216]; Ці наші руки, / як 

метеликів од вогню, / ми рятували від неприязного потиску, / від кривого підпису, 

/ від цвяхових ран, / але не вберегли ... [115, с. 179]; І полум’я, мов гадь, 

прошелестіло, / заклявши зненавиджене в огар [114, с. 172]; риб (риба, кит): 

Стрілець вгамовує / задихане серце / як непокірну рибу [115, с. 259]; червів і 

молюсків (равлик, п’явка, мушля): недописаний лист / як равлик / ховається у себе 

[114, с. 308]. 

Подекуди об’єктом зіставлення є назви частин тіла тварини (птаха, риби 

тощо), як-от пір’я, вовна, крила, крильця, роги, вим’я, луска, око звіра, опахало, 

наприклад: тільки подеколи шпак / пробує сколотити узвичаєне тло / барвистим 

ніби павине опахало / фальцетом фальші [115, с. 279]; твоє дитинство / світле і 

тремтяче / стоїть одразу за плечима /  як переливні / крильця бабки [115, с. 12].  

Номінації на позначення сукупностей тварин у ролі дескрипторів 

вживаються рідше і представлені поодинокими прикладами: мамаєві пальці 

окрилюються / як стадо соколів [115, с. 322]. 

Як і в зооморфних метафорах, у структурі зооморфних порівнянь номінації 

тваринного світу частіше виступають дескрипторами людини та частин її тіла: на 

цих кількох фальшивих клавішах / пройди над проваллям легко як сарна [115, 

с. 49]; Стрілець вгамовує / задихане серце / як непокірну рибу [115, с. 259]. 

Поширеними у цьому плані є оказіональні порівняння, що входять у структуру 

складного тропа, побудованого на основі контамінації подібності та 

псевдототожності: як равлик / виставляю ріжки / з кожного слова [115, с. 457]. 
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 Суб’єктом зіставлення, крім людини, в досліджуваних текстах також 

виступають назви абстрактних понять (здоганяють спомини, як птахів [114, 

с. 94]); стихій (кам’яною сокирою / я вполював вогонь / тремтів він як олень [114, 

с. 206-207]); рослин (кущі обтрушуються / з води / як скупані пси [115, с. 185]); 

астральних тіл (а молодий / сам ріжками буцається / мов цапок [115, с. 148]); 

конкретних предметів (на яку естраду виведеш його (піаніно) / мов карпатського 

ведмедя навченого танцю [115, с. 48]); споруд та їх частин (Засіли солом’яні оселі 

на Золотому Тоці, / як кури, порпаються у купі рапуття [114, с. 62]); слово 

(подай мені слів як тлю як мурахів [115, с. 35]) та деякі інші. 

Зіставлення із тваринами здебільшого відбуваються за динамічною 

ознакою. Реалізуються такі порівняння частіше в метафоричних контекстах, 

демонструючи синкретизм метафори й порівняння, наприклад: мов сович із дупла, 

за нами совить совість [114, с. 76]; поверни свій заблукалий погляд / за собою що 

як сарна / легко стрибає у голубому [114, с. 288]; дощ об шибу / наздоганяє тебе 

як пес [114, с. 270]; (калюжа) як випале пташа / з гнізда / тремтячі крильця / 

посеред стежки присіла / на травинку роззирається / на синю квітку [115, 

с. 143]; вітролетна / осінь / скубе вона / дерева / як голодна коза / чи не ціпком / 

збираєтесь / її / злякати [114, с. 87]; (час) муркоче собі мов котик / в нашім 

узніжжі теплім [114, с. 144]. 

 Водночас в основі порівняння можуть лежати й інші ознаки, як-от зовнішня 

схожість (тішимось що з нашої ватри / прищуть іскринки які вже надто / в 

подобі на світляків зимнокрилих / ніж на побратимів по крові [115, с. 40]) чи 

подібність у звучанні (І полум’я, мов гадь, прошелестіло, / заклявши 

зненавиджене в огар [114, с. 172]). 

У структурі порівняння зооморфна лексика зазвичай зберігає те оцінне 

забарвлення, що характеризує її в українській етномовній картині світу. Так, 

зооніми змія та одуд є негативно маркованими та зберігають відповідне 

забарвлення в Калинцевих порівняннях (чутки / сповзають з язиків як змії [114, 

с. 321]; З мансарди замшілої мистець, як одуд, визирає [114, с.  95]), а слово 

метелик, навпаки, супроводжують позитивні конотації (Ці наші руки, / як 
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метеликів од вогню, / ми рятували від неприязного потиску, / від кривого підпису, 

/ від цвяхових ран, / але не вберегли ... [115, с. 179]). 

Другим різновидом природоморфних моделей є порівняння з дескриптором 

– назвою рослини, її плодів, частин тощо. Поширеними з-поміж них є передусім 

номени плодів та частин рослин (листя (листок), стебло, пуп’янок, клиння, 

яблуко, насіння, лушпиння, зерно, огудиння, збіжжя, тростинки, гілля, пень, 

пелюстки, очашок, сік), наприклад: дим по городах / стелиться / як огудиння 

[114, с. 229]; мов зіжухлим листком / ганятиме вітер / обірваною фразою / з 

твоєї пісні [114, с. 130]; тоді як родово-видові номінації у порівняннях 

трапляються рідше (дерево, квіти, реп’яхи, смерека, айстри, сосни, горох, 

троянда, кульбаба, верба, трава, сонях): Як реп’яхів, не позбутися надокучливих 

мислей [114, с. 56]; росте дзвіниця стрімко, як смерека [114, с. 69]. Зрідка також 

об’єктом зіставлення виступають назви сукупностей рослин (солома, квітники, 

жмут, ікебана, сіно): серед трупів ніким не вчутих слів / як серед жмутів зів’ялих 

квітів [114, с. 324]. 

Насамперед через зіставлення з рослиною І. Калинець осмислює людину: 

стоїш, як дерево без листя, / уся нага до срамоти [114, с. 136]; де ти і я, мов два 

стебла [114, с. 267] та частини її тіла: Не віриш у наші руки: / безсилі вони навіть 

для очей тінь принести, / як прозорі стебла квіту, / для тебе зірваного [115, 

с. 179]; коли серця вибухають, як пуп’янки ружі [114, с.  46]. 

Часто суб’єктом у фітоморфних порівняннях виступає слово (розмова, 

літера, фраза, молитва, елегія). В основі уподібнення в таких тропах лежать різні 

ознаки. Пор.: без молитви / без її високих як сосни слів [114, с. 316]; розважна, як 

збіжжя, розмова [115, с. 494]; Та мов гілля тернове / поплівсь іврит на фризі 

[115, с. 56]; мов зіжухлим листком / ганятиме вітер / обірваною фразою / з твоєї 

пісні [114, с. 130]. Опущена основа порівняння породжує й неоднакові тлумачення 

тропа реципієнтом, як-от у контексті: ще твоє слово / як яблуко [114, с. 129]. 

Із флоризмами автор зіставляє також абстрактні поняття (Як реп’яхів, не 

позбутися надокучливих мислей [114, с. 56]; розлетілося щастя, як липове клиння 

[114, с. 73]; вилущується неустанний щебіт / як лушпиння кришталевого насіння 
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[115, с. 278]) та астральні (може багрове сонце / у пущі / здасться / перерізом 

смереки / що стікає карпатською живицею [115, с. 187]); окремі предмети (зів’яв 

дзвін / як гарбузова квітка [114, с. 84]); споруди (росте дзвіниця стрімко, як 

смерека [114, с. 69]); явища неживої (хмари, дим) (дим по городах / стелиться / як 

огудиння [114, с. 229]) і живої природи (метелик, рибка) (золоті косяки листя / 

нагадуватимуть / про золоту рибку [114, с. 131); сльози (а сльози проростали, як 

насіння [115, с. 64]). 

Часто у фітоморфних порівняннях об’єктивуються дві логіко-лінгвістичні 

категорії, внаслідок чого утворюється складний (гібридний, синкретичний) троп – 

метафора-порівняння. При цьому метафора актуалізує зазвичай динамічну ознаку, 

а порівняння – предметну:  старий місяць / червоною корою зашерх / як смерека 

[115, с. 148]; Діві з віном не сидіти, / не сивіти, коли гожо / розцвітає по свічадах, 

/ як троянда у кришталі [114, с. 254]; де королівський матюк зайд / випльовують / 

як лушпиння [114, с. 189]; Хай мов японська ікебана / цвітуть у смерку два плачі 

[114, с. 267]. 

Зіставлення з реаліями неживої природи представлені меншою кількістю 

різновидів, ніж у метафорах. Об’єктами порівнянь частіше є назви різних стихій 

(вогонь, вода, земля), астральних понять, номінації на позначення світла і тіні. 

Продуктивною, як і в метафорах, є модель, де характеризатором виступає 

вода (вода, море, джерело, лід, повідь, крапля, ріка, криниця). Із водою поет 

порівнює людину (тієї ночі твої вуста / закінчувалися / як море приливом і 

відливом [114, с. 264]); темпоральні поняття (з надією виймаєш ранок / як тонку 

крижинку з калюжі [114, с. 291]) й астральні (один про сонечко / що як золота 

криничка [114, с. 333]); слово (і як холодна крапля дощова / мені за комір 

скотиться прощай [114, с. 277]); землю (а скиба як густа вода об межу сплесла 

[115, с. 50]). Рідше дескриптором можуть виступати назви опадів (дощ, роса): 

шелестить / зілля / як дощ [114, с. 129]; світ чистий, як роса, висить на 

павутинні [114, с. 76]. 

Через порівняння з об’єктом – назвою вогню (бенгальський вогонь, ватра, 

спалах, присок, сажа) автор осмислює здебільшого абстрактні поняття 
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(Вертається ваша сила чорним стовпом чорнозему, / осідає, як сажа, на жовтий 

день [114, с. 94]; На велелюдних судищах осудження / із писків прискає, як присок 

[114, с.  97]). Рідше суб’єктами зіставлення в них виступають час, людина, сонце  

(о той час що снігом пересипає замість піску / сьогоднішній на весну спалахнув як 

бенгальський вогонь [115, с.  194]; людина живе як с п а л а х [115, с. 215]; 

щоденно / сонце впадає / у сопку / як вогонь / що повертається / у кратер [115, 

с. 408-409]). 

Окремий різновид становлять порівняльні конструкції з дескриптором земля 

(нива, скиба), наприклад: Жінка без духу впала, / як скиба у борозну [114, с. 178]; 

бо у розлуці, як на довгій ниві [114, с. 75]. 

Зіставлення з астральними поняттями досягаються через номени сонце, 

місяць (молодик), зірка, комета, небо, вжитими в позиції об’єкта, що є 

дескрипторами насамперед людини (як сонце, засліпило мене до нестями / лляного 

волосся духмяне повісмо [114, с. 40]); рідше – міфологічних персонажів 

(Відходять за обрій / буденно, ніби Сонце, / Коляда-Сівач і Пастух Волос [115, 

с. 466]); предметів, споруд (повні дзвони на травники містечка падали / як зірвані 

небеса [115, с.  285]; брате дім наш як сонце / рукою тепер не дістати [114, 

с. 280]); мови (заокругливши фразу / на взір / місяця уповні [114, с. 312]). 

Своєрідність авторського мовомислення  виражає порівняння дзвенить, як 

згусток сонця [114, с. 30], побудоване на змішуванні слухових і зорових відчуттів, 

що в науковій літературі прийнято називати терміном «синестезія». 

Схожість зі світлом демонструють порівняння з компонентами промінь, 

світло, що вживаються у функції дескриптора людини (не можу вичерпати себе / 

бездонну як світло / як білий отвір у вічність [115, с.  276]); букви (ь) (воно 

пом’якшує граніт / як світанковий промінь [115, с. 296]). 

Непродуктивною є модель, що виражає зіставлення з тінню, де суб’єктом 

виступає людина або абстрактне поняття: як тіні / безтілі / розпливаємося по 

домівках [114, с. 191]; а терпіння на пальцях ходить наче тінь / аби у вічі не 

заглянути / аби не впасти в душу [114, с. 290]. 
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Порівняння, що презентують модель з об’єктом зіставлення вітром 

(легітом), також здебільшого стосуються людини, рідше – міфологічного 

персонажа: хоч можеш сама … / як легіт предовгими пальцями / які призабули 

чутливість клавішів / друкарської машинки і піаніно …  / запиляти кожен 

золотавець сердечка / квітів весняних літніх осінніх [115, с. 47]; і голос твій плив 

по мені / як вітер по травах [115, с. 273]; ...Може, Ерос – той, / що дихнути йому 

не давав хвилини, / безумством жагучий, жахаючий, / мов вітер фракійський, / 

що блискавку мече, / узяв і спопелив? [115, с. 498]. Зіставлення з вітром 

ґрунтуються як на його здатності швидко поширюватися (позитивно конотовані 

образи), так і знищувати усе на своєму шляху (негативно марковані образи). 

Аналіз природоморфних моделей порівнянь у творах І. Калинця засвідчив 

тенденцію до використання в них семантичного потенціалу назв живої (тварини і 

рослини) і неживої природи (стихії, явища, астральні тіла тощо). Проте 

продуктивними в міфопоетичній картині світу письменника є насамперед 

зооморфні та фітоморфні моделі порівнянь. Рідше автор вживає тропи, 

дескрипторами в яких виступають назви явищ природи та стихій, як-от вода, 

вогонь, вітер і под.  

Предметні моделі. 

Порівняльні конструкції, що презентують предметні моделі, на відміну від 

метафоричних, у досліджуваних текстах представлені меншою кількістю 

одиниць. Здебільшого це порівняння з об’єктом – назвою речовини (віск (соти), 

срібло, золото, скло, самоцвіт, папір, олово, ртуть, кришталь, каміння, валуння). 

У таких тропах частіше актуалізуються фізичні характеристики речовини (світло 

переливається в мені / як у кришталі [115, с. 257]; Покірливець, як папірець: / 

звідки повіне – подінеться [115, с. 368]; В’язкі слова, немов із сот, / від губ 

відбитися безкрилі [115, с. 69]); рідше – зовнішня схожість ((змія) безвільно, як 

струмінь олова, / знов мені в ноги тече [114, с. 178]) чи подібність за ознакою 

цінності (хто виловив цівочку джерела / як невловиме прожилля золота [114, 

с. 318]). 
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Суб’єктами зіставлення тут насамперед виступають назви людини, частин її 

тіла (Морщиться, мов стлілий папір, / пушиста шкірка щоки [115, с. 181]); 

абстрактних понять (і сива самота шелесне, як папір [114, с. 172]); неживої 

природи (стікає вода, як ртуть [114, с. 179]); споруд та їх частин (Пустинний, 

мов папір, перон...  [115, с. 75]). З речовинами за ознакою звучання автор 

порівнює кроки і луни: чисті мов скло / міської опівночі / жіночі кроки [115, 

с. 281]; А луни, / тремтячі, мовби срібло живе  [115, с. 494]. 

Серед порівнянь, що реалізують подібність із предметами, помітну 

продуктивність виявляють ті, що відповідають моделі суб’єкт зіставлення, як 

споруда (її частини), де об’єктами є назви житлових приміщень (терем), будівель 

спеціального призначення (каземат, камера), специфічних конструкцій (стовп, 

вежа), культових споруд (піраміда, дзвіниця, церква, собор), архітектурно-

конструктивних елементів (грати, комин, стіна,  двері). 

Суб’єктом тут частіше виступає людина та частини її тіла: Жаль мені 

стріхи, бо сам я, мов комин, загруз / білими спогадами в її мосяжній соломі [114, 

с. 55]; коли слова спростування / доходять до твоєї голови як до стіни [114, 

с. 285], а також міфологічні істоти на зразок богині Лади: Зустрічаєш мене, Ладо, 

на тихосвітніх горах / у золотому шоломі, мов Софійська дзвіниця [114, с. 74]. 

Інші суб’єкти в порівняннях цієї моделі представлені поодинокими прикладами, 

зокрема назви абстрактних і темпоральних понять (Я віднайшов той сон, як дім 

[115, с. 508]; припавши вухом / до стіни дня / як до в’язничної камери [114, 

с. 312]); рослин (опікунко родинного тепла / прамамо двору липо / впусти нас до 

свого дупла / як до собору на молитву [114, с. 140]); культових споруд (У тому 

селі дзвіниця, як вежа у Пізі [114, с. 62]). 

Об’єктом зіставлення в моделі суб’єкт зіставлення, як побутовий предмет, 

виступають номени свічадо, сірник, фото, ланцюг, годинник (циферблат, 

стрілка), ложе, подушка, іграшки, голка, дзиґа, свічка, стіл, дзеркало. Щодо 

суб’єкта зіставлення, то певної тенденції не спостерігається. Так, зіставлятися 

можуть інші предмети (коли зблекнуть світлини / як-старі злущені дзеркала [115, 

с. 304]); слово (отак черкнути ним (словом) об серце / як сірником [114, с.  272]); 
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сліди (залишаються округлі сліди / як ланки розірваного ланцюга [115, с.  275]); 

людина (ти у своїй розважності / нагадуєш / маленьку стрілку [114, с. 185]); 

абстрактні і темпоральні поняття (Щоб істину, неначе голку в сіні, / 

найпослідущий серцем в серці віднайшов [115, с. 64]; Ноче, зібгана, як біле ложе, / 

у жмуття! [114, с. 253]); рослини та їх частини (як іграшки / на останній ялинці / 

висять / пізні яблучка [114, с. 298]); земля (просякла вся земля / мов корчмарський 

стіл [115, с. 327]). 

У тропах з об’єктом зіставлення – назвою посуду функцію дескриптора 

виконують в основному номени на позначення посуду для води та інших напоїв, 

як-от склянка, глек, бочка, чарка, чаша, чара, глечик. За цією моделлю 

опоетизовуються людина та частини її тіла (світ наливається / у серце терпко, / 

як у глек, / мелодією пізніх соків [115, с. 478]; стоїть перед ним / Анна 

Пристоянна / як повна чара, вуздечку уплітає [115, с. 347]); рослини (ти квітку 

мені дала, як весільну чарку [114, с. 76]); абстрактні поняття (Тобі належиться у 

віно / землі, як чаші, щедрий вміст [115, с. 78]); місто (і ціле місто / як глечик / у 

риштуванні / колючого дроту [114, с. 198]). 

Близькою до попередньої є модель суб’єкт зіставлення, як назва їжі чи 

напою. Об’єктом зіставлення тут виступають номінації мед (найбільш 

продуктивна) вино, булка, манна, юха. У такий спосіб І. Калинець характеризує 

темпоральні поняття (до дна день по дні, як вино, випиваєм [114, с. 79]; а їх час 

ллється ліниво / мов круторогі меди [115, с. 327]); поняття живої і неживої 

природи (дим таким же / скільки віків ковтаємо найсолодший / мов мед [115, 

с. 37]); поетичне слово (п’янить любовний тріолет, / як у пивницях давній мед 

[114, с. 187]). Порівняння дочекалися снігу / як манни [114, с. 299] засвідчує 

авторську інтерпретацію біблійного матеріалу. 

До непоширених у досліджуваних текстах належить модель з об’єктом 

зіставлення – назвою  одягу, тканини і под. (хустка, паволоччя, ганчір’я, прядиво). 

Через відповідні порівняння письменник опоетизовує абстрактні поняття 

(обволікаєш проханням / як летючим прядивом [115, с. 186]) і конкретні предмети 

(Я хотів би, щоб ся книжка, / як хустка Вероніки, нагадувала / нам про святість 
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Твого / обличчя [114, с. 201]); рослини ((про вазон-диффенбахію) мертвіють 

надщерблені окраїни / повисають як ганчір’я [115, с. 455]). 

Щодо моделі суб’єкт зіставлення, як прикраса, коштовність, то вона 

представлена поодинокими прикладами (у зламанім розі / як медальйоні / цидулку 

/ з листя / носить [114, с. 85] або кожен поцілунок / треба виносити / як перлу з 

дна [114, с.  267]). 

Непродуктивною є також модель, у якій дескриптором виступають назви 

інструментів (орало, плуг), механізмів та їх частин (стержень, клепсидра, 

калатало, веретено, роботи, гвіздки). Суб’єктами в таких порівняльних 

конструкціях є передусім абстрактні поняття (сі голоси незграбні, як орала [114, 

с. 256]; і важку як плуг на щоці / найпершу борозну страждання [115, с. 42]) і 

людина (І на ногах-штативах, / аж звапнянілих від ржі, / йдемо, як роботи, 

штивно / до названої нам межі [114, с. 247]). За допомогою подібних тропів автор 

також творчо переосмислює біблійний сюжет, наприклад: і нині і завжди 

починається біль з таємної вечері / де мінливі кольори очей між свічками / 

втоплено глибоко в дошках як гвіздки [115, с. 289]. 

До непоширених у поетиконі І. Калинця належать і такі різновиди 

предметної моделі порівнянь, як-от: суб’єкт зіставлення, як транспортний засіб 

або його частина та суб’єкт зіставлення, як вид зброї. Щодо першого різновиду, 

то об’єктом зіставлення тут виступають назви водного транспорту (човен), 

залізничного (поїзд), повітряного (літак), номінація фари, наприклад: визволилася 

твоя рука з моєї як човен / від пристані [114, с. 101]; одвірку що буде з тобою / 

ходиш як човен по хвилі [114, с. 142]; зі сну випадаєш мов з поїзда / що мчить у 

вимріяні краї [114, с. 291]. 

Дескрипторами в порівняннях другого різновиду є іменники булава, спис, 

меч, тятива, бич, лук, сокира, міна, стріла. Сюди ж зараховуємо порівняння з 

компонентом постріл. До вказаних об’єктів уподібнюється людина (коли ж то 

ми на перехресті трас, / зустрівшись, вибухнем, як постріл [114, с. 48]; сі голоси, 

немов булава замашисті [114, с. 256]); предмети (О Вітчизно Вітчизн, не скупи 

нам своєї покрови, / на нашому гербі хоч пензлі, як списи, схрести [114, с. 93]); 
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абстрактні поняття (пробудження / висітиме як меч [114, с. 104]); темпоральні 

назви (січнева ніч / пружна як лук [114, с. 299]); рослини (малі міста / присипані / 

шпичастими шкаралупками / каштанів / як уламками мін [115, с. 185]). 

Об’єктивація предметних моделей порівняльних конструкцій засвідчила, що 

вони є досить продуктивними в поетиконі І. Калинця. Переважають  з-поміж них 

такі: суб’єкт зіставлення, як назва речовини; суб’єкт зіставлення, як назва 

споруди; суб’єкт зіставлення, як назва побутового предмета. Меншою мірою 

виявляють себе моделі суб’єкт зіставлення, як назва посуду; суб’єкт зіставлення, 

як назва їжі чи напою; суб’єкт зіставлення, як назва одягу; суб’єкт зіставлення, 

як назва прикраси; суб’єкт зіставлення, як назва інструменту; суб’єкт 

зіставлення, як назва транспортного засобу; суб’єкт зіставлення, як назва зброї. 

Через зіставлення з різними предметами письменник опоетизовує людину, 

природу, абстрактні поняття тощо. 

У межах досліджуваних одиниць привертають увагу порівняння з об’єктом 

– абстрактною назвою (життя, спомин, пам’ять, небуття, щастя), за 

допомогою яких автор осмислює здебільшого інші абстрактні поняття (порожній 

як небуття сон [115, с. 22]; їдка еротична млість / як спомин [115, с.  436]). 

Антропоморфні порівняння. 

Зіставлення з людиною, реалізовані в порівняльних конструкціях, у 

поетичних текстах І. Калинця характеризуються різноманітністю назв, 

представлених у позиції об’єкта. Продуктивними при цьому є насамперед такі 

моделі: суб’єкт зіставлення, як особа за різними ознаками (віковою, статевою, 

родинною) і суб’єкт зіставлення, як частина тіла людини. 

Об’єктом зіставлення в першому випадку виступають іменники дівчина 

(дівка), дитина, немовля, матір, легінь, сирота, жінка, мужчина, бабуні та 

займенники ти, ми. З людиною порівнюються інші люди, зокрема ліричний герой 

(завжди де б і коли б / не існував / я мізерний і невідпорний / як дитя [115, с. 452]); 

абстрактні назви (і винесе на Божий світ / струнку як ти свідомість того / що 

все постало з імені прокльону [114, с. 279]) і темпоральні поняття (так коротка / 

в неї (осені) радість / як і тої жінки / котра сама / в ліси прибуде / всього / на 
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день один / на ніч одну / з-за краю світу [115, с. 28]); рослини (Ми за 

коловоротом, попрощали нас верби, / що, як наші бабуні, у чорному отченаші 

[114, с. 56]); мова (поетичне слово) (слово тягне за собою / нескінченну вервецю 

слів / бути захланним на них / і кожне отак обмацувати / як зголоднілий на ласку 

мужчина / жіночі округлі форми [114, с. 291]); астральні тіла (Ласкавий, як 

немовля, місяць [115, с. 180]); рідше інші поняття на зразок дороги (моя дорога 

жорстока / як жінка [114, с. 117]) чи диму (вислизує мамам / той дим / із рук / як 

літо вислизло / як діти вислизли [114, с. 229]). 

Щодо другого різновиду, то тут у позиції об’єкта зіставлення реалізуються  

соматизми око, волосся, грудь, палець (перст), долоня, зуби, кості, кулачок, 

пуповина, зіниця, тіло, серце, кров, папілярні лінії, через зіставлення з якими автор 

характеризує рослини (іноді простягають у листах / як сумну долоню / кленовий 

листок [115, с. 125]); поняття неживої природи (існує жива вода наче кров [114, 

с. 318]); поетичне слово (тепер не можу відмовитися / від жодного рядка / як від 

папілярних ліній [115, с. 456]); частини споруди (вікно мов око [114, с. 110]); сліди 

(залишаються округлі сліди / … / як здивовані очі / повні блакитного згасання 

[115, с. 275]), а також опоетизовує образ самої людини (Білогрекого місяця по 

золотих зарінках / я відвік зустрічаю як палець сам [114, с. 37]; відрізав нас 

проклін як пуповину [114, с.  279]; де були ми з тобою невіддільні / як око і сльоза / 

як око і сльоза [115, с. 42]).  

Третій різновид з-поміж антропоморфних моделей демонструють 

порівняння, побудовані за схемою суб’єкт зіставлення, як релігійний персонаж, 

другий компонент (об’єкт) у яких представлений сакральними номінаціями (Бог, 

Христос, Оранта, Ной, ангел (янгол), архангел, Лазар, Петро), а перший (суб’єкт) 

– назвами людини (вивищуєшся / у моїх думках / як Оранта / понад мною / понад 

усіма / і всім / ставши недосяжною [114, с. 336]); дорогоцінних металів ((діамант) 

входиш у мене в ясних ризах / яко Бог [115, с. 267]); рослин (випещена водою довга 

змія водорослі / одягала крила як чорний янгол [115, с. 202]). Зазначимо, що 

тропам, де об’єктом зіставлення виступають номінації, властиві релігійному 

сценарію, властива піднесено-емоційна модальність. 
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Характеризувальну функцію у порівняннях нерідко виконують назви 

реальних осіб (Мишуга, Богдан-Ігор Антонич, король Данило, Митуса, Дзвінка), 

презентуючи модель суб’єкт зіставлення, як реальна особа. Суб’єктами 

зіставлення тут здебільшого виступають поняття зі сфери людини (Співав дід на 

крилосі тропарі й кондаки натхненно, / як Мишуга, що вичаровував солодко 

Йонтка арію [114, с.  57]; на самому Зачині завмирає [мелодія] – / вмирає, / як 

Ведель, / як Леонтович / і як сам тридцятидвохлітній Маестро [115, с. 491]). 

Міфологічні і фольклорні образи української та світової культур у позиції 

об’єкта зіставлення представлені номенами відьма, чорт, упир, русалка, 

подолянка, вампір, атлант, Даная, Прометей, Єлена. Згідно із цією моделлю 

переосмислюється насамперед людина та частини її тіла (я водив для неї / 

веснянки / щоб вона / як подолянка / личко втерла [115, с. 119]; Дощем пролийся 

золотим / і заплідни, немов Данаю, / мої вуста, які конають / на дні студенім 

самоти!.. [115, с. 514]). Рідше суб’єктами виступають назви явищ природи (всі 

вітри світу / свищуть гасають / на ньому (мосту) / як відьми / на Лисій горі [115, 

с.  406]); рослин (як викрадали мене (троянду) / наче прекрасну Єлену [115, 

с. 250]) та поетичне слово (Тоді вигулькують, як русалки, слова [114, с. 92]). 

Невисокою продуктивністю характеризуються моделі, що об’єктивують 

подібність із людиною за родом її діяльності та соціальною ознакою.  

У першому випадку в позиції об’єкта зіставлення реалізуються номени 

молодомузівець, прочанин, паламар, різьбар, актор, через які опоетизовується 

людина (Доки стругатимеш, як невмілий різьбар / на власнім лиці криву свою 

долю? [114, с. 60]); абстрактні поняття (громадське сумління / як вправний актор / 

почало свій монолог [114, с. 305]) і рослини ((біждерево) хоч і скитається / по 

дорогах і пустирях / як прочанин [114, с. 173]). 

Дескрипторами на позначення людини за соціальним станом виступають 

номінації лицар, фараон, жебрак, за допомогою яких змальовуються інші 

антропоніми: Я, що полишена сама собі у сутіні віків кривавих, / закута у 

самотність, ніби лицар у суцільні лати [114, с.  251]. 

Отже, моделі порівнянь, побудовані на зіставленнях із людиною, 
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включають декілька різновидів, які письменник використовує для поетизації 

інших осіб, явищ живої і неживої природи, абстрактних понять тощо. 

Переважають при цьому порівняння, що відповідають схемам суб’єкт 

зіставлення, як особа за різними ознаками (віковою, статевою, родинною) та 

суб’єкт зіставлення, як частина тіла людини. Найрідше автор послуговується 

порівняннями, що об’єктивують подібність із людиною за родом її діяльності та 

соціальним статусом. 

Соціокультурні моделі порівнянь.  

Порівняння, побудовані на зіставленнях із поняттями соціально-культурної 

сфери, як і метафори, здебільшого відповідають схемі суб’єкт зіставлення, як 

різновид мистецтва. Об’єктом зіставлення тут виступають насамперед номени на 

позначення музичних, живописних, мовно-літературних понять. 

Переважають у досліджуваних текстах порівняння, дескрипторами в яких є 

номінації з музичної сфери: гагілка, веснівка, спів, смик, струни, дека (скрипки), 

платівки, лінійки (для нот). Із ними порівнюються назви людини та частин її тіла 

(В павутині панчіх ноги твої, як струни [114, с. 38]; тремтіла моя душа / як дека 

скрипки [114, с. 112]); астральних тіл (сонечко босе / колесом колесом / як 

гагілочка [115, с. 149]); споруд (витягують вгору його Корняктову дзвіницю, / 

наче веснівку [115, с. 485]); абстрактних і темпоральних понять (Набивши у вуха 

шелесту тирси, як співу сирен [114, с. 26]; крутяться / ліниво / як платівки / 

останні дні [114, с. 86]). Щодо порівнянь із дескрипторами зі сфери живопису, 

міфології, то вони представлені поодинокими прикладами: з білих лялечок хмар / 

мов з останніх полотен Ментуха / вгадуєш білі постаті друзів [114, с. 322]; Та 

все, що за тими дверима, / далеке тепер, як міт [114, с. 247]. 

Певну продуктивність виявляють порівняння, де об’єктом зіставлення 

виступають назви зі сфери словесної творчості, як-от оклик, крапка, поголос, 

скрижаль, газета, книга, повноголосся, штемпель, штамп. Із ними також частіше 

зіставляються назви абстрактних понять (Але слова тьмавіють, / бояться ясноти, 

мов оклику «розпни!» [115, с. 63]); рослин (за ніч / у слоїку / розпуклося баранцями 
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/ виповнилося / округлилося / як повноголосся наше [115, с. 410]); астральних тіл 

(тремтить далека зоря мов крапка [115, с. 284]) та деякі інші. 

Окремий різновид демонструють порівняння з дескрипторами зі сфери 

сакрального, що включають як назви конкретних (ореол, ідол, дзвін, ікона, єлей, 

царські врата, розп’яття), так і абстрактних понять (благовіст, спасіння, 

знамення). Відповідна модель об’єктивується в контекстах, де суб’єктами 

виступають  інші конкретні предмети (оббігає каблучка палець як ореол [115, 

с. 286]); тварини (кури шукали притулку, б’ючи, як у дзвони, крильми [114, с. 94]) і 

рослини (приснилось мому приятелеві яблуко / з прозорою шкіркою налите як 

дзвін [115, с. 44]); архітектурні споруди (відчиняємо / голубі віконниці / наче 

царські врата [115, с. 400]); поетичне слово (І про багатства України / мій 

тріолет як благовіст [115, с. 78]); абстрактні поняття (протестації яріли на чолі, 

/ як Христове знамення [115, с. 484]). 

Термінологічну лексику в позиції об’єкта зіставлення в порівняльних 

конструкціях І. Калинець вживає рідко (передусім фізико-математичну, як-от 

куля, вісь, струм). У такий спосіб письменник опоетизовує астрономічні та 

абстрактні поняття, Мадонну: зірка, як куля стовклася [114, с. 59]; Там Мадонна в 

небесі, / на падолля наше зорить. / І біжать вогнисті зорі / навкруг неї, як осі 

[114, с. 253]; Оббіг, як струм, солодкий щем / ніким не звіданого щастя [114, 

с. 36].  

Аналіз порівнянь, що відображають зіставлення з поняттями соціально-

культурної сфери, показав, що тут переважає модель суб’єкт зіставлення, як 

різновид мистецтва, насамперед музичного. Рідше дескриптивну функцію 

виконують сакральна та термінологічна лексика, що здебільшого виступає 

характеризатором людини, рослини, абстрактних й астрономічних понять. 

Як бачимо, порівняння є поширеним тропеїчним засобом у поетиці 

І. Калинця. Серед проаналізованих одиниць переважають ті, що утворилися за 

природоморфними моделями, зокрема такими: суб’єкт зіставлення, як тварина; 

суб’єкт зіставлення, як рослина; суб’єкт зіставлення, як вода; суб’єкт 

зіставлення, як вогонь. Подібність до предметів об’єктивується передусім у таких 
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моделях: суб’єкт зіставлення, як речовина; суб’єкт зіставлення, як споруда (її 

частини); суб’єкт зіставлення, як побутовий предмет; рідше – в інших. 

Абстрактну лексику як дескриптор для переосмислення тих чи тих понять 

письменник вживає рідше.  

Встановлено, що з-поміж антропоморфних порівнянь домінують ті, що 

відповідають схемам: суб’єкт зіставлення, як особа за різними ознаками (віковою, 

статевою, родинною), та суб’єкт зіставлення, як частина тіла людини. Функцію 

дескриптора в порівняннях, що презентують соціально-культурну сферу, 

виконують назви з лексико-семантичних груп «музика», «словесна творчість», 

«релігія», «наука». Здебільшого в порівняннях опоетизовуються людина, 

абстрактні поняття, назви живої і неживої природи. Щодо семантики 

дескрипторів у порівняльних конструкціях, то автор віддає перевагу словам з 

етносимволічним значенням, як-от дерево, троянда, булава, дзвін, лицар та под., 

які належать до архетипних слів-образів в українській етнолінгвокультурі. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Розглянувши стан вивчення тропеїчної системи І. Калинця в науковій 

парадигмі, констатуємо, що вона є дослідженою передусім у літературознавчому 

плані (Г. Віват, О. Гнатюк, З. Гузар, Д. Гусар-Струк, М. Ільницький, М. Лановик, 

В. Москалюк, Т. Салига, І. Світличний, Е. Соловей). В окремому підрозділі 

представлено результати мовознавчих студій Калинцевих текстів, виконаних 

частіше в лексико-семантичному та лексико-стилістичному аспектах (Ю. Браїлко, 

А. Нечипоренко, Р. Стефурак), рідше – в ракурсі нових підходів (І. Рогальська, 

Л. Кравець, Г. Полянецька (лінгвокогнітивний підхід), Г. Сюта, М. Крупа 

(етнолінгвістичний підхід)). 

Щодо тропів осі псевдототожності, представлених в поетичному тезаурусі 

І. Калинця, було встановлено, що переважають тут метафори і персоніфікації, 

виражені багатокомпонентними конструкціями, у межах яких контамінуються 

різні семантико-синтаксичні відношення, внаслідок чого утворюються об’ємні 
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розгорнуті образи. Словник епітетів складають узуально-асоціативні та 

оказіонально-асоціативні одиниці; здебільшого активними, однократними, 

одноактними в досліджених текстах виступають метаморфози, а варіативність 

позицій компонентів демонструють порівняння як маніфестанти координати 

подібності. 

Аналіз тропів осі псевдототожності в поетичній творчості І. Калинця 

продемонстрував їхню активну взаємодію у межах однієї та різних координат 

(метафора – метонімія / метафоричний епітет / перифраз / порівняння; 

персоніфікація – метафора / метонімія / епітет; порівняння – метафора / епітет). 

Так, унаслідок контамінації координат псевдототожності та подібності у 

поетичних текстах І. Калинця з’явився синкретичний троп метафора-порівняння, 

у межах якого розрізняли три різновиди: з метафоризованим суб’єктом, 

метафоризованим об’єктом і метафоризованими суб’єктом та об’єктом водночас. 

Явище контамінації та тенденція до використання багатокомпонентних 

тропеїчних конструкцій забезпечують складну образність Калинцевих творів. 

Проналізувавши метафоричні моделі в поетиконі письменника, встановили, 

що найчастіше осмислення суб’єктів позамовної дійсності відбувається через їх 

ототожнення з об’єктами живої і неживої природи (48%) та предметами (39%). 

Серед природоморфних моделей домінують ті, що реалізують псевдототожність із 

поняттями живої природи, представлені такими різновидами фітоморфних і 

зооморфних моделей, як людина (частини її тіла) – рослина (волосся золотистий 

сонях) та людина – тварина (я риба). Щодо назв неживої природи в позиції 

об’єкта зіставлення, то дескриптивну функцію тут частіше виконують номінації 

води, рідше ландшафтно-географічні назви, номени вогню, астральних тіл. 

Продуктивними в межах предметних моделей метафор у міфопоетичній 

картині світу І. Калинця виявилися такі: суб’єкт зіставлення – динамічна ознака, 

характерна для предмета; суб’єкт зіставлення – споруда та її елементи 

(тендітні колони мальв); суб’єкт зіставлення – матеріал (речовина) 

(піддатливий / віск тіла); суб’єкт зіставлення – предмет побуту (колиска 

лопуха). 
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З’ясовано, що серед моделей персоніфікацій у досліджених текстах 

переважає такий різновид, як суб’єкт зіставлення – діяльність людини 

(неідентифікованої істоти) (60%) (всілися зірки кругом місяця / та й гріються); а 

менш поширеними є моделі на зразок: суб’єкт зіставлення – соматизм (ясний 

мозок воску); суб’єкт зіставлення – релігійна постать (жайвори – духи святі); 

суб’єкт зіставлення – міфологічний, фольклорний, казковий чи літературний 

персонаж (Полтва-попелюшка); суб’єкт зіставлення – реальна особа (мій 

посельський Шашкевич); суб’єкт зіставлення – назва людини за родом діяльності, 

професією (кохання великий скрипаль). 

Аналіз епітетних конструкцій у творчості І. Калинця засвідчив, що 

найпродуктивнішою є модель суб’єкт зіставлення – кольористична ознака (29%). 

Інші епітетні структури трапляються рідше, як-от суб’єкт зіставлення – сенсорна 

ознака, суб’єкт зіставлення – антропоморфна ознака, суб’єкт зіставлення – 

аксіологічна ознака. 

Розглянувши порівняння, встановили, що серед них, як і серед метафор, 

переважають природоморфні моделі (48%), але тут об’єктом зіставлення 

здебільшого виступають назви тварин, а отже, домінує модель суб’єкт 

зіставлення, як тварина. До поширених належать також такі модельні різновиди, 

як суб’єкт зіставлення, як рослина; суб’єкт зіставлення, як вода; суб’єкт 

зіставлення, як вогонь. Серед предметних та антропоморфних вирізняються такі 

моделі: суб’єкт зіставлення, як речовина; суб’єкт зіставлення, як споруда (її 

частини); суб’єкт зіставлення, як побутовий предмет та суб’єкт зіставлення, як 

антропонім за віковою, статевою, родинною ознаками і суб’єкт зіставлення, як 

частина тіла людини.  

Загалом аналіз різних за структурно-семантичними особливостями 

тропеїчних одиниць продемонстрував тенденцію до природоморфізації та 

антропоморфізації поетичної дійсності. У цьому процесі дескриптивну функцію, 

як бачимо, частіше виконують назви рослин і тварин. Щодо уподібнень із 

неживою природою, то їх автор частіше реалізує через зіставлення з водою і 

вогнем.  Встановлено, що серед моделей персоніфікацій кількісно переважають ті, 
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в основі яких лежить предикативна ознака, тоді як для епітетів такою є 

кольористична ознака. Здебільшого автор опоетизовує людину, абстрактні і 

конкретні поняття, астральні явища.  

Основні результати розділу викладено в публікаціях [182], [184], [185], 

[188]. 
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РОЗДІЛ 3 

ТРОПИ ОСІ ПСЕВДОТОТОЖНОСТІ В ПОЕТИЧНІЙ МОВІ 

І. КАЛИНЦЯ: АСПЕКТ ЕТНОКУЛЬТУРНОГО КОДУВАННЯ 

 

Етнокультурне моделювання засноване на понятті етнокоду. У дослідженні 

під етнокодом розуміємо уявлення, закріплені за певним сегментом дійсності, 

гносеологічно детерміновані та релевантні для етнокультурної спільноти, що 

кодуються мовними одиницями, зокрема тропами. У поетичних текстах 

І. Калинця різні за структурою і семантикою тропи репрезентують етнокультурні 

коди: рослинний, тваринний, астральний, першоелементів буття (детерміновані 

уявленнями про природний світ), антропоморфний, артефактний (відображають 

уявлення про світ людини), кольористичний (фіксує уявлення про колір), 

релігійно-міфологічний (засвідчує релігійно-міфологічний світогляд). 

У складі тропів псевдототожності  етнокультурні коди маркують позиції як 

суб’єкта зіставлення, так і об’єкта зіставлення, а також позначають семантику 

tertium comparationis. У першому випадку створення образу досягається шляхом 

його осмислення / псевдоототожнення (уподібнення, асоціювання, аналогії) з 

іншими феноменами дійсності. У другому – він є «дескриптором будь-якого 

суб’єкта і як характеризатор є цікавим з погляду ступеня асоціативно-образного 

ототожнення з ознакою іншого предмета» [270, с. 27]. Пошук tertium comparationis 

допомагає встановити спільну семантичну площину для уподібнення суб’єкта та 

об’єкта. 

Дослідження етнокультурних кодів у поетичній творчості І. Калинця 

дозволить простежити здатність тропеїчної системи письменника фіксувати 

етнокультурну інформацію, по-різному кодувати її, а також дасть змогу 

визначити основні образи в поетиці І. Калинця, за якими в етнічній картині світу 

закріпилися етнокультурні уявлення, з’ясувати ступінь та особливості їхнього 

засвоєння в художній мові. 

 

 



172 

3.1. Тропи осі псевдототожності в поетиці І. Калинця в аспекті 

об’єктивації етнокультурних уявлень про природний світ 

 

3.1.1. Об’єктивація рослинного етнокультурного коду 

 

Точками референції тропів, заґрунтованих на рослинному етнокоді, є 

уявлення про рослини. Тропи, що об’єктивують рослинний етнокод, апелюють як 

до назв реальних рослин (трав’янистих: аїр, айстра, барвінок, гречка, євшан-зілля, 

жито, катран, лілія, мак, мальва, плакун-трава, розрив-трава, ромашка 

(рум’янок, ромен), сон-зілля, соняшник, татарник, троянда (рожа, ружа), їх 

сукупностей (полукіпки) і дерев та кущів: верба, глід, дуб, калина, липа, терен, 

тополя, яблуня, ясен), так і до номенів рослин-артефактів, створених народною 

уявою (неопалима купина, папороть (цвіт), трой-зілля). 

Образи трав’янистих рослин включають сімнадцять одиниць: аїр, айстра, 

барвінок, гречка, євшан-зілля, жито, катран, лілія, мак, мальва, плакун-трава, 

розрив-трава, ромашка (рум’янок, ромен), сон-зілля, соняшник, татарник, троянда 

(рожа, ружа). 

Фітонім аїр (татарське зілля) вербалізується формами зілля татарське аїр, 

поганська лепеха довгомеча та татарник (останню в «Словнику української 

мови» [261, с. 43] кваліфікують як варіантну назву іншої рослини – чортополоху). 

Образ рослини змодельований у персоніфікації, де фітонім посідає позицію 

суб’єкта зіставлення, а етнокультурне значення рослини – «народні уявлення про 

татарське походження рослини» [58, с. 428] – вербалізується через об’єкт 

зіставлення – людину, подібність до якої засвідчена предикацією: літа Божого / 

1224 / зі сходу сонця / бігло за татарським / копитом / зілля татарське / аїр / 

була січа велика / а погибелиця наша / русинські квіти / жалем пойнялися / 

поникла головою / лучна трава / на Калці / місцем поступилася / поганській лепесі 

/ довгомечій / і рече / лопуцький чингісхан / доки румак сягне / всі водолуки наші / 

тоді зняв татарник / кийок / із хирлявим зіллям / а воно в ягіддя не в’яже / плоду 

не плодить і стало диво-дивне / позаяк несіяно / помножався / всі саги запрудив / 
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аж до краю землі / сонцепаду / і ще одну / золоту орду / заложив / і стоїть вона / 

з е л е н а / до днесь [115, с. 248-249]. 

Рослинний образ айстри, засвідчений формами айстри, айстрин у 

суб’єктній позиції, об’єктивується у тропах координати псевдототожності 

(метафорі, персоніфікації, метафоричному епітеті), де реалізує значення 

«темпоральний маркер», суголосне з етнокультурним, зафіксованим у словнику, – 

«уособлення  журливої передосінньої та ранньої осінньої пори» [91, с. 10]: 

Містечко, освічене електрикою айстр [114, с. 49]; У сподіванні осені, айстриного 

благовісту, / на пеньку складаємо вузлики дару [114, с. 81] (у наведених прикладах 

етнокультурне значення образу підтримується усім метафоричним контекстом); 

Найвірніші – айстри, / які приходять, / коли вже нема нікого. / Віч-на-віч у 

дзеркалах / стикаєшся з їх поглядом –  / болюче небо втрат / за плечима [115, с. 

477] (тут фітонім апелює ще й до емоційної сфери, моделюючи мінорний настрій 

поезії). 

Фітонім барвінок у тропах представлений формами барвінок, барвінковий у 

суб’єктній позиції та барвінкова, барвінковий в об’єктній позиції у метафорі, 

метафоричному епітеті, персоніфікації. Інтенсіональне поле образу охоплює 

передусім значення, характерні для етнічного світосприйняття, що реалізуються у 

позиції суб’єкта осмислення (зіставлення): 1) «атрибут сакральних ситуацій 

кохання (весілля) та смерті»: я барвінок / зимозеленко / мій батенько Коровай / 

матінка Весілля / сестра Любисток / а моя наречена / Полюбимене / полюбив її 

змалечку / аж до таночку / а від таночку / до віночка / а від віночка / до 

останочку / на серденьку зітхнула / ручки зложила / полишила у віно / з голівки 

барвінок / тепер на її гробі / плачу в жалобі / не піду звідси / поки не зросне [115, 

с. 252]; 2) «надгробна рослина»: На плитах злежаного листя барвінковий напис 

[114, с. 25] та об’єкта зіставлення: «надгробна рослина»: барвінкова могилка 

занадто / коріння своє барвінкове пустила / в спустошені душі дітей / барвінкова 

могилка іноді / очима свічок спозирає примарне… [114, с. 319]; ви / під 

барвінковим дахом / завжди маєте / більше промовити / ніж усі ми [114, с. 234]. 
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Зернова культура жито засвідчена формами жито, житній, що посідають 

об’єктну позицію у метафорі, метафоричному епітеті та асоціативному 

паралелізмі. У поетиконі І. Калинця рослинний образ актуалізує етнокультурну 

семантику «те, що символізує життя» (Життя прожити – жито перейти [115, 

с. 132]). У поєднанні з епітетом збите в асоціативному паралелізмі в поезії 

«Український вінок» конкретизується як «понівечене життя»: Висить вінок на 

житечку, / а житечко збите. / Пішло дівча у завійці / чорною вдовою [115, 

с. 241]; «обірване життя»: Обривається житнє дихання / останнього Плугатаря / 

Григорія – / В а р т і в н и к а П о л я [115, с. 467] (етнокультурне значення тут 

прочитується на рівні мотиву, чому послужили фонові знання: термін жито 

позначав різні злаки, які для праукраїнців-хліборобів були сакральними, 

ритуальними та сприймалися як основа життя [82,  с. 260; 91, с. 221]).  

Зернові культури в аналізованих текстах представлені також формою 

полукіпки, сакральну семантику якої об’єктивує дескриптор каплички у тропі осі 

псевдототожності – метафорі  до землі клонимося колоссю / світлим капличкам 

полукіпків [115, с. 328]. 

Фітонім гречка засвідчений однойменною формою у позиції суб’єкта 

зіставлення в персоніфікації, ускладненій метафоричним епітетом (в духмяні 

ложа манила лукава гречка [114, с. 39]), де об’єктивує значення «символ любові». 

Фітонім євшан-зілля, який у лексикографічній практиці трактують як 

«степовий полин» [83, с.178; 259, с. 494], у тропах представлений формами євшан, 

зілля євшану у суб’єктній позиції та євшановий – в об’єктній. Указаний фітонім є 

компонентом метафор, персоніфікацій та метафоричних епітетів. У суб’єктній 

позиції конотує такі значення: 1) «той, що викликає тугу за батьківщиною»: Знов 

сниться нації легенда / про ностальгічний дар євшану [114, с. 22]; лотосом 

забуття / все ще втішається / у чужій стороні / євшан тут безсилий [115, с. 440] 

(кореляція понять євшан – лотос забуття співзвучна міфологічній опозиції свій – 

чужий);  2) «уособлення генетичної пам’яті народу»: степ / з якого вимігрувало 

зілля / євшану [114, с. 234] (персоніфікований образ євшану, який покидає степ, 

можна трактувати як забуття історії та нівелювання прагнення до волі, що 
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асоціативно пов’язані з образом степу; зазначимо, що саме фонові знання служать 

мотивом уподібнення). У позиції об’єкта зіставлення актуалізується значення 

«той, що асоціюється з рідною землею»: а два колокільця старого срібла / з її 

слов’янського начільника / зронять не трояндні парфуми / а євшановий аромат 

вітчизни [115, с. 43]. 

Однойменною формою у поетиці І. Калинця засвідчений образ катрану, 

осмислений у позиції суб’єкта зіставлення у розгорнутій персоніфікації через 

псевдоототожнення з козаком: по степу-сукровиці / катран буяє / що вода глибоко 

/ не журиться / солодку люльку / смокче / а сонце пражить / то білого кожуха / 

вивертає / де ж к бісу / силу дівати / досить удома / у травостої / нидіти / піду 

байдою / на Січ / я ж перекотиполе / а на Січі / мовлять / ого-го / зірвиголова / 

прибув / то ж на Царгород / подамося [115, с. 251]. Троп демонструє зіставлення 

об’єктів екстралінгвальної дійсності одночасно за кількома ознаками. З одного 

боку, конотує фоново-енциклопедичну інформацію про рослину як степову. З 

іншого – у персоніфікації імплікується семантика рослинного образу як «символу 

волі, роздолля» [297, с. 373]. Отже, на рівні мотиву уподібнення суб’єкт та об’єкт 

зіставлення мають спільну точку перетину – семантику волі. 

Фітонім лілія у тропеїчних конструкціях представлений застарілою формою 

лелія в суб’єктній позиції і формою множини лілії та застарілими поетичними 

назвами лілея, водна лілея, лелійний в позиції об’єкта зіставлення в метафорі, 

метафорі-порівнянні, метафоричних епітетах. У позиції суб’єкта зіставлення 

моделюється етносимволічне значення «уособлення цноти, чистоти»: І янгол 

плаче за цнотливим квітом лелії [114, с. 72]. У позиції об’єкта зіставлення образ 

лілії виконує характеризувальну функцію через актуалізацію таких 

етнокультурних значень: 1) «символ жіночої краси»: О, яка солодкість ліній, / 

гама барв медовосонна, / угорі венери з ліні / простягли лелійні лона [114, с. 65] (у 

метафоричному епітеті лелійний колірна ознака контамінується з 

етносимволічною); 2) «символ непорочного кохання»: Ми лиш одні на всій 

планеті / святієм болем. По роках / із двох сердець стремлять багнети / і дві лілеї 

у руках [115, с. 165]; Ти — Обличчя моєї доньки / Благослови Лілеї і Рожі / в її 
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нестиглому серці [115, с. 191]; 3) «атрибут святості, маркер духовної чистоти»: 

Молюся ароматові Лілій Благовіщення  [115, с. 193]; 4) «символ дівочої цноти»: 

прудивус ніс / Анну Пристоянну, / аби вона не заросила мереживних подолків. / чує 

вона на свому лілейному чолі: / єдвабний шевеліє [115, с. 345-346]. У складному 

гібридному тропі метафорі-порівнянні  а ти їх [пальці] навчи лукавити / як 

навчила колись водну лілею / прислугувати незайманості [114, с. 287] образ лілії 

(лілеї)  виступає і дескриптором, і суб’єктом зіставлення.  

Мак, представлений формами мак, маки, що посідають суб’єктну позицію у 

метафорі, персоніфікації, та формами мак, маки, макове зерно, які реалізують 

об’єктну позицію у метаморфозі, метафорі, алегорії, порівнянні. У першому 

випадку фітонім втілює такі етнічно марковані значення: 1) «атрибут зовнішньої 

частини будинку»: Звисають з тебе (стріхи – О. М.) булави маку і срібний часник 

[114, с. 55]; 2) «обрядова їжа різдвяного циклу»: макогоне, макогоне, / за тобою 

дідько гоне! / тільки так, тільки так / убоїться мене мак [115, с. 220]; 3) «символ 

крові»: я перестав дивуватися задовго до того як побачив / що маки кров землі 

[115, с. 424]; у другому – такі: 1)  «уособлення вбитого козака»: Кат заніс меча – / 

стала дивна річ: / як се може, як се гоже, / голова із пліч?!. … Вельми здивувалася 

квіткарка, / коли серед квітів раптом запалав Мак. / «Ніби й не сіяла» – і вже до 

нього / руку з ножем, коли Мак озивається: / – Не ріж мене, дівчино, / почекай 

третьої ночі. / А на третю ніч / стала дивна річ: / хто се? постривай! / двері 

відчиня / молодий Козак. / Голова жива / на його плечах: / – Добрий вечір, дівчино, 

/ я з города мак [115, с. 352-353]; 2) «втілення чогось незначного»: сила / що 

звільнить нас / ще як макове зерно [114, с. 195]; 3) «медіатор між світом живих і 

мертвих, символ крові»: я Тебе Господи всього лиш прошу / дай неба щоб лилося 

ясніло пливло / неслося шаленіло палало / щоб не висло бездушним склепінням / ще 

одною тюрмою понад тюрмами / в ту належну годину прогулянки / дай неба бо 

навіщо обкрадати обкрадених / коли Тебе розпинали о Господи / послав же Отець 

блискавки й громи / і землю потряс щоб валилися мури / відчинялись гроби де маки 

мали б цвісти [114, с. 322]; година прогулянки не по червоних маках / а по 

камінному дні де мусили б вирости маки / на костях зотлілих братів жертв не 
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одного фашизму [114, с. 321]. 

Наступний фітонім у формі мальви виступає суб’єктом зіставлення у 

метафорі, де слугує для створення образу хати (Підперта здавна тендітними 

колонами мальв [114, с. 55]), втілюючи етнокультурну семантику «атрибут 

української садиби».  

Щодо рослини плакун верболистий, то в поетиці І. Калинця вона 

представлена народною назвою плакун-трава. У позиції суб’єкта осмислення у 

персоніфікації реалізує етнокультурне значення «той, що оберігає від демонічних 

істот, лікує» [297, с. 390], експліцитно виражене через об’єкт зіставлення: хто 

міт заніс / що були ми / пострахом / для ворогів / ми плем’я / чародіїв і віщунів / 

відлякуєм / відьом / заговорюєм кров [115, с. 249].  

Образ розрив-трави, засвідчений однойменною формою в позиції суб’єкта 

осмислення у метафорі з розколин бетону / розрив-трава вибухає [114, с. 142]. У 

міфопоетичній картині світу фітонім наділений чарівними властивостями і легко 

ідентифікується у тексті як знак української етнокультури. 

Фітонім ромашка у тропеїчних структурах (персоніфікації, метафоричному 

епітеті) засвідчений однойменною формою в позиції суб’єкта осмислення та 

народними назвами роменовий, рум’янковий в позиції об’єкта зіставлення. У 

позиції суб’єкта зіставлення експлікується значення рослини в етнокультурі 

«атрибут для ворожіння»: Ромашка з-під долоні / шуканнячка глядає: / одна 

пелюстка ладкає, / а друга – проминає [115, с. 235]. В об’єктній позиції образ 

рослини об’єктивує два значення: «етнопросторовий маркер»: Запахло роменовим 

ромом / вітру мого стоголосся… [114, с. 17]) та «символ пристрасті, любові»: 

часом здається мені / що тіло твоє тіло олениці / з рум’янковим віддихом / над 

пружним потоком [114, с. 273] (уявне буття тут об’єктивує предикат здається). 

Фітонім сон-зілля представлений однойменною  формою у заголовку поезії 

«Сон-зілля». У тексті посідає суб’єктну позицію та переосмислюється в 

основному за антроморфною моделлю. Етнокультурний код вербалізується на 

рівні дескриптора у персоніфікації, що включає метафору ото кладіть / звечора 

під голову / мою утопію / про рай-сни [115, с. 247], актуалізуючи значення 
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«рослина, магічні властивості якої стосуються сновидінь» [137, с. 68]. 

Рослина соняшник представлена формами сонях, соняшник, соняшникові 

хащі у суб’єктній та сонях, соняхи в об’єктній позиціях, що об’єктивуються в 

метафорі, персоніфікації та порівнянні. У позиції суб’єкта осмислення рослинний 

образ реалізує етнокультурні значення: 1) «етнопросторова константа»: рушили 

ордою по підсоннях соняшникові хащі [114, с. 61]; Край перелазу лузає соняшник 

безслів’я, / а могла вечорами лічити віно [114, с. 78]; 2) «темпоральний маркер»: 

За розлуки ще один довгий тиждень, / що на циферблаті соняха добігає, пробач 

[114, с. 72] (предметна модель псевдототожності циферблат – соняшник відсилає 

реципієнта до характерного для мовної картини світу українського етносу 

псевдоототожнення соняха із сонцем, яке є важливим орієнтиром при відліку 

часу). У позиції об’єкта зіставлення реалізується значення «етнопросторовий 

маркер»: Твого волосся золотистий сонях / зазолотився на туманових полотнах 

[114, с. 68]; Тоді лемків облич смуглі соняхи / зачаровано виростали із-за плоту 

[114, с. 44]. 

Квітка троянда у виявлених тропах (метафорі, метафорі-порівнянні, 

метафоричному епітеті) представлена формою троянди у суб’єктній позиції  та 

троянда, трояндовий, рожі, пуп’янки ружі –  в об’єктній. У першій позиції 

експлікується значення «символ кохання»: Коли забракне слів / і не рятують 

ямби, / до тебе шлю послів – / полум’яні троянди [115, с. 51]. Позицію об’єкта 

зіставлення образ троянди посідає у тропах координат псевдототожності і 

подібності, де реалізує значення: 1) «уособлення дівочої краси»: Діві з віном не 

сидіти, / не сивіти, коли гожо / розцвітає на свічадах, / як троянда у кришталі 

[114, с. 254]; Не жадав він Твого віна і барв / преславного міста Острога – сяючі 

бані церкви на / червоному дні, – тільки барв трояндових уст, мечем / дівочий 

вінець здобувши [114, с. 253]; 2) «символ кохання»: коли серця вибухають, як 

пуп’янки ружі [114, с. 46] (виявляється через метафору-порівняння); 3) 

«почервоніння, почуття ніяковості від закоханості»: Пензель сорому малює у тебе 

на лицях рожі, / бо вином кохання напоєні наші очі [114, с. 72] (об’єктивується в 

метафорі). 
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Образи дерев’янистих рослин та кущів охоплюють девять одиниць: верба, 

глід, дуб, калина, липа, терен, тополя, яблуня, ясен. 

Верба лінгвалізується у формах баранці, верба, верби, пруття вербове в 

суб’єктній позиції та верби, верб’яний в об’єктній у метафорі, персоніфікації, 

метафоричному епітеті та порівнянні. Образ верби є полісемантичним. У позиції 

суб’єкта зіставлення, зокрема, реалізує такі значення: 1) «персоніфікований 

атрибут опоетизованого пейзажу»: Ми за коловоротом, попрощали нас верби, / 

що, як наші бабуні, у чорному отченаші [114, с. 56]; 2) «дескриптор 

батьківщини»: нашою мовою є: / пруття вербове / зірване / на острівцях піщаних 

/ де шклистий сніг / і оголена скеля / ребрами світять / сонце за кілька годин / 

там буде / над галицькими вербами / за ніч / у слоїку / розпуклося баранцями / 

виповнилося / округлилося як повноголосся наше / тепер наш дім / повен / мови 

предків [115, с. 410]; 3) «чарівне дерево – медіатор між полісвітами»: Чи 

пригадуєш: / «Вербо-рясна, відчинися – / Ганна-панна йде»? / Відчиняється – / і 

входиш у казку [115, с. 105]; а в позиції об’єкта зіставлення такі: 1) «темпоральний 

маркер»: нема без Коструба верб’яних весен [114, с. 46]; 2) «етнопросторовий 

маркер»: і тільки елегії / як верби / значили / непримітну для ока / дорогу [114, 

с. 275]; Їх бачу із заплющеними очима. / Вони – дерева мого дитинства, / тому 

воно – верб’яне [115, с. 104]. На етнокультурну зумовленість псевдоототожнення 

вказує мотив у метафоричному епітеті: Їх бачу із заплющеними очима. / Вони – 

дерева мого дитинства, / тому воно – верб’яне. / Коли інші народи / висаджували 

понад дороги / яблуні і черешні, / то мій – плекав верби… [115, с. 104-105]. 

Образ глоду у тропеїстиці І. Калинця, засвідчений формою кущ глоду у 

позиції суб’єкта осмислення в персоніфікації На цвинтарі спить останній твій 

майстер, / тільки кущ глоду береже його спокій [114, с. 49], об’єктивує значення 

«медіатор між світами», мотивоване давніми віруваннями про те, що цей кущ 

володів надзвичайною силою і «не давав покійникові стати упирем» [91, с. 138; 

297, с. 335]. 

Парадигму етнокультурних уявлень про дуб в поетиконі І. Калинця 

формують значення, реалізовані у тропах координати псевдототожності 
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(метафорі, персоніфікації, алегорії, метафоричному епітеті), в яких фітонім 

представлений формами дуб у суб’єктній позиції та дубовий в об’єктній. У 

суб’єктній позиції  об’єктивуються такі етнокультурні значення: 1) «сакральний 

символ»: засвідчує археологія / городище чорнобору / золотокору столицю / 

священного дуба [114, с. 140]; 2) «уособлення козака»: Я Дуб Пишний / та до пихи 

непривишний: / воду п’ю дунайську, / кашу їм козацьку / (а ти моя калинонька 

присов’яла). / Корінь мій не усох, / відземок не кривобок, / цар-листом прибран. / 

Богунам я Бог, / а Хортиця – храм / (а ти моя калинонька присов’яла). / Сусіди у 

мене / то дикі коні, / а на припоні / тільки прикорінь: / у дніпровім стрем’ї / 

мамайське плем’я / (а ти моя калинонька присов’яла) [115, с. 307]. Анімо-

анімалістичний сакральний образ дуба змодельований системою дескрипторів з 

чіткою вказівкою на локус (воду п’ю дунайську; кашу їм козацьку; Богунам я Бог; 

Сусіди у мене / то дикі коні, / а на припоні / тільки прикорінь: / у дніпровім 

стрем’ї / мамайське плем’я [115, с. 307]); опоетизований в координатах козацтва 

образ дуба видається доречним трактувати як метонімічне уособлення 

міфологічних уявлень та прагнень до волі, ширше – як ментально-культурну 

сферу, що алегорично протиставляється державній, лінгвалізованій в образі 

калини за опозицією процвітання – занепад; 3) «Світове дерево – локус людських 

душ»: На священному дубі уверх ногами / лилики душ наших покірно повисли [114, 

с. 81]; Висипали на Дубі високу могилу, / тисову домовину тесали [115, с. 309]; 4) 

«Світове дерево – темпорально-просторовий локус»: Відчинися, Дубе, / на тисячу 

літ, / на тисячу верст, / будемо раду радити / попід бунчуками. / Ні, не відчиню / 

свою яскиню: / там Дніпро тече / – то втече, / там річеньки бринять – / в доли 

виплинуть. / А ще у мені / гетьман вус теребить, / і кінь не терпить / – копитом 

креше. / Копитом креше – / вогонь напустить: / світ здиміє, / а люд здуміє / 

Зачинися, Дубе, / на тисячу літ, / на тисячу верств…  [115, с. 310]. 

У позиції об’єкта актуалізується етнокультурне значення «дуб як локус бога 

Перуна»: З-під скосогору з драгви Перун вилазить. / Дубове своє тіло задубіле під 

дубом гріє / (золоті вуса русалкам пішли на прикраси) [114, с. 61]. 
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Фітонім калина об’єктивується у складі метафори, персоніфікації, алегорії, 

метафоричного епітета, в асоціативному паралелізмі, засвідчуючи в поетиконі 

митця активне функціонування як у позиції суб’єкта зіставлення (у формі калина), 

так і в позиції об’єкта зіставлення (у формах калина, листок калини, калинець, пук 

калини, калиновий сік, калинове листя). Осмислення образу калини у суб’єктній 

позиції відбувається в напрямку актуалізації етнокультурних значень. Так, через 

дескриптор – людину реалізується насамперед значення «персоніфікований 

фемінно зорієнтований елемент природи»: Просила / уклінно / калина / на 

морожені / ягоди [114, с. 85]; їде до калини свататися місяць, / і дід поважно піде 

відчинять ворота [114, с. 42]; Запрошує гостей на обійстя калина, / вдягнувши в 

китиці багрові жовту плахту [114, с. 42] (в останньому контексті маркером 

святкової ситуації виступає плахта, що забезпечує портретну деталь олюдненого 

образу: цей одяг жінки носили переважно на свята [6, с. 7]).  

Як психологічний асоціатив – локус закоханих, що втратили та згадують 

любов, рослинний образ змодельований у поезії «Спомин» через 

псевдоототожнення  калини з незайманою дівчиною: Помолімося мріям нашим 

дочасним / під пречистою калиною, що чесно додівчила [114, с. 76]. Тут через 

персоніфікацію фіто німа калина реалізується значення «та, що уподібнюється до 

дівчини», яке спирається на поширені в етнокультурній традиції слов’ян 

символічні значення образу калини – «дівоча чистота» та «кохання» [82, с. 326]. 

Сакральна ситуація любові на вербальному рівні представлена метафоричним 

епітетом пречиста та оказіоналізмом додівчила, що апелюють до образу 

Пресвятої Діви. 

Етнічно марковане значення «дерево життя, життєдайне начало» 

реалізується в контексті метафори з-під омофору калини / покровительки 

розмноження / ми вийшли у світ [114, с. 165]. Авторське прочитання фітообразу 

здійснюється крізь призму християнства та міфології: калина як Світове дерево є 

початком і джерелом життя, сакральність образу досягається вживанням номінації 

омофор, що входить у систему християнських понять (омофор – частина убрання 

сановної духовної особи (єпископа, архієрея і т. ін.), що накидається на плечі; 
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символ піклування Христа [91, с. 417]). У цьому контексті спостерігаємо й 

елементи тотемізму, зокрема уявлення про «тотемного предка, який міг вважатись 

водночас охоронцем та оберегом людей, племені» [160, с. 56]. 

У позиції об’єкта зіставлення досліджуваний образ конотує такі 

етнокультурні значення, як: 1) «маркер національної самоідентифікації»: чи не 

останній / я / зі шляхетного родоводу / з гербом / де на щиті блакиту / осінній 

листок калини [114, с. 89]; а воно калина / моя батьківщина / а я її калинець [114, 

с. 303]; 2) «уособлення неперервності життя, роду українців»: Росте калина на 

подвір’ї, / сини з калиною ростуть. / Ми тут жили, вмирали тут, / бо тут калина 

на подвір’ї [115, с. 90] (в асоціативному паралелізмі життя людини як кінечне 

(життя – смерть) протиставляється рослинному – перманентному: образ калини 

набуває онтологічного значення Світового дерева, центру українського 

міфосвіту); 3) «символ України»: У наших державах панує культ / припалої ниць 

калини [114, с. 73]; християнську кров пролляли / заки калину підняли [115, с. 365]; 

Йшли ми, Панно, з України, / і вломили пук калини [115, с. 135]; 4) 

«символізований образ української культури (в І. Калинця – поезії)»: клювала 

калину метафора / Голобородька [114, с. 344]; тому мої вірші / подряпини-

графіті / в одному примірнику… / так собі дочасно зів’яле листя / хоч і калинове 

[115, с. 457-458]; тут мій власний / відтиск пальця / вмоченого / у калиновий сік 

[115, с. 456]. 

Фітонім липа у тропеїчних конструкціях презентований аналогічними 

формами в однині і множині в суб’єктній позиції (метафора, персоніфікація). При 

цьому реалізуються такі етнічно марковані значення: 1) «етнопросторовий 

маркер»: Містечко з розсохлими кобзами лип, / з покрученими струнами віття 

[114, с. 49] (як елемент пейзажу фітонім опоетизовується через ототожнення із 

кобзою) та 2) «дерево життя, охоронець роду»: опікунко родинного тепла / 

прамамо двору липо / впусти нас до свого дупла / як до собору на молитву / …  

вже подавився поговір / дзвенить весільний поїзд / опікунко сім’ї вповіж / свою 

предвічну повість [114, с. 140] (у розгорнутій тропеїчній конструкції образ липи 

як дерева життя через дескриптор праматір конкретизується як виразно фемінно 

http://sum.in.ua/p/5/695/1
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зорієнтований, персоніфікований (результат логіко-лінгвістичної операції 

псевдоототожнення), а через дескриптор собор – як сакралізований крізь призму 

християнських уявлень (наслідок логіко-лінгвістичної операції уподібнення)). 

Рослинний образ терну представлений у поетиці І. Калинця формою терен 

у суб’єктній позиції та формами терен, терниння, тернові шпички, тернівка, 

терновий, тернистий в об’єктній позиції у тропах осі псевдототожності 

(метафорі, алегорії, персоніфікації, метафоричному епітеті). Виступаючи 

суб’єктом зіставлення, фітонім реалізує такі етнокультурні значення: 1) «елемент 

опоетизованого пейзажу»: терен голки для грамофонів розпродує [114, с. 86]; 2) 

«той, що завдає страждання»: перестрів очі терен дрімучий та й виколов [114, 

с. 184]. В об’єктній позиції  експлікується насамперед етносемантика образу, 

пов’язана зі: 1) «стражданнями»: образ Твоєї терном увінчаної голови [114, 

с. 226]; із тернового лавру встань [114, с. 233]; у шпаринах між висохлими 

дошками / застрягли тернові шпички поглядів / отих які давно покинули дім [114, 

с. 290]; за згоду кров терпіння / з-під тернових цвяхів [114, с. 348]; 2) 

«випробуваннями»: в тернисті наші дні, / коли терпінь заятріли терцини, / ми 

вже були удвох підкошені на пні [115, с. 63]; 3) «занедбаністю»: на теребівлі 

нашій вирує терниння [114, с. 76]; 4) «перешкодами на шляху»: не тільки 

терновий поріг / між нами не тільки тернівка [114, с. 348].  

Крім того, терен виступає дескриптором вогню (міфологічний терновий 

вогонь зі значенням «гранична межа порівняння» суголосний з етнокультурним 

трактуванням його як ідеального явища): Є певно щось понад вогонь терновий, / 

коли мене жене настійливо на прю! [115, с. 63] та конотує значення «символ 

дівочої чистоти»: Розчахнеться тернова брама, / а біла брама у свічках, / бо я 

твій бранець і обранець, / вклонюсь престолові вінчань [115, с. 167]. 

Фітонім тополя представлений аналогічною формою у множині в позиції 

суб’єкта осмислення та прикметником тополиний в об’єктній позиції. У поезії 

І. Калинця об’єктивується у тропах координати псевдототожності – метафорі,  де 

реалізує значення «елемент опоетизованого пейзажу» (Горять тополі 

провидінням віх / до повнозвуччя нашого наймення [114, с. 48]), та метафоричному 
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епітеті зі значенням «струнка»: Ти – і стрункість тополина [114, с. 391]. 

Опоетизований образ яблуні в аналізованих творах досягається через форми 

яблуко, яблука, квіт яблуні, зерня в об’єктній позиції у тропах координати 

псевдототожності. При цьому експлікується солярна символіка рослини (взялося 

червоне яблуко, / взялося собі — і знеслося / писаним Свят-Вечором / у срібному 

обручику. /летіло червоне яблуко, / а ми собі не займали, / ані тобі Свят-Вечора, / 

ані щедроньки мами [115, с. 223]) та семантика, пов’язана із сакральною 

ситуацією любові (інтимні почуття уподібнюються дозріванню плода в ситуації 

можливого буття, об’єктивованого умовним способом): відчинив двері і коли б ми 

мали у руках квіт / яблуні не залишився б квітом а став би у наших руках / 

яблуком або зерням так і трапилося хотів уже відректися / не знаю сієї сього 

зерня окреслилась твоя несформованість / нестиглість нагадала оскому… [114, 

с. 107]. 

Фітонім ясен, представлений відповідною номінацією, також об’єктивується 

у тропах координати псевдототожності: персоніфікації (у позиції суб’єкта 

зіставлення) та метаморфозі (у позиції об’єкта зіставлення). Через образну 

парадигму рослина – людина образ ясена конкретизується як персоніфікований 

маскулінний амбівалентний, що апелює до етнокультурної семантики, згідно з 

якою, з одного боку, рослина асоціюється з «козаком, хлопцем, парубком» [91, 

с. 665] та символізує позитивні якості людини (скромність) [82, с. 82], а з іншого – 

є символом війни, нападу [58, с. 139; 82, с. 82] та належить до так званих «злих 

рослин» [255, с. 407]. Виразником етнокультурної семантики образу є його 

предикативні дескриптори, що моделюють значення фітоніма як позитивно 

конотованого «той, що уособлює друга» (в цупкі обійми взяв тебе корінням ясен 

[114, с.  25]) та, навпаки, негативно марковане «той, що загрожує руйнацією»: всі 

книжки мої спалив ясен [114, с. 240]; прийшов ще один ясен / та й тиче / ось 

індекс книг / для спалювання / невже я запізнився … я не мав більше / для іншого 

вітру / для іншого ясена / для ще одної милої / ні рядочка [114, с. 241].  

У позиції об’єкта зіставлення автор вживає вказаний фітонім один раз – як 

правий бік метаморфози зі значенням «явище з рисами анімізму, аніматизму, 
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елемент одухотвореної природи»: мій місяцю кучерявий / хотів би я бути / ясним 

ясеном / побрататися з небом / у ніч / що як слід по воді / минає [115, с. 151]. 

До образів ірреальних рослин відносимо неопалиму купину, папороть 

(цвіт), трой-зілля. Неопалима купина, засвідчена однойменною формою, 

вживається у позиції об’єкта зіставлення передусім у метафорі. Реалізуючи 

етносимволічне значення «рослина, що горить і не згорає», виступає 

дескриптором опоетизованих понять за ознаками «подібний до вогню» (тоді 

залишається твердити / що постскриптум вогненний знак / неопалима купина 

нашого літа [114, с. 283]); «насичений та яскравий» (В мені горить її волосся – / 

неопалима купина [115, с. 506]); «вічний та незгасимий» (Мені нема ні краю – дна, 

/ живу – Одвічна Магдалина, / свята і грішна – двоєдина – / Неопалима Купина 

[115, с. 507]). 

До рослин-артефактів належить папороть за умови, що йдеться про її цвіт. У 

тропах координати псевдототожності представлена формами папороть, папороті 

квіт, папороті святоіванське зілля. У позиції об’єкта зіставлення відповідний 

рослинний образ реалізує значення, що розвинулися з етноміфологічних: 1) «цвіт 

папороті як маркер української етнокультури»: пограбувавши / поблеклі квіти / з 

гербарію словника / стявши / у лузі метафор / голівку з будяка / і зацвілої 

папороті [114, с. 312] (через метафору поет ідентифікує свою поезію, тісно 

пов’язану з етнокультурою українців, у цьому простежуємо паралель з образом 

калини (модель псевдототожності вірші – калинове листя)); Чекаєш ліпших днів 

під папороті квітом [114, с. 25] (у вірші «Антонич» І. Калинець акцентує увагу на 

етнокультурній зорієнтованості поетичної творчості свого «вчителя» Б.-

І. Антонича); 2) «щось недосяжне, нереальне»: На наших емблемах на глум цвіте / 

папороті святоіванське зілля, / якого понині ми не знайшли ніде / в облудливім лісі, 

що порохном світить [114, с. 73]. 

Фітонім тройзілля, засвідчений однойменною формою у позиції об’єкта 

зіставлення у складі метафори, реалізує етнокультурне значення «символ любові, 

пристрасті»: Шаленіє тройзілля, труйзілля по наших венах [114, с. 38]. 

Результати проведеного аналізу представлені в таблиці 3.1. 
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Таблиця 3.1 

Об’єктивація рослинного етнокоду 

Тип логіко-

лінгвістичної 

основи 

Псевдототожність Подібність Асоціація Аналогія 

Позиція СО/СЗ ОЗ СО/СЗ ОЗ СО/СЗ ОЗ СО/СЗ ОЗ 

аїр + - - - - - - - 

айстра + - - - - - - - 

барвінок + + - - - - - - 

верба + + + + - - - - 

глід + - - - - - - - 

гречка + - - - - - - - 

дуб + + - - - - - - 

євшан + + - - - - - - 

жито - + - - - + - - 

калина + + - - - + - - 

катран + - - - - - - - 

липа + - - - - - - - 

лілія + + - + - - - - 

мак + +  - + - - - - 

мальва + - - - - - - - 

неопалима 

купина 

- + - - - - - - 

папороть - + - - - - - - 

плакун-трава + - - - - - - - 

полукіпки + - - - - - - - 

розрив-трава + - - - - - - - 

ромашка + + - - - - - - 

сон-зілля + - - - - - - - 
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сонях + + - - - - - - 

терен + + - - - - - - 

тополя + + - - - - - - 

троянда + + - + - - - - 

тройзілля - + - - - - - - 

яблуня - + - - - - - - 

ясен + + - - - - - - 

Аналіз рослинного етнокультурного коду в поетиці І. Калинця показав, що в 

художньо-естетичній рецепції письменника поширеними є насамперед 

опоетизовані образи калини, терну, дуба.  

Виявлено, що етнокультурний рослинний код здебільшого об’єктивується у 

тропах координати псевдототожності. Продуктивною при цьому є позиція 

суб’єкта зіставлення в метафорі, яка властива більшості  фітонімів (окрім жита, 

неопалимої купини, папороті, тройзілля та яблуні). Навпаки, непродуктивною 

виявилася позиція суб’єкта зіставлення в порівнянні, релевантна для фітоніма 

верба. У позиції суб’єкта зіставлення етнокультурні значення образу 

розкриваються через дескриптори або ж закладені в семантиці самого образу. 

Закономірно, що, як і в мові загалом, менш поширеними в поетичному тезаурусі 

І. Калинця є тропи координат аналогії та асоціації.  

Максимальне засвоєння образу засвідчують фітоніми в об’єктній позиції, 

демонструючи при цьому найвищий ступінь поетичної рецепції (властива 

фітонімам барвінок, верба, дуб, євшан, жито, калина, лілія, мак, неопалима 

купина, папороть, ромашка, тройзілля, троянда, сонях, терен, яблуня, ясен). 

Етнокультурний рослинний код у структурі тропа частіше виражається 

експліцитно через об’єкт зіставлення чи увесь контекст тропа, що вказує на 

етнокультурне значення рослинного образу, або ж при встановленні tertium 

comparationis. При цьому важливу роль відіграють фонові знання про фітоніми в 

українській національній етнокультурі. 

Кількісні показники етнокультурних значень рослинних образів 

коливаються в межах від 1 до 4 у позиції суб’єкта зіставлення: 1 (аїр, айстра, глід, 
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гречка, катран, лілія, мальва, плакун-трава, полукіпки, розрив-трава, ромашка, 

сон-зілля, тополя, трой-зілля, троянда) 2 (барвінок, євшан-зілля, липа, соняшник, 

терен, ясен), 3 (мак, верба, калина), 4 (дуб) та від 1 до 6 в об’єктній позиції: 1 

(барвінок, дуб, євшан-зілля, жито, соняшник, тополя, ясен), 2 (верба, папороть, 

ромашка, яблуня), 3 (мак, неопалима купина, троянда), 4 (калина, лілія), 6 (терен).  

Загалом у тропах, що об’єктивують рослинний етнокультурний код, образи 

рослин моделюються як такі, що мають виражені риси антропоморфізму та 

анімітизму, виявляють безпосередній стосунок до світобудови (Світове дерево 

постає у трьох варіантах: липа, калина, дуб), наділені чарівною силою (зокрема 

міфічні рослини), є етномаркерами місця, часу, психоментальної 

самоідентифікації. 

Встановлено, що фітоніми як компоненти тропів апелюють частіше до 

ментальної сфери (святість), рідше – емоційної (любов). У суб’єктній та об’єктній 

позиціях фітонімні образи маркують сакральне буття особистості. Ширше 

представленими є сакральні ситуації кохання (барвінок, гречка, калина, лілія, 

ромашка, трой-зілля, троянда, яблуня), смерті (барвінок, мак), страждання 

(терен); рідше – ворожіння, чаклування (плакун-трава, ромашка), молитви (лілія). 

Світ неповної фактивності моделюється у тропах із компонентами – фітонімами 

барвінок (примарне), сон-зілля (сон), ромашка (уявне буття), яблуня (можливе 

буття). Медіаторами між світами виступають верба, глід. Щодо фітонімів із 

нульовою референцією, то вони не співвідносяться з об’єктивною дійсністю, а 

набувають кодифікованих характеристичних ознак саме в міфопоетичній картині 

світу І. Калинця. 

 

3.1.2. Об’єктивація тваринного етнокультурного коду 

 

Уявлення про тварин послужили точками референції для тропів, 

заґрунтованих на тваринному етнокоді. Частіше компонентами в них виступають 

назви реальних тварин, засвідчених орнітонімами (ворона, голуб, зозуля, крило, 
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одуд, пава, півень, сокіл), зоонімами (кажан, кінь, корова), назвами плазунів (змія) 

та міфічних тварин (змій, песиголовці). 

До опоетизованих у тропах осі псевдототожності образів птахів належить 

вісім одиниць (ворона, голуб, зозуля, одуд, пава, півень, сокіл, крило,). 

Орнітонім ворон представлений формами вороння, круки у суб’єктній 

позиції та біла ворона, гайвороння – в об’єктній. У позиції суб’єкта зіставлення 

моделюється хтонічний образ птаха, що має стосунок до світу мертвих, є 

провісником смерті, медіатором між світами, на що вказує об’єкт зіставлення – як 

половці: вороння, як половці, чатувало на м’ясо сире [114, с. 26]. У наведеному 

контексті спостерігаємо взаємодію тваринного та антропоморфного кодів: 

хтонічний образ птахів – безпосередніх учасників сакральної ситуації смерті – 

моделюється через зіставлення з образом половців – ворожих кочових племен. З 

іншого боку, зіставлення вороння, що чатує на м’ясо, з половцями конотує саме 

негативне забарвлення, мотивоване уявленнями про ворожу смертоносну силу. 

Отже, включення обох вказаних образів у ментальну операцію уподібнення 

резонує взаємозумовленість етнокультурних смислів у них. Сакральна ситуація 

смерті об’єктивується також в іншому тропі координати псевдототожності – 

персоніфікації: [кам’яні баби] Тепер тільки від круків побираємо мито / білими 

козацькими кістками [114, с. 55]. В об’єктній позиції в алегорії Стала мати 

перед місто – три вежі вгорі зависло: / в одній вежі – попіл лежить, / в другій 

вежі – жона плаче, / в третій вежі – ворон кряче [115, с. 135] образ ворона також 

реалізує значення «уособлення смерті», а у метафорі інколи / видавалася Ти білою 

вороною / серед гайвороння [114, с. 245] експлікується амбівалентний 

орнітонімний образ, що моделюється через актуалізацію етнокультурних смислів, 

властивих антонімічним образам гайвороння і білої ворони. Зауважимо, що 

гайворон як лиховісний птах, пов’язаний із хтонічним світом [281, с. 336] та 

характеризується виразною негативною оцінністю, тоді як біла ворона, що 

символізує рідкісне і незвичне [91, с. 117], у міфопоетиці частіше інтерпретується 

позитивно.  
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Орнітонім голуб у складі тропів засвідчений формами голуб і голуб’я в 

суб’єктній позиції та оказіональною адвербіальною формою голубино в об’єктній 

позиції. У позиції суб’єкта осмислення постає у метафоричному епітеті: Понесе 

голуб’я – / птаство життємире – / в теремові зруби / полумінне пір’я [115, с. 

113-114]. Реалізацію етнокультурного коду тут забезпечує авторський неологізм 

життємире, що вказує на характерологічну етнокультурну ознаку тварини – 

«птах миру», та синтагма із семантикою знищення полумінне пір’я, через які 

моделюється нехарактерний для міфопоетичної традиції амбівалентний 

орнітонімний образ голуба. 

У позиції суб’єкта згаданий орнітонім опоетизовується в розгорнутій 

метафорі Сама Темрява – про- / креслена просвітленими воло- / концями – надією 

на зміну – / на друге пришестя – на Церкву, / що посередині, як дуплавий / стовбур 

– віха для Голуба – Духа [115, с. 469] через псевдоототожнення з Духом, 

об’єктивуючи етносимволічне сакральне значення, характерне для християнства, 

– «одна з іпостасей Святої Трійці». Водночас у наведеному контексті вказаний 

орнітологічний образ конотує смисл «той, що бере участь у творенні світу». Пор.: 

«В українському фольклорі голуб насамперед має міфологічне значення учасника 

творення світу. Відгомоном цього міфу є давня світотворча колядка. У ній 

розповідається про те, як голуби, які сидять на вершечку явора (, пірнають у синєє 

море й дістають звідти піску. А з нього вже постає земля та все суще на ній» [281, 

с. 318]. У позиції об’єкта зіставлення, виступаючи характеризатором погляду, 

орнітонім виражає етнокультурне значення «символ щирої, ніжної любові»: 

Далека музика очей / спурхнула ніжно, голубино... [114, с. 23].  

Образ зозулі в поетичних текстах І. Калинця представлений архаїчною 

формою зигзиці, вжитою у множині в позиції суб’єкта осмислення в метафорі: 

Зустрічаєш мене так, наче прощалися вчора, / а не десять століть розлуку 

кували зигзиці [114, с. 74], де об’єктивує етносимволічне значення «та, що є 

провісницею майбутнього; віщий птах».  

Поширеним компонентом тропів, побудованих на основі уявлень про 

тварин, є орнітонім крило, що характеризується автономним існуванням у 
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міфології, фольклорі, різних видах мистецтва [144, с. 143] та є аксіологічно 

значущим символом у міфопоетичній картині світу українців. В об’єктній позиції 

відповідний образ представлений формами крило, крила, дюралюмінієві крила, 

рудименти крил, крилатий, у тому числі композитами легкокрилий, білокрилий, 

чорнокрилий, чорнокрилля, у тропах координати псевдототожності (метафора, 

метафоричний епітет, алегорія), де актуалізує такі етнокультурні значення: 1) 

«уособлення розуму, прогресу»: Чи ми земля, якої давно не любим, / чи 

дюралюмінієві крила, до яких ще не доросли? [114, с. 56] (суб’єкт ми 

осмислюється через протиставлення об’єктів зіставлення: землі, що апелює до 

землеробського способу життя, та дюралюмінієвих крил як метонімічного образу 

науково-технічного прогресу); 2) «символ возвеличення, піднесення»: чи ти 

можеш / обтяти крила жіночості / крило материнства [115, с. 197]; крила собі 

обчухраю / аби не злетіти / за голубим птахом / метафорою [115, с. 418]; Вже 

напевно повернулося з вирію твій чорногуз – / чорнокриле фортепіано [114, с. 92]; 

Гучить водограй з-під чорнокрилля, / коли поять твої пальці спраглих [114, с. 92] 

(образ музики моделюється через образ фортепіано, яке дарує емоційну насолоду, 

піднесення, на що вказує характеризатор музичного інструмента чорнокриле, 

чорнокрилля); 3) «втілення сили»: Бо не мине тому безчинно, / хто, розпачу 

здушивши крик, / знайде за нашими плечима / крихітні рудименти крил [114, с. 

248] (крихітні рудименти крил виступають алегоричним образом наявної, але 

атрофованої сили); 4) «символ лету»: відлітає / крилатий корабель / осені [114, с. 

296]; це не легкокриле / вітрильце паперу / на довгій нитці [115, с. 11]; На чатах 

білокрила пам’ять [115, с. 165]; в крилатій дорозі / янголи літаки / осамітнені 

душі [115, с. 207]; 5) «уособлення духовності»: і люди забуті / ясніли від себе / 

крилами душ здолавши тіла [115, с. 204]. 

Орнітонім одуд представлений однойменною формою у позиції об’єкта 

зіставлення у порівнянні З мансарди замшілої мистець, як одуд, визирає: / що 

його ще на полоті нині вдати? [114, с. 95]. Зіставлення з птахом за ознакою 

«амбіційність при відсутності потенціалу» увиразнює саркастичний образ поета, 

змодельований в поезії. Семантика образу базується на фонових знаннях про 
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одуда в міфопоетичній картині світу українців, де він тлумачиться як  «нечистий 

птах», «нахаба, покараний Всевишнім за бажання стати пташиним богом» та є 

негативно забарвленим [91, с. 413]. 

Образи пави та сокола в поетичних текстах І. Калинця, згідно з 

етнокультурною традицією, постають фемінно та маскулінно зорієнтованими і 

представлені оказіональними адвербіальними формами пишнопаво та соколо в 

об’єктній позиції у складі метафори На околі водять коло / пишнопаво і соколо 

[115, с. 130]. Етнокультурна інформація закодована на рівні об’єкта зіставлення, 

що виступає дескриптором внаслідок актуалізації етнокультурних смислів: сокіл 

як символ парубка, пава – дівчини. Специфіка авторського мовомислення 

виявляється через надання номінативній ознаці нової якості – адвербіальної. 

Образ сокола представлений формою соколь у позиції об’єкта зіставлення в 

метафорах Каменіє Ольга / (сліз вона не роне): / – Де мого соколя / в пущі 

захорони? [115, с. 113]; Хор дівчат: / Як ся маєш лицарю? / Як ся маєш соколю? 

[115, 129]. Етнокультурне значення орнітоніма реалізується через 

псевдоототожнення сокіл – князь Ігор; сокіл – хлопець.  

 Орнітонім півень засвідчений однойменною формою у метафорі (позиція 

об’єкта зіставлення) та образній аналогії. В об’єктній позиції орнітонім реалізує 

етносимволічне значення «символ пожежі»: Бувало пустимо півня під Холодного 

безсмертя, / лопоче з полотна на полотно червоний… [114, с. 95]; тільки ти одна 

/ можеш так легковажно / до сусіда бігати / по сіль духовну / і вогню позичати / 

щоб на власну стріху / півня пустити [114, с. 231]. В образній аналогії із верлібра 

№10, присвяченого В’ячеславу Чорноволу (збірка «Верлібровий вирок»): як ти 

вхитрився / втримати нас / горстку / коли півень / тричі пропіяв [114, с. 304] 

експлікується насамперед медіарне значення («маркер переломної ситуації»), 

розвинуте з етнокультурної символіки «провісник закінчення ночі та початку 

дня», що знаменує в міфопоетичній свідомості важливий темпоральний перехід, 

пов’язаний із хтонічним та світлим, із усталеним в християнстві трактуванням 

співу півня як маркера кінцевої точки темпорального відрізка, за який відбулося 
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зречення Петром Ісуса Христа та усвідомлення скоєного, тим самим вказуючи на 

прототип.   

Серед зоонімних образів привертають увагу передусім три – кажана, коня, 

корови. Образ кажана, вербалізований однойменною формою у суб’єктній позиції 

та формами кажани і лилики в позиції об’єкта зіставлення, реалізується у складі 

метафори та персоніфікації. Суб’єктну позицію зоонім займає у персоніфікації 

розіпнім його / каже кажан кажанові / він не гожий нам / він у наших дзеркалах / 

потворний [114, с. 152]. Через уподібнення до людини за ознакою дії (розіпнім 

його) моделюється хтонічний образ тварини зі значенням «той, що несе смерть». 

Очевидно, що саме фонові знання послужили мотивом псевдоототожнення: в 

етнокультурі образ кажана є негативно маркованим, викликає страх та 

асоціюється з нечистою силою, темною порою доби.  

Негативно маркованим є значення «загроза, передчуття недоброго», 

реалізоване в об’єктній позиції у метафорі літають щоночі / кажани трибуни / 

наді мною [114, с. 152], що підсилюється семантикою образу ночі. В об’єктній 

позиції також експлікується етнокультурне значення «уособлення людської 

душі»:  На священному дубі уверх ногами / лилики душ наших покірно повисли 

[114, с. 81] (тваринний етнокультурний код доповнюється рослинним: дуб 

осмислюється тут як священне Світове дерево – «локус людських душ»). 

Значення зооніма «маркер ночі» актуалізується і в об’єктній позиції в гібридному 

тропі не пригасити вогню / сичить як змій / з пащі розприскує / чорні лилики / 

кальки спопелілих ночей [115, с. 19]. Розглядаючи мотив уподібнення крізь призму 

етнокультурних уявлень (кажан – атрибут відьомського шабашу [297, с. 306]), 

тлумачимо вказане значення як «маркер язичницької ночі». 

Образ коня представлений у тропах осі псевдототожності, що 

репрезентують тваринний етнокод, формами кінь, кінь-скакінь, коник у позиції 

суб’єкта зіставлення в метафорі, персоніфікації, метафоричному епітеті та 

формами кінь, коні в об’єктній позиції у метафорі та метафоричному епітеті. У 

позиції суб’єкта осмислення зоонім реалізує такі етнокультурні значення: 1) 

«культова тварина»: куряча пам’ять у містечка / забуло воно про білого коня / чи 
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може ніколи не було / білого коня у нього [114, с. 167]; Яринко, що у ярім вінку, / а 

хто на білому конику? / – А це мій батенько – / Ярило [215, с. 224] (божественна 

сутність коня об’єктивується дескриптором-кольоративом: білий колір у 

міфопоетиці позначає не стільки барву, скільки сакральність; таким чином, у 

метафоричному епітеті білий кінь поєдналися два етнокоди – колористичний та 

тваринний); 2) «вірний друг козака, побратим»: а я кінь-скакань / зі-сідла-не-скинь 

/ у біді-не-кинь; за плечима постою / під баскою грою / заіржу як почую / 

чужаницю чужую [115, с. 333-334]; наш коник шаблю відридав / край вороного 

поля [115, с. 222] (персоніфікований образ коня відповідає фольклорній традиції); 

3) «знаряддя метаморфози»: глянь у ліве вухо / з ледаща зухом / глянь у праве / з 

каправого бравим / одним зухом [115, с. 333].  

В об’єктній позиції образ коня конотує два значення: 1) «атрибут бога 

Перуна»: Об руїни крешуть червоних блискавиць коні – / облюбовує собі Перун 

місце для капища [114, с. 61] (псевдототожність блискавки – коні зумовлена 

міфологічними уявленнями, згідно з якими ці два образи співвідносяться з третім 

– богом Перуном: Перун – бог грому та блискавки; Перун їздить на вогняній 

колісниці) та 2) «друг, товариш козака»: воля скаче  у полі [115, с. 356] (образ волі 

корелює з образом коня через третій образ – козака; зауважимо, що, на думку 

І. Голубовської, «в українській культурі «аксіома етнопсихології» стосовно волі 

набуває не стільки географічного, скільки історико-психологічного характеру: 

«Козак та воля – заласна доля» [69, с. 402], відтак, спостерігаємо редукцію 

ланцюжка асоціацій: воля – козак – кінь → воля – кінь). 

Образ корови представлений формою множини корови в суб’єктній позиції 

та формою корова – в об’єктній. Зоонім корови є суб’єктом зіставлення у 

метафорі, ускладненій порівнянням: Чорні твої корови, як буй-тури, Іване, / 

несуть на рогах первісну ніч величаво [114, с. 91]. У художній рефлексії 

мистецької творчості Івана Марчука образ первісної ночі відсилає до найдавніших 

уявлень, серед яких і образ буй-тура, що виконує функцію дескриптора, крім того, 

в різних міфологіях корова вважалася уособленням богині неба [281, с. 245]; 
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епітет величаво виражений прислівником, похідним від прикметника величавий зі 

значенням «який викликає почуття поваги, певної урочистості» [258, с. 321]. 

У позиції об’єкта зіставлення зоонім корова постає в розгорнутій метафорі 

обродилася кислиця тучна корова / на майдані посеред міста / ратицями вгрузла / 

попасає бруківку / доять її зелене молоко / разом з листям / надвечір одна 

стромовина / чорна зболена дійка / а вранці поворітьма дійна / ще кисліші 

кислички / споживають городяни щедроти / щедрістю не нахваляться [114, 

с. 143]. Дескриптивну функцію у моделі псевдототожності кислиця – корова 

забезпечує актуалізація етнокультурного значення «символ землі, родючості» [82, 

с. 392-393], що, у свою чергу, акцентує увагу читача на такій семантичній ознаці, 

як «здатність плодоносити». Атрибут тучний інтенсифікує вказану ознаку. У 

«Словнику української мови» зафіксовано такі значення відповідного 

прикметника, як «добре вгодований» (про тварин), «густий, буйний, соковитий» 

(про рослин), «жирний, родючий» (про землю, ґрунт) [261, с. 331]. Через низку 

уподібнень із коровою моделюється розгорнутий образ яблуні: кислиця – тучна 

корова, ратиці – коріння, зелене молоко – яблука, чорна дійка – гілка. 

Образ змії засвідчений формою множини змії у позиції об’єкта зіставлення 

в порівнянні чутки / сповзають з язиків як змії [114, с. 321]. Об’єктивуючи 

етнокультурне значення «злоба, підступність», зоонім конотує негативне 

забарвлення. 

До міфологічних образів тварин належать змій та песиголовці. Образ змія 

представлений формою змій у позиції суб’єкта й об’єкта у тропах координат 

псевдототожності та подібності. У позиції суб’єкта зіставлення реалізується 

типове етнокультурне значення «змій як небезпечна хтонічна істота», що апелює 

до уявлень про нього як казкову злу істоту [91, с. 248]: Мов кусні м’яса, змій 

зригає оди, / якими значено його щокрок [114, с. 171]; Прилетів змій під браму: / – 

Віддайте мені місто! / – Не дамо – будемо битися! / – Віддайте гетьманівну! / – 

Не дамо – будемо битися! / – Віддайте своє ім’я! / – Так бери – з нас не убуде 

[115, с. 230]; в об’єктній – «той, що наділений надприродною силою, здатний 

залишати вогняний слід »: не пригасити вогню / сичить як змій / з пащі 
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розприскує / чорні лилики [115, с. 19]; змій вечора / з-за овиду / доригує вогнем 

[115, с. 25]). 

Міфологічний образ песиголовців (казкових істот-людожерів, що 

виразняються особливою жорстокістю [82, с. 212; 91, с. 445-446]) презентований 

однойменною формою у позиції об’єкта зіставлення в алегорії: іванці любляться / 

як півні чубляться / насунули песиголовці / зняли з них по головці [115, с. 364], де 

також конотує міфопоетичне значення «жорстоке плем’я, яке нападало на інші 

народи» [297, с. 284]. 

Результати проведеного аналізу представлені в таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2 

Об’єктивація тваринного етнокоду 

Тип логіко-

лінгвістичної 

основи 

Псевдототожність Подібність Асоціація Аналогія 

Позиція СО/СЗ ОЗ СО/СЗ ОЗ СО/СЗ ОЗ СО/СЗ ОЗ 

ворон + + + - - - - - 

голуб + + - - - - - - 

змій + + - + - - - - 

змія - - - + - - - - 

зозуля + - - - - - - - 

кажан + + - - - - - - 

кінь + + - - - - - - 

корова + + + - - - - - 

крило - + - - - - - - 

одуд - - - + - - - - 

пава - + - - - - - - 

песиголовці - + - - - - - - 

півень - + - - - - - + 

сокіл - + - - - - - - 
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Аналіз тваринного етнокультурного коду в поетиці І. Калинця засвідчив, що 

в художньо-естетичній рецепції автора до знакових фаунонімних образів 

належать насамперед орнітонімні. Встановлено, що переважають тропи 

координати псевдототожності, тоді як координата подібності релевантна для 

п’яти образів, аналогії – для одного.  

У проаналізованих тропах розглянуті фауноніми здебільшого  

моносемантичні. Так, кількісні показники етнокультурних значень тваринних 

образів коливаються в межах від 1 до 3 у суб’єктній позиції: 1 (ворон, зозуля, 

кажан, корова, змій), 3 (голуб, кінь) та від 1 до 5 в об’єктній позиції: 1 (голуб, 

одуд, пава, сокіл, корова, змія, змій, песиголовці), 2 (ворон, кінь, півень), 3 

(кажан), 5 (крило). 

У суб’єктній та об’єктній позиціях назви тварин маркують сакральне буття 

особистості (ситуації смерті (ворон, кажан), любові (голуб)). Більшість 

фаунонімних образів у міфопоетичній картині світу І. Калинця характеризується 

яскравим аксіологічним забарвленням –  меліоративним (голуб, кінь, крило, сокіл, 

пава), пейоративним (змія, одуд, кажан) або ж є амбівалентними (ворон). 

Фауноніми змій, песиголовці як витвори етнокультурної свідомості демонструють 

нульову референцію, не співвідносяться  з поняттями об’єктивної дійсності, проте 

набувають характеристичних аксіологічних ознак саме в досліджених текстах. 

 

3.1.3. Об’єктивація астрального етнокультурного коду 

 

Точками референції тропів, заґрунтованих на астральному етнокоді, є 

уявлення про астральні образи, до яких у Калинцевих текстах належить чотири – 

зірка, місяць, небо, сонце.   

Образ зірки представлений формами зірка, зіроньки, зірниці, зорі, зоря в  

позиції суб’єкта зіставлення в персоніфікації, де актуалізуються такі 

етнокультурні значення астроніма: 1) «персоніфіковане явище природи»: десь 

там зіроньки / защедрували [115, с. 148]; переставилася зірка [115, с. 156]; зорі 

були добрі / і були зорі недобрі / коли я дивився на добрі зорі / було все гаразд / 
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коли я глянув на недобрі зорі / хтось поклав руку на серце [114, с. 116]; зоря 

корону нап’яла [115, с. 220]; заслухалась зірка цвіркуна / вихилилась через віконце / 

хотіла ружечку кинути / та й сама впала [115, с. 149]; Добрий вечір, Зірниці! / – Є 

нас три сестриці: / Вечірня, Опівнічна і Рання. / А четверта – та Біла Панна 

[115, с. 101] (через псевдоототожнення зірниці – сестриці персоніфікований образ 

зірок об’єктивується як фемінно зорієнтований, поетизація базується на 

розрізненні зірок за темпоральним принципом); 2) «медіатор між світами»: 

щоденно / вечірня / Шевченкова зоря / встає / над горою [115, с. 409] (алюзія до 

поезії Т. Шевченка забезпечує переосмислення зорі як медіатора між своїм 

(батьківщиною) та чужим (місце заслання) простором). 

Астральне тіло місяць вербалізується в поетиці І. Калинця формами місяць, 

місяченько в позиції суб’єкта зіставлення у персоніфікації, метафорі, 

метафоричному епітеті,  де через відповідні астроніми реалізуються такі 

значення: 1) «свідок сакральної ситуації любові»: За один поцілунок сплачуєм 

вічну ренту / білогрекому місяцю і золотим небесам [114, с. 37]; Чи буду той я, 

тою будеш ти ще, / чи буде за вуглом злодійкуватий місяць [114, с. 73]  

(персоніфікований образ місяця осмислюється через ототожнення з людиною за 

ознакою дії; у тропі моделюється модальність можливого); докінчити строфу 

пристрасті / і сконати під ласкавий місяць, / що проминає, проминає, проминає 

[115, с. 181]; 2) «антропоморфізоване явище природи» (об’єктивується у тропах, 

побудованих за моделлю людина – місяць): Заздрісний місяць зеленим дьогтем / 

всі ворота в селі у ту ніч обмазав [114, с. 39]; ой не той то місяченько / що 

решетом дзвонить / а що дорогу випитує / через півнеба до тебе / по грузьких 

снігах [115, с. 152]; 3) «атрибут «чужого простору»: Зализує звали язиком зеленим 

місяць – / цей язичного апокаліпсису рахманний свідок [114, с. 61] (міфопоетичне 

значення тут конотують дескриптори зелений (див. кольористичний код) та 

рахманний, за участю яких вибудовується псевдототожність місяць – рахманний 

свідок. В українській мові атрибут рахманний тлумачать як «смирний, тихий; 

спокійної вдачі» [260, с. 456]. Водночас вважаємо можливим трактувати його як 

похідний від іменника рахман, що у міфології означає блаженну людину, яка 
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живе в раю: на острові, під землею [124, с. 237]). Зв’язок місяця з іншим світом 

зауважує і М. Новикова: «У язичницькому космосі мертві не «поза світом», а в 

«іншому світі» стосовно живих, неперехідної границі між світами тут немає. 

Оскільки язичницька ніч – «інший день», так само і місяць – «інше сонце», «нічне 

сонце», він цілком логічно стає «сонцем мертвих» [300, с. 201]. 

До етносимволічних значень, експлікованих у тропах через поетизацію 

місяця в суб’єктній позиції, належать також: 4) «символ нареченого»: їде до 

калини свататися місяць, / і дід поважно піде відчинять ворота [114, с. 42] (в 

основі псевдоототожнення лежить предикативна ознака); 5) «атрибут 

язичницьких вірувань»: до Великого Воза запрягався місяць / і відьмі привозив 

сіна цілу копицю [114, с. 56]; Кривавого місяця жорновий камінь / нашу землю 

загірню поганством розчавив [114, с. 91]. 

Образ неба реалізується формами небо, небеса, небесна в позиції суб’єкта 

зіставлення в метафорі, метафоричному епітеті. Його семантику визначають такі 

етнокультурні смисли: 1) «те, що виявляє подібність із землею»: ясніє / чорнозем 

неба [115, с. 15]; Звернімо погляди услід – / у небо блакитне, / у чорноземне небо / 

радіймо: / Одробина Селянської Крові / ще гіркне в нашому тілі [115, с. 470]; 

Золотий сколотський Плуг, / як птах, повертається / у соняшникове небо, / 

звідкіля колись / нам ласкаво зійшов [115, с. 466] (ретрансляторами астрального 

коду тут виступають об’єкти псевдоототожнення чорнозем, чорноземний, 

соняшниковий, що конкретизують локус); небо / поросле деревами вибухів [114, 

с. 234] (ймовірно, автор апелює до війни як сакральної історії соціуму, 

моделюючи образ ядерної зброї); дістатися Поля Неба [115, с. 474]; Стежкою 

жита і неба / не стежмо — / спочиньмо [115, с. 493]; киплять копита в небесній 

тверді [115, с. 270] (тут небо осмислюється згідно з первісними уявленнями про 

нього як поле, твердиню); 2) «те, що асоціюється з водою» (образ води виступає 

дескриптором неба в позиції об’єкта зіставлення): з пролому овиду / потече 

червоне небо [114, с. 118]; дай неба щоб лилося ясніло пливло [114, с.  322]; 

Смерком зі смерекової скрипки / добував прадід чистого золота тони, / що декою 

туги натомлені й скриті, / як золоті рибки, в небі тонули [114, с. 44]; Лише живі, 
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задивлені на хмар дараби, / витають щонеділі в полонинах мрій [114, с. 43] (в 

останньому контексті подібність неба з водоймою опосередковано засвідчує 

псевдоототожнення хмар із дарабами (дараба – пліт, збитий із дерев’яних 

кругляків [42, с. 273]); 3) «те, що уподібнюється до даху, споруди» (через об’єкт 

зіставлення – купол): До залізних стовпів, які з п’єдесталів могил / виростають, 

щоб купол неба підперти [114, с. 26]; Він (Ярило) золотим ключиком / небо 

відчиняє, / вирій повертає [115, с. 225]; небо розчинило / блакитний собор [115, 

с. 433]. 

Астронім сонце засвідчений аналогічною формою в суб’єктній позиції та 

формами сонце, сонячні в об’єктній у тропах координат і псевдо тотожності, і 

подібності. Як суб’єкт зіставлення астронім реалізує насамперед значення, 

характерні для етнокультурної традиції: 1) «персоніфіковане явище»: Бавиться 

моя доня зі сонцем у жмурки [114, с. 41]; прийшла пава / листя опало / до 

багаття звезла / бо сонечко змерзло [115, с. 149]; я на купала / у воду впало [115, 

с. 149] (в останньому контексті експлікуються міфопоетичні уявлення про 

купання сонця на свято Купала, шлюб сонця з водою; етнокультурний код тут 

об’єктивується через персоніфікацію астроніма за ознакою дії); 2) «сакральний 

символ, уособлення бога»: ти мурашко і навіть ти / лишайнику слухайте 

проповідь / золотовустого сонця / воно навчає предвічного / декалогу життя вас 

[114, с. 356]; жінки-мироносиці / воскреслого / сонця [115, с. 246]; можна вітати / 

на язичницькій землі / й Самого Бога / що простує / заздрісним нам / на Захід [115, 

с. 401]; с о н ц я з і с л а н н я / над нами / людьми і котом / над столом і хлібом / 

над етажеркою і печею / золотими язичками / дух святий / сяє [115, с. 400] 

(уявлення про божественну природу сонця у першому контексті експлікується у 

персоніфікації за ознакою дії та через атрибутиви золотовусте (сакральний колір) 

і предвічний («божественний; який існує споконвічно» [42, с. 907]), в інших – 

через моделі псевдототожності сонце – Бог, сонце – дух святий). 

В об’єктній позиції астронім сонце реалізує значення: 1) «символ того, що є 

джерелом радості»: Несеш у брунатному тілі / зливу щедротного сонця [114, 

с. 35], як сонце, засліпило мене до нестями / лляного волосся духмяне повісмо [114, 
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с. 40] (через метафору з вказаним компонентом моделюється образ коханої); 2) 

«символ мудрості»: Не вірмо, що наш день благословенний, / що сонце мудрості 

лиш нам зійшло [114, с. 171] (генітивна метафора сонце мудрості конотує 

експресію, піднесення); 3) «животворяща сила»: покірні сонячні діти [мурашка, 

лишайник] [114, с. 356] (через псевдоототожнення об’єктивуються уявлення про 

сонце як життєдайне джерело). 

Результати проведеного аналізу представлені в таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3 

Об’єктивація астрального етнокоду 

Тип логіко-

лінгвістичної 

основи 

Псевдототожність Подібність Асоціація Аналогія 

Позиція СО/СЗ ОЗ СО/СЗ ОЗ СО/СЗ ОЗ СО/СЗ ОЗ 

зірка + - - - - - - - 

місяць + - - - - - - - 

небо + - - - - - - - 

сонце + + - + - - - - 

Встановлено, що репрезентантами етнокультурного астрального коду є 

передусім тропи координати псевдототожності, компонентами яких виступають 

астроніми місяць, сонце, зірка, небо, що займають здебільшого позицію суб’єкта 

зіставлення. Об’єктну позицію реалізує астронім сонце, що свідчить про його 

максимальне засвоєння в поетиконі І. Калинця.  

Більшість астральних образів, експлікованих в поетичних текстах 

І. Калинця, є полісемантичними. Кількісні показники етнокультурних значень 

коливаються в межах від 2 до 5 у позиції суб’єкта зіставлення: зірка, сонце (2), 

небо (3), місяць (5); позиція об’єкта зіставлення є релевантною лише  для 

астроніма сонце (3). 

На етнокультурне значення часто вказує ознака псевдоототожнення 

(здебільшого предикативна, рідше атрибутивна). Астральний етнокультурний код 

переважно зчитується на рівні дескрипторів. Водночас аналіз показав, що він 
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може об’єктивуватися опосередковано або через прийом алюзії, зокрема тоді, 

коли функціонування астроніма в досліджуваному тексті тотожне з його 

семантикою в літературному творі, до якого відсилає автор (образ Шевченкової 

зорі).  

У суб’єктній та об’єктній позиціях астронімні образи маркують сакральне 

буття особистості (ув’язнення/заслання (зірка), любов (місяць), чаклунство 

(місяць)) або соціуму (війна (небо)). Подекуди митець моделює світ неповної 

фактивності, як-от у тропах з астронімом місяць (можливий світ), який виступає 

медіатором між світами та маркером «чужого простору».  

 

3.1.4. Об’єктивація етнокультурного коду першоелементів буття  

 

Точками референції тропів, заґрунтованих на етнокоді першоелементів 

буття, є уявлення про чотири образи – вогонь, воду, землю і повітря.   

Образ вогню представлений формами вогонь, ватра Купала, вогнище, дим, 

іскра, полум’я, попіл, сяєво свічки у суб’єктній позиції та багаття, вогонь, 

вогнистий, жарина, кострища, пожежі, полум’я в об’єктній позиції у тропах 

координати псевдототожності та подібності. У позиції суб’єкта назви вогню 

реалізують такі етнокультурні значення: 1) «медіатор між світами»: вогнище на 

кургані / визволить людей / від тіл / тоді помандрують / вони / за вітцями / у 

вирій [114, с. 164]; ялівець до страти засуджено / тільки вогонь визволить його 

пахучу душу [114, с. 84] (реалізація медіарного значення вогню у другому 

контексті безпосередньо пов’язана з персоніфікацією рослин та анімістичними 

віруваннями); 2) «персоніфікована стихія»: послушно / на лапки ставав [вогонь] / 

коли виводив нас / із кубла звірів [114, с. 162] (етнокультурна семантика 

об’єктивується через предикацію); кам’яною сокирою / я вполював вогонь / 

тремтів він як олень [114, с. 206]; у танці еволюції / міняємо лице / як вогонь / 

поглянь / які ми до нього / схожі / глодає камінь / випиває кисень / глек за глеком / 

і вмирає / не наситившись [114, с. 300] (розгорнутий образ досягається 

поєднанням у складному тропі координат псевдототожності і подібності, образ 
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вогню водночас вжито в позиції і суб’єкта (жива істота – вогонь), і об’єкта 

(лице, як вогонь); осмислення стихії через псевдоототожнення із живою істотою 

розкриває мотив уподібнення людини до вогню); 3) «сакральна сила»: Молимось 

вогню, первісному богу гордих, / у танку шаленства, у гоні інстинкту…; 

Молимось вогню, що тужить нашою кров’ю, / що папороть серця запалює 

покликом предків. / Молимось вогню під його осяйною покровою / словами гімну, 

що бентежить терпко [114, с. 45] (язичницький образ вогню моделюється через 

об’єкт зіставлення – бога); Із-за третьої зорі на вогник лечу, як метелик, / бо 

поклоняюся всьому, що є в німбі вогню [114, с. 97]; 4) «культова життєдайна 

стихія»: всі ми походим з-під знаку вогню [114, с. 74] (в основі переосмислення 

вогню як джерела зародження життя лежать фонові знання про вогнепоклонство 

слов’ян); ти [ватра Купала] ж сонце годуєш свого полум’я вим’ям [114, с. 45] 

(псевдототожність полум’я – вим’я апелює до образу корови, актуалізуючи 

етнокультурне значення зооніма «годувальниця, символ плодючості»); 5) «явище, 

наділене очищувальною, зцілювальною силою»: Очисти нас від скверни, ватро 

Купала [114, с. 45] (сакральний образ вогню, що очищує, вербалізується формою 

звертання); У сяєві цілющім свічки / зітхнули глеки й свічники [115, с. 78] (магічну 

здатність вогню об’єктивує дескриптор цілюще); 6) «руйнівна сила» (образ вогню 

із семантикою знищення у досліджуваних текстах є амбівалентним): І полум’я, 

мов гадь, прошелестіло, / заклявши зненавиджене в огар [114, с. 172]; пильнуй 

пане-брате / іскри з люльки / бо і сама щезне / і поле перейде [115, с.  328]; у 

власнім попелі / конає дим з книжок / крадеться дим / з музеїв по-злодійськи [114, 

с. 230]; 7) «символ жертовності»: золотоуста попелу жертовність [114, с. 286]; 

чому ж ми всі оплакувати ладні / ті руки що пішли з вогнем / задивлені в 

жертовність попелу [114, с. 287]. 

В об’єктній позиції виявляються такі смисли: 1) «медіатор між світами»: 

пара рук вже чекає дзвінкої винагороди / а інша прочуває гострий вогонь цвяхів 

[115, с. 290] (разом із суб’єктом зіставлення (цвяхи) як символом страти вогонь 

інтенсифікує та експресивно насичує образ болю); 2) «символ оновлення»: 

Допоможи живим в жалобі, / в жадобі жити поможи: / помаж вогнем по 
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жовтім лобі / і крові влий до висхлих жил [114, с. 317]; 3) «руйнівна сила»: і 

кожен кат / названий пером поіменно / ніколи не виборсається із-за ґрат рядків / 

поки житиме хоч один примірник / оминувши високі кострища / циркулярних 

прилюдних вироків / чи домашнє полум’я самосудів [114, с. 329]; палають / храми і 

люди [114, с. 162]; 4) «репрезентант психоемотивних станів людини» (як 

дескриптор людських почуттів (любові, пристрасті, страждання) образ вогню 

інтенсифікує їх, експресивно наснажує): дивне твоє признання / вперше знаєш 

мовила тоді випила келих вогню [114, с. 107]; Вирують пристрастей пожежі 

[114, с. 187]; багаття голоду і жаги [115, с. 213]; коли серце / пойметься вогнем / 

як дерев’яна церковця / то ніколи вже / з попелу / Богородиця / не повстане [114, 

с. 134-135]; звідси простягаю у пальцях / свою велику вогнисту сльозу / оправлену 

в колючий дріт [114, с. 285]; 5) «символ жертовності»: з раною що куриться мов 

жертовна жарина [115, с. 44]. 

Образ води представлений формами вода, вóди, водиця, джерело, калюжа, 

криниця, криниці, криничка, річка, роса, струмок, хвилі у позиції суб’єкта 

зіставлення у персоніфікації, метафорі, порівнянні та формами вода, води, 

затоплене, криниця, море, нетеча, піна, поводдя, прибій, струмок, суводь, хвилі, 

шумовиння в об’єктній позиції у тропах координат псевдототожності, подібності, 

асоціації.  

У позиції суб’єкта зіставлення реалізуються такі етнокультурні значення: 1) 

«обожнена стихія»: А була ти, небого [криниця], богинею у правітчизні, / 

молилися предки до твого непороччя, / пили вони жадібно тіло твоє пречисте, / 

солодкою водою причащали очі [114, с.  54] (сакралізацію води забезпечує 

псевдоототожнення з богинею, образ якої конотує ознаки «чиста», «свята», 

«непорочна»); богине в розмаїтих одмінах / прообразе багатоликого стовпа / з-

над Збруча [114, с. 160] (як і в попередньому контексті, дескриптор богиня 

об’єктивує фемінний сакральний образ); лісова криничка / давно визбавлена / 

святості німбу [115, с. 432] або Хто тебе [кринице] чару дівоцтва позбавив? 

[114, с. 54] (у двох останніх контекстах поетизується десакралізований образ 

криниці, що зумовлено відходом від пракоренів); 2) «життєдайна стихія»: існує 
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жива вода наче кров [114, с. 318]; нині ниспошли себе / виснаженій землі / бо ріки 

твої міліють [114, с. 160]; [земля] однаково запліднюється / спермою солодкої 

води [114, с.  159]; прагну у тридев’яте царство / де б’ють криниці із живою і 

мертвою водою [115, с. 288] (амбівалентний образ живої та мертвої води в 

останньому контексті запозичений із фольклору, де виявляє зв’язок стихії із 

сакральними ситуаціями життя і смерті); 3) «символ очищення»: не огортай / 

караючи / кригою / наші серця і суходоли / не дай милуватися / зірчастою 

подобизною / на віях заблукалого / у сніговій пустелі / являй / хоч у химері хмар / 

подобу душ наших / і визволь нас / від тягаря скорбот / пекучою сльозою [114, с. 

160] (змодельований образ апелює до сенсорних відчуттів людини та відображає 

її зовнішній і внутрішній світ; огортання серця кригою тотожне духовному 

збайдужінню і виродженню; значення духовного очищення водою виражає 

подібність хмара – подоба душі; простежується кореляція понять «жива вода» – 

«мертва вода» (у бінарній опозиції вода (хмара) – крига), характерних для 

фольклорного дискурсу, зокрема казкового, що демонструє дуалістичне 

тлумачення стихії як позитивної, життєдайної, так і негативної, що умертвляє); 4) 

«анімо-аніматична стихія»: а вода вона жива живісінька / втікає за дощем зі 

свого світу / і тіло віддає землі а душу хмарі [114, с. 276]; поверталася річка з гір 

/ і думала / що рожеву рибку несе / а то не рибка / а плескатий камінчик 

розсердилася річка / і жбурнула його / на берег [115, с. 145]; не бійся калюжо / 

оббіжу тебе довкола / разом зі співанкою / ой встань встань / подоляночко / 

здожени свого дощика [115, с. 144]; Приснилося Дівчинці Синє, / вона розповіла 

струмкові [115, с. 232]; джерело ховається у нору [115, с. 432]; вода / що з 

камінця на камінець стрибає / минає смарагдові доли і гори / заглядає у дзеркало 

синього неба / блудить у химерних вертепах землі [114, с. 318]; У синьої річки / 

золоте серце: / вона любить / і золоту рибку, / і рибку синю [115, с. 233]; тільки 

розміреність / руками води обхопила човен / наші тихі силуети обхопила [114, 

с. 277]; народження води [115, с. 208]; невинне воркування хвиль [115, с. 436]; як в 

нори заповзає / річки ласиця [115, с. 28] (оживлення води частіше забезпечує 

уподібнення за предикативною ознакою, рідше номінативною); 5) «символ 
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дівочої вроди» (вказане значення актуалізується в персоніфікованому образі роси, 

дескриптором якого виступає дівчина): розбудилася роса раненько / у росі личко 

вмила / щоб ще гарнішою бути [115, с. 146]; 6) «стихія, наділена цілющими 

властивостями»: Пані водице, спомічна / будь мені нині й повік [114, с. 179]; Не 

вірмо, що цілющі білі води / для нас прорвали каменю покров [114, с. 171] 

(сакралізація досягається через атрибутиви цілющі, білі); 7) «локус міфологічних 

персонажів»: світлице для нявок [115, с. 36]; 8) «символ вічності»: жрець вічності 

нам кланяється / єдине у змаганні з часом / вода [115, с. 260]. 

У позиції об’єкта зіставлення виявляються такі етнокультурні значення 

опоетизованого образу: 1) «медіатор між світом мертвих і живих»: Сидять гуцули 

на човнах могилок / під спорохнявілими щоглами хрестів. / Вже флота цвинтаря 

відчалює зі схилу / в поводдя трав високих і густих [114, с. 43] (через 

псевдототожність поводдя – трава, що контамінується з уподібненнями флот – 

цвинтар, щогла – хрест, човен – могила, об’єктивуються етнокультурні уявлення 

про воду як шлях у світ мертвих і про човен як засіб переправи); 2) «символ 

плинності, минущості»: все стече з тебе / як вода з пір’я [114, с. 103]; 3) «символ 

духовності і моральності»: де очі – мов криниці чисті / з перлистим, та холодним 

дном [115, с. 509] (семантику чистої води увиразнює етносимволіка образу очей 

як виразника внутрішнього світу людини); 4) «дескриптор часу»: [час] і суводь, і 

нетеча [115, с. 235]; почерез мільярди тіл / затоплених у часі [114, с. 271]; 

Струмок за садком – до дна видно там воду, / до дна день по дні, як вино, 

випиваєм. / Але раз ненароком я приглянувсь безодні – / і зрозумів, що дна там 

немає [114, с. 79] (в асоціативному паралелізмі до води, реалізованої формою 

струмок, уподібнюється часовий плин); 5) «символ кохання»: і скуштування води 

перелюбу неминуче / на весільних багряних ложах / переливаються води життя 

[114, с. 318]; крізь воду вечора прозирає / затоплене місто нашого / кохання [114, 

с. 264]; тієї ночі твої вуста / закінчувалися / як море приливом і відливом [114, 

с. 264]; шугнула прибоєм суконка / спливло шумовиння сорочки / а понад всім 

шелест шерех / останньої піни станика [114, с. 142]; сплески панчіх на підлогу / 

хвиль на піщаний берег [114, с. 142] (у трьох  останніх поетичних контекстах образ 
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води слугує дескриптором еротичних картин); 6) «локус для закоханих»: 

Спинився він (подорожній) при криниці, / стікає вода, як ртуть. / А при воді 

молодиці / річ сороміцьку ведуть… І далі пішов по узбоччі, / коли зненацька, як 

бич: / «Куди ви ото проти ночі, / найміться до нас на ніч!» / Оглянувся – й в оці 

застигли / подолків повабливий сплеск, / білі заголені стегна, / похітливі виклики 

перс. / І враз він відчув: опустила / назавжди, уже, відтепер / та сила, що 

спрагнене тіло / міццю сповняє утвердь. / Поплівсь подорожній звідти / побитий 

ганьбою, як пес  [114, с. 179-180] (етнокультурне значення об’єктивується в 

асоціативному паралелізмі вода – кохання, експресивності автор досягає уже на 

початку поезії через зіставлення води із ртуттю); 7) «стихія, що зцілює»: багато 

тут інших речей / випливає з цілющої води / твоєї недавньої присутності [114, 

с. 281]; 8) «символ вічності»: ми є напевно вічна вода [114, с. 319];  І спливає 

тільки вічність / по складках її одежі [114, с. 70]; 9) «життєдайна стихія»: з тілом 

води / лиш тіло коханої схоже / у ласці у пластиці в плаві / у праві тайни зачаття 

[115, с. 36] (реалізується через мотив уподібнення, засвідчений метафорою). 

Образ землі об’єктивується формами земля, груддя у суб’єктній позиції в 

метафорі, персоніфікації та формою земля в об’єктній позиції у порівнянні.  

У суб’єктній позиції відповідні форми реалізують такі етнокультурні 

значення: 1) «локус життя»: Курить земля зела озонне кадило / і сама гудить 

терпкавим тремолом вулію [114, с. 41]; гойдалка землі / під нами [114, с. 296]; 

земле / рослин і звірів [114, с. 194] (персоніфікований образ землі як місця життя в 

останньому випадку моделюється через вокатив); 2) «персоніфікована стихія»: 

Спала Земля, / підібгавши під себе ноги, / в затишнім / сніговім наметі… Землі 

було тепло в наметі, / і уста вона склала в усміх, / бо їй снилось, / що ведмеді 

ласують медом, / а зайці мають молоду капусту [114, с. 67-68]; визволяються 

навкруги від слизьких оболонок / зацілованих землею [115, с. 271]; дощі 

шепітливими вустами / цілують зелену землю [115, с. 273]; Спить земля 

прабатьків під цвинтарним плотом, / застигли корови біля тирла на чатах [114, 

с. 91]; сіль попелу на язиці землі [114, с. 228]; всі помисли землі знає [115, с. 150]; 

(земля) якої б вона не була раси / чорної жовтої сірої червоної / однаково / 
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хвалиться мозолистими долонями … / вона не знає / расової ворожнечі / хоч і 

чобіт несправедливості / відчуває на грудях [114, с. 159] (персоніфікований, 

оживлений образ землі у розглянутих контекстах вибудовується за 

антропоморфною моделлю); із хмаряною короною / що приспала землю / у собі як 

пташку [114, с. 211] (у метафорі-порівнянні образ землі осмислюється водночас 

через псевдоототожнення із живою істотою та через подібність до пташки); під 

терплячими стопами / ніженьки-вседержителі / вовтузиться ще теплий клубок 

землі [115, с. 209]; 3) «медіарний локус – місце захоронення»: тут предками 

нелинями / вгноєно землю [114, с. 140]; Бо не мине тому без кари, / хто, в серці 

стамувавши гнів, / візьме нас на печалі мари / віддать землі на перегній [114, 

с. 248]; а вода жива-живісінька / втікає за дощем зі свого світу / і тіло віддає 

землі а душу хмарі [114, с. 276]; завтрашня туго вдовина / по мені / на забутій 

могилці / ти останньою будеш / серед живих / на домовині землі [115, с. 205-206]; 

подекуди медіарне значення контамінується з уявленнями про анімо-аніматизм 

землі: будь мені пером / легка земле [115, с. 20]; земле-матінко / м’яко в тобі 

спатоньки [115, с. 332]; чи не звергне земля / зі стогоном / золоту гробницю / 

Чингісхана [115, с. 415]; Чи груддя власної могили / нас знайде в космосі пустім… 

[114, с. 249]; 4) «символ родючості»: землею живою у колоссі [115, с. 493]; 

Вмирає у мені Земля / із солярним знаком / на хлібині [115, с. 466]; невсипуще 

стогне земля у пологах [115, с. 257]; запліднюється / спермою солодкої води [114, 

с. 159] (семантику образу землі увиразнює етносемантика образу води); 5) 

«першоелемент буття»: і винесе на Божий світ / струнку як ти свідомість того / 

що все постало з імені прокльону / що світ замішаний в плювкові / в масній воді в 

брудному шумовинні / в самому серці харкотиння / його коріння це ж сама земля 

[114, с. 279] (у метафорі змодельований десакралізований негативно маркований 

образ землі); 6) «символ багатства, достатку»: Тобі належиться у віно / землі, як 

чаші, щедрий вміст [115, с. 78]. 

В об’єктній позиції актуалізуються два етносимволічні значення: 1) 

«сакральна стихія»: Благословить статечно дід святкові страви, / щоб стало 

все, як і земля, благословенним [114, с. 42] (досягається через уподібнення, 
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підсилене атрибутом благословенний) і 2) «медіарний локус –  місце поховання»: 

Ти поховала мене / присипала мовчанням / як засніженою землею [115, с. 190]. 

Образ повітря представлений формами повітря та вітер, вітри в суб’єктній 

позиції у метафорі, персоніфікації, порівнянні. У позиції суб’єкта 

осмислення/зіставлення образ повітря (вітру) реалізує значення: 1) «анімо-

аніматична стихія»: медвяним роєм знялося б услід повітря / яке тобою солодкою 

дихало [114, с. 283]; на баскому огиреві повітря [115, с. 291]; у небі раптом віти / 

засперечаються з вітрами [114, с. 31]; а було так / вітер собі зі скелі подобизну / 

висік вселився у неї та й / каже буду тепер духом каменю [114, с. 220]; А вітер 

вороний сурмив / над сніговим сумним сувоєм [114, с. 23]; зелене євангеліє лише 

гортає вітер [114, с. 25]; Гасає вітер свавільно на майдані за ринком [114, с. 56]; 

але як покірно подається / долоням вітру [115, с. 205]; вітри винюхали скупі сліди 

[115, с. 268]; 2) «локус для міфологічних істот»: воно (повітря) єдина опора / усіх 

крилатих / від ангелів почавши [114, с. 161]; тільки на нього / можуть опертися / 

крила відлетілого [114, с. 161]; 3) «медіарна функція – посланець, ретранслятор 

звуків»: Вітер мій вірний гридень, / гридень князя Осмомисла [114, с. 17] 

(псевдототожність вітер – гридень  відсилає до часів Київської Русі); Десь там 

княгиня в Путивлі, / чадо моє — Ярославна, / мужу в поганські пустелі / вітер 

отецький послала [114, с. 17]; зі степів євшану половецький / вітер досягає моїх 

вух / сиком аркану лементом [115, с. 38]; 4) «загрозлива, руйнівна сила»: всі 

книжки мої розкупив вітер [114, с. 240] (евфемістична метафора, побудована на 

основі псевдоототожнення за предикативною ознакою, моделює ситуацію 

знищення літератури); знову був вітер / зносив літери з книжок / хвилі з 

транзистора [115, с. 402]; 5) «демонологічна істота» (реалізується через моделі 

уподібнення вітер – упир, вітри – вовкулаки та вітри – відьми): (вітер) 

висмоктував як упир / дух із хати [115, с. 402]; всі вітри світу / свищуть гасають 

/ на ньому [мосту] / як відьми / на Лисій горі [115, с. 406]; Чи слухаєш зараз вітрів 

вовкулачу басолю, / що з-за пагорбів легінять ялові, хай їм грець [114, с. 37]. 

Результати проведеного аналізу представлені в таблиці 3.4. 
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Таблиця 3.4 

Об’єктивація етнокоду першоелементів буття  

Тип логіко-

лінгвістичної 

основи 

Псевдототожність Подібність Асоціація Аналогія 

Позиція СО/СЗ ОЗ СО/СЗ ОЗ СО/СЗ ОЗ СО/СЗ ОЗ 

вогонь + + + + - - - - 

вода + + + + - + - - 

земля + - + + - - - - 

повітря + - + - - - - - 

Як засвідчують результати аналізу, код першоелементів буття по-різному 

виявляє себе у тропах осі псевдототожності в поетиці І. Калинця. Автор 

використовує помітно більше форм вербалізації образів вогню й води, ніж повітря 

та землі.  

Встановлено, що маніфестантами вказаного коду здебільшого є тропи 

координати псевдототожності та подібності, координата асоціації представлена 

поодинокими прикладами. Для всіх номенів на позначення першоелементів буття 

характерною є позиція суб’єкта зіставлення. Максимальний ступінь засвоєння 

демонструють образи вогню, води та землі, що реалізують етнокультурні 

значення також і в об’єктній позиції. 

Кількісні показники етнокультурних значень коливаються в межах від 5 до 

8 в позиції суб’єкта зіставлення: 5 (повітря), 6 (земля), 7 (вогонь), 8 (вода) та від 2 

до 9 в об’єктній позиції: 2 (земля), 5 (вогонь), 9 (вода). 

Аналіз етнокоду першоелементів буття показав, що в тропеїчній системі 

І. Калинця відповідні образи моделюються як полісемантичні, амбівалентні і 

частіше апелюють до ментальної сфери, ніж емоційної. Тропи з назвами 

першоелементів буття, представленими в суб’єктній та об’єктній позиціях, 

моделюють такі ситуації сакрального буття особистості, як смерть (вогонь, вода, 

земля), любов (вогонь, вода), очищення (вогонь, вода), страждання (вогонь).  
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3.2. Тропи осі псевдототожності в поетиці І. Калинця в аспекті 

об’єктивації етнокультурних уявлень про світ людини 

 

3.2.1. Об’єктивація антропоморфного етнокультурного коду 

 

У тропах, що об’єктивують антропоморфний етнокод, реалізуються, з 

одного боку, уявлення про людей, як-от діда, яничара, ясир, Тараса Шевченка, а з 

іншого – про опоетизовані образи частин тіла людини, які нерідко розглядають у 

межах окремого етнокультурного коду – соматичного. Точками референції 

Калинцевих тропів, заґрунтованих на соматичному етнокоді, є насамперед 

уявлення про серце. 

Антропонім дід, представлений однойменною формою, у структурі тропів 

координати псевдототожності та подібності конотує значення «медіатор між 

полісвітами»:  Співав дід на крилосі тропарі й кондаки натхненно, / як Мишуга, 

що вичаровував солодко Йонтка арію. / Із трухлявих ґонтових бань сталевих 

хрестів антени / висилали дідовий голос херувимам до раю [114, с. 57].  

Образ яничара засвідчений формами потурнак, яничар, яничари в позиції 

об’єкта зіставлення в персоніфікації та алегорії. У персоніфікації виступає 

дескриптором часу: жорстокий яничар [114, с. 144] (негативно маркований образ 

яничара, підсилений атрибутивом жорстокий, моделює невблаганну плинність 

буття). В алегорії (цикл «Семигини») через образ потуречених 

військовополонених, що воюють проти свого народу, засуджується зрадливість як 

одна з негативних рис українців: а останній (щоб йому не тільки / язика, а й 

рученьки і ніженьки / покрутило) / Семиперекинчик Потурнак [115, с. 367]; 

Гуляла галера Лиманом, / а на ній Потурнак паном, / матір козацьку топче, / кров 

християнську точе, / тільки діток дрібних не чавить: / –  Підете, дітки, во 

яничари. / Хай край козацький / виросте потурнацький! / Не буде кому, небораки, / 

Потурнака лаяти Потурнаком [115, с. 372]. 

Назва ясир у позиції об’єкта зіставлення представлена в метафорі іконка 

чудом визволена / з ясиру минулорічного обшуку [114, с. 281] (негативно 
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маркований образ досягається завдяки актуалізації інформації про розбійницькі 

напади турків й татар. Пор.: «ясир – бранці, яких захоплювали турки й татари під 

час розбійницьких нападів»; «полон, неволя» [42, с. 1649]). 

Образ Кобзаря представлений формами Тарасик і Шевченко у суб’єктній 

позиції у складі метафори, де реалізує два значення: 1) «народний проводир»: Він 

вийшов Тарасиком, щоб бути надвечір назад, / а вернувся апостолом з 

бунтарською бородою [114, с. 26]; Наша пісня протесту / Шевченко [114, с. 335] 

та 2) «покровитель України»: Щедрик, щедрик, щедрівонька / там, де 

Українонька / краєм неозорим: / на дні –  дніпрозорі, / обкрай –  місяченько, / 

білозор Шевченко [115, с. 103].  

Соматичний код як різновид антропоморфного в поетиконі І. Калинця 

широко об’єктивується у тропах осі псевдототожності з компонентом серце, 

спрямованих на поетизацію психоемоційної сфери людини. На думку дослідників 

міфопоетичного (М. Костомаров, О. Афанасьєв, І. Нечуй-Левицький, 

В. Липинський, О. Кульчицький), «українська психічна структура вирізняється 

емоційно-почуттєвим характером, кордоцентричністю» [295, с. 10]. Серед 

типових рис психічного складу українців Д. Чижевський називав емоційність, 

сентименталізм, чутливість та ліризм, зазначаючи, що «в людськім душевнім 

житті глибше, ніж свідомі психічні переживання, служить їх основа – «серце», … 

бо в «сердечній глибині», безодні, криється усе, що є у цілому світі» [314, с. 15-

17]. Кордоцентризм лежить в основі української ментальності. Відповідно 

українська етнічна модель особистості характеризується перевагою серця як 

морально-емоційного ядра людини над її розумом, тобто сферою раціонального 

[69, с. 407]. Звідси інтерес до серця з боку українського письменства і науковців 

(Д. Чижевський, І. Голубовська, Л. Кравець та ін.). 

Основним вербалізатором виступає форма серце в позиції суб’єкта 

зіставлення в метафорі, персоніфікації, де актуалізує такі значення: 1) 

«вмістилище, локус почуттів»: що погляд / (людини чи тварини) – / це вулкан, / 

який інколи на мить / вивержує зі серця / усю жагу: / жах чи подив, / радість чи 

біль... [115, с. 97]; одній мені серце крає / Тернова дудка [115, с. 175]; мені не 
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тільки перетинки / а й серце / розриває [115, с. 30]; Серце моє досі сиве [114, 

с. 117]; я мушу засвітити слово / отак черкнути ним об серце / як сірником [114, 

с. 272]; Світ твій обірветься жовтою флейтою фіртки, / серце зірветься з 

черенки в траву побіч яблук [114, с.  71]; хто, в серці стамувавши гнів, / візьме нас 

на печалі мари [114, с. 248]; а інша в серці вже стоїть як у вікні [114, с. 279]; Але 

певен я, що кожен / далі в серці береже / жаль до згубленої рожі [115, с. 52]; із 

пенька серця стрілить бо якась паросль [114, с. 75]; Благослови Лілеї і Рожі / в її 

нестиглому серці [115, с. 191] (у тропі через образи лілеї, ружі, що в парадигмі 

флористичних уявлень об’єктивують значення «любов», «цнотливість», та 

нестиглого серця  як «місця локалізації почуттів» контамінуються рослинний та 

соматичний коди); Проносиш ти осінніми ночами / очей своїх непереможну сталь 

/ повз кольори незнаної печалі, / повз розум, серце і мої вуста [114, с. 32] (у 

метафорі образ серця корелює з образами розуму і тіла); замість серця / у грудях 

носим ружу [115, с. 58] (троп демонструє контамінацію рослинного та 

соматичного кодів: процес заміщення серця ружею зумовлений схожістю їхніх 

етносимволічних значень, пор.: «локус любові» та «символ любові»); 2) «символ 

віри, генетичної пам’яті»: серце обривається, / обважніле вірою [115, с. 182]; 

Молимось вогню, що тужить нашою кров’ю, / що папороть серця запалює 

покликом предків [114, с. 45]; життя жовтого листочка що потрапив до / 

тюремного дворика триваліше у людському / серці аніж його побратимів на 

камені міста [115, с. 21]; відлік пурпурового часу оживає / у мому серці / плачу від 

раювання [115, с. 284]; 3) «метонімічний образ кордоцентричності українців» 

(Початок дерева життя – у серці, / його велінням дерево росте [114, с. 172]; 

Щоб істину, неначе голку в сіні, / найпослідущий серцем в серці віднайшов [115, с. 

64]; Ми серцем бачим, серцем зорим / в розмитій букві від сльози / і води тихі, й 

чисті зорі [115, с. 76]; не зупиняйся в переддвер’ї – / до серця глянь – в його 

печерах / відшукуй злагоди закон [115, с. 70]; золоті ворота / серця [115, с. 187] (в 

останньому контексті в метафорі контамінувалися символіка золотих воріт як 

«одного з давніх символів України» [58, с. 201], зокрема «символу Київської 

держави» [91, с. 253], та серця як маркера світовідчуття українського народу). 
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Результати проведеного аналізу представлені в таблиці 3.5. 

Таблиця 3.5 

Об’єктивація антропоморфного етнокоду 

Тип логіко-

лінгвістичної 

основи 

Псевдототожність Подібність Асоціація Аналогія 

Позиція СО/СЗ ОЗ СО/СЗ ОЗ СО/СЗ ОЗ СО/СЗ ОЗ 

дід  + - + - - - - - 

серце + - - - - - - - 

Т. Шевченко + - - - - - - - 

яничар  - + - - - - - - 

ясир - + - - - - - - 

Як бачимо, вербалізатори антропоморфного етнокультурного коду 

виступають здебільшого компонентами тропів координати псевдототожності в 

позиції суб’єкта зіставлення, рідше – дескрипторами в об’єктній позиції, що є 

релевантною для образів яничара та ясиру. 

Аналіз соматичного етнокультурного коду в поетиці І. Калинця показав, що 

в художньо-естетичній рецепції знакових для міфопоетичної картини світу поета, 

як і для світогляду українців, перебуває образ серця, що привертає увагу 

насамперед до емоційної сфери людини та моделює сакральну ситуацію любові. 

Кількісні показники етнокультурних значень коливаються в межах від 1 до 

3 у суб’єктній позиції: 1 (дід), 2 (Т. Шевченко), 3 (серце) та від 1 до 2 в об’єктній 

позиції: 1 (ясир), 2 (яничар). 

 

3.2.2. Об’єктивація артефактного етнокультурного коду 

 

Точками референції тропів, заґрунтованих на артефактному етнокоді, є 

уявлення про предметний світ. Лінгвалізовані предметні образи у тропах осі 

псевдототожності представлені в поетиці І. Калинця тридцятьма чотирма 

одиницями, серед яких назви їжі та напоїв (діжа (як тісто), мед, дванадцять 
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страв, пампушка, узвар, хліб), побутових предметів (рогачик, макітра, макогін, 

коромисло), одягу і тканин (китайка, обрус), речовин (глина), пам’яток (кам’яні 

баби), архітектурних споруд (стріха, вежа), предметів, що стосуються народних 

ремесел та господарської діяльності (веретено, жорна, килим), обрядових 

предметів (вінок, писанка), зовнішніх атрибутів козака (бандура, бунчук, лук, 

люлька, меч, порохівниця, стріла, сагайдак, торбина, шабля, шапка) та 

міфологічними/казковими предметами (золотий плуг, калинова сопілка). 

Їжа та напої як сегмент матеріальної культури засвідчені шістьма образами: 

діжа (як тісто), мед, дванадцять страв, пампушка, узвар, хліб. 

У позиції об’єкта зіставлення реалізується образ діжі зі значенням 

«виготовлене у цій посудині тісто» [259, с. 301], вербалізований за допомогою  

однойменної форми у метафорі-порівнянні бухне як діжа / твоя особова справа 

[114, с. 292]. 

Образ меду як назви їжі (напою) представлений однойменною формою як у 

позиції суб’єкта осмислення в метафорі, так і в позиції об’єкта зіставлення в 

метафорі-порівнянні. У суб’єктній позиції реалізує значення «обрядова їжа 

різдвяного циклу» (і мед горнятко осідлає [115, с. 219]), в об’єктній актуалізує 

фоново-енциклопедичний семантичний компонент «легкий хмільний напій» 

(п’янить любовний тріолет, / як у темницях давній мед [114, с. 187]). 

Збірний образ дванадцяти страв реалізується через відповідну форму в 

позиції суб’єкта зіставлення в персоніфікації зі значенням «дванадцять обрядових 

святовечірніх страв» у такому контексті:  дванадцятеро зацних страв / махають 

чарці бородою [115, с. 220].  

Образ пампушки представлений однойменною формою у суб’єктній позиції 

в персоніфікації (цикл «Різдвяне алогійне»), де як і попередні образи, 

осмислюється саме як «обрядова страва різдвяного циклу»: а пампушка – то 

вельможна – / помазана медом – / чеберяє вихилясом / задом і передом [115, 

с. 222]. 

Через персоніфікацію реалізує етнокультурне значення «обрядовий напій 

різдвяного циклу» образ узвару, вербалізований формою узвар та оказіоналізмом 
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узваренко: узвар, узвар, узваренко / в шапці сушениці / у пампушки біля вушка / 

грає вечорниці [115, с. 222].  

Образ хліба засвідчений формами хліб, хлібина, хлібини, ритуальні хлібці, 

калачі, книші, коровай у суб’єктній позиції та назвами коровай і хліб в об’єктній у 

тропах координат псевдототожності та аналогії. У позиції суб’єкта зіставлення 

актуалізуються уявлення про хліб як: 1) «сакральне поняття»: до цієї землі 

припасти / не тільки у молитві до хліба / щоденного [114, с. 342] (персоніфікація 

хліба через звертання до нього у формі молитви моделює його сакралізований 

образ) і 2) «десакралізоване поняття»: вода наша ніколи / не стане вином / а п’ять 

хлібин / залишаться / п’ятьма хлібинами [114, с. 155] (християнський сюжет про 

помноження Ісусом п’яти хлібин та перетворення води у вино в поетиці 

І. Калинця переосмислений у формі антиметаморфози, що демонструє зневіру, 

неможливість змін); 3) «атрибут обрядодійства»: ще донині найпишніші книші / 

достигають там у черені печі / і ритуальні хлібці зі знаменням христа [115, 

с. 43]; по вчорашній коляді / рум’яні лиця калачів [114, с. 299]; обдзьобалися маком 

калачі [115, с. 220]; я барвінок зимозеленко / мій батенько Коровай / матінка 

Весілля / сестра Любисток / а моя наречена Полюбимене [115, с. 252] (семантика 

короваю як ритуального хліба в обряді весілля актуалізується за участі 

персоніфікованих образів барвінку, любистку); 4) «ритуальний предмет, що 

корелює із сонцем»: хто тепер пам’ятає / що коровай / величальник сонця [114, 

с. 165].  

В об’єктній позиції образ хліба реалізує значення «символ божого тіла»: 

хто ще відійшов / не встигши потиснути руки / начебто вийшов по хліб і вино 

[114, с. 281] (автор через образну аналогію апелює до образу Ісуса як невинної 

жертви з метою поетизації людей, які зазнали переслідувань або загинули). Щодо 

образу короваю в наступному контексті, то він актуалізує етнокультурне значення 

«символ рідної землі»: пошматований мечами з усюди / зелений коровай вітчизни 

[115, с. 482]. 

Образи побутових предметів у тропах осі псевдототожності представлені 

трьома назвами (макогін, макітра, коромисло) у структурі метафори, 
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персоніфікації в позиції суб’єкта зі значенням «знаки української етнокультури» 

(макогоне, макогоне, / за тобою дідько гоне! / тільки так / убоїться мене мак 

[115, с. 220]; У кратерах макітр замішане / місто солодке стигне [114, с. 53]; 

Коромислом зранку вона розважить долю: / що з одного кінця – горе, з другого – 

щастя [114, с. 78]) та формою рогачики з аналогічним значенням у позиції 

об’єкта зіставлення ([вітер] стежки загородив рогачками заметів [114, с. 47]).  

До опоетизованих образів одягу (тканини) належать китайка та обрус. Образ 

китайки, реалізований формою китайка, виступає в позиції суб’єкта в 

персоніфікації та в позиції об’єкта в метафорі. В обох випадках об’єктивується 

медіарне значення предмета в сакральній ситуації смерті – «червона тканина, 

якою накривали очі покійнику»: Китайко, китайко, / нащо козакові очі накрила? / 

– Хай ще раз подивиться / на черлене літечко, / на вогонь-коника, / на червону 

ружечку, / на красну дівоньку [115, с. 229]; з китайкою вогню / у головах [114, 

с. 233]. Образ обруса представлений однойменною формою у позиції суб’єкта 

зіставлення в персоніфікації: поліг обрус серед снопів – / прослався буйно головою 

[115, с. 220] (поетизується в контексті традицій Свят-вечора). 

Речовиниий образ глини у формі глиняне виступає в суб’єктній позиції у 

персоніфікації зі значенням «першопочаток, першотворення»: бо коли з глини, 

вертайся в глиняне лоно [114, с. 95]. 

У складі тропів осі псевдототожності осмислюється образ кам’яних бабів, 

вербалізований однойменною синтагмою у позиції суб’єкта зіставлення в 

персоніфікації, де реалізує значення «закам’янілі люди-велети, покарані богом» 

[58, с. 220; 91, с. 21]: Ми велети, що посміли зі сонця глумитись, / покарані 

зухвальці, обернені в камінь [114, с. 55].  

Образи архітектурних споруд у структурі тропів засвідчені назвами вежа та 

стріха. Перша реалізується в позиції об’єкта зіставлення у тропах координати 

псевдототожності. Образ споруди, що здавна служила місцем ув’язнення [91, 

с. 30], у міфопоетичній картині світу І. Калинця також конотує значення 

«ув’язнення, ізолювання, відокремлення»: Вежа Твоєї печалі була таки справді 

давно [114, с. 256] (через псевдоототоженення вежі з печаллю поетизується 
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психоемоційний стан ліричного героя);  адже твоє мовчання / одиноке / і ті що 

зводити мають / вежу мовчання / стирти газетні / громадять [114, с. 240] (через 

псевдоототожнення з мовчанням автор акцентує увагу на самоізоляції як формі 

протесту); Моя вежа ув’язнення тривка, і радощі хвилинні ваші / її підвалину не 

захитають. Із кожним роком ще одно / нашарування виростає, тому 

середньовіччя чорними / зубцями досягає й ваше невисоке небо. / Така мені 

знайома безпорадність друзів, таке мені / знайоме хизування недругів по обімеж 

[114, с. 257]. 

Образ стріхи представлений однойменною формою у позиції суб’єкта 

зіставлення в персоніфікації та змодельований згідно з етнокультурною 

традицією як метонімічний образ рідної хати з характерними атрибутами (колони 

мальв, булави маку, срібний часник тощо):  Підперта здавна тендітними 

колонами мальв, / ще від Івана стрипіхата зілля сухозлоттям, / з дивною 

мозаїкою з буро-зелених смальт /та свіжою латкою сонячного околоту... 

Перегнали давно тебе наймолодші із груш, / гнилиці опалі загрузли в твоєму лоні. / 

Жаль мені стріхи, бо сам я, мов комин, загруз  / білими спогадами в її мосяжній 

соломі [114, с. 55]. 

Щодо предметів, які стосуються народних ремесел та господарської 

діяльності, то вони представлені трьома одиницями: веретено, жорна, килим. 

Образ веретена засвідчений відповідною формою у множині і реалізується в 

позиції суб’єкта зіставлення в метафорі зі значенням «опоетизоване знаряддя 

праці»: карафок веретена пахнуть гірко кменом [114, с. 42]; Бринять ракети 

веретен / в галактиці каганцевої містики [114, с. 53]. 

Образ жорен, вербалізований формами жорно, жорна, жорнові, жорновий 

камінь, виступає в позиції об’єкта зіставлення, де актуалізує інформацію про 

жорна як «плескуватий круглий камінь для лущення і розмелювання зерна та 

інших твердих предметів» [259, с. 544]: Кривавого місяця жорновий камінь / нашу 

землю загірню поганством розчавив [114, с. 91]; вимуровує день жорнами 

склепіння над головою [114, с. 220]; багато святкових / слів перетертих на 

жорнах звичного [114, с. 282]; жорна могильної грядки [114, с. 29]; І вам також 
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дістались в дар / скрижалі жорнові палітер [115, с. 92]; вранці я виходив із 

птахом / вертався смерком / з тяжким жорном / серцем [115, с. 206]. 

Через образи килимів та кросен автор опоетизовує килимарство як різновид 

народного ремесла. Образ килима, засвідчений формою килими, об’єктивується в 

суб’єктній позиції у тропах координати псевдототожності зі значенням 

«досконалий художньо-промисловий продукт»: На арфах предвічних кросен / 

тчуть барвисті мелодії килимів / хитрорукі рапсоди з Косова / Поділля, 

Полтавщини і Києва [114, с. 29] (представлені тут псевдототожності ткач – 

рапсод, кросна – арфи та килими – мелодії демонструють зіставлення з музикою 

як видом мистецтва; використовуючи музичні терміни, автор акцентує увагу на 

високій майстерності народних умільців, вироби яких «досить часто є 

мистецькими витворами» [164, с. 465]). В іншому контексті до землі, / обкраденої 

з гарячих барв / Глинянських килимів [115, с. 463] автор апелює саме до ткачів 

м. Глиняни. 

Предметні образи, що стосуються обрядовості, презентовані двома: вінок та 

писанка. Образ вінка  лінгвалізується формами вінок, рутяний вінок, вінець, вінки 

в об’єктній позиції у тропах координати песвдототожності (метафора, алегорія), 

де реалізує такі значення: 1) «атрибут української обрядовості»: виплітають 

дівчата зелені вінки гаївок  [114, с. 46] (подвійна мотивація псевдоототожнення 

детермінована, по-перше, подібністю за формою вінка і хороводу, по-друге, 

місцем вінка в системі обрядодійств, зокрема весняно-літнього циклу); 2) «символ 

дівочої чистоти, цноти»: мечем дівочий вінець здобувши [114, с. 253]; мій вінок без 

згоди взяв [114, с. 254]; світилоньки ясні / чи вінок наш / незайманий / пісня не 

закаляна [115, с. 330]; Будемо міст мостити / рутяним вінком – / їде панна 

гетьманівна – / соромиться [115, с. 229]. 

Образ писанки засвідчують однойменна форма іменника та метонімічна 

назва жовток у позиції суб’єкта зіставлення в метафорі і порівнянні  та форма 

множини писанки в об’єктній позиції. У суб’єктній позиції актуалізується така 

етнокультурна семантика образу, як: 1) «символ певного мікрокосмосу (світу)»: 

То вже вона [писанка], як дивовижний світ, / то вже дзвенить, як згусток сонця, 
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/ буяють буйно квіти у росі, / олені бродять в березневім соці. / І стилізовані 

сплітаються сади / у маєві густих обрамлень, / мереживом найтоншим 

мерехтить / геометричний космацький орнамент [114, с. 30] (тут акцентується 

увага на особливому стилі розпису – космацькому); 2) «солярний символ»: то 

вже дзвенить [писанка – О.М.], як згусток сонця [114, с. 30]; 3) «сакральний 

образ»: треба животворящий жовток / вгорнути у великодню ризу [115, с. 324] 

(увиразнюється дескриптором життєдайний).  

В об’єктній позиції також експлікується солярна символіка писанки, 

засвідчена моделлю псевдоототожнення сонце – писанка: на Великдень / [вітер – 

О.М.] прикотив сонце / у Космачі розписане [115, с. 142] (у метафорі 

дескриптором астрального тіла є оригінальна писанка, виготовлена майстрами із 

с. Космач Івано-Франківської області); Котились писанками ізгори / ясні сонця у 

мамині долоні [114, с. 30]. 

Помітну групу в поетиконі І. Калинця становлять тропи, компонентами 

яких виступають образи основних атрибутів козака. Предметам, що формують 

зовнішній образ козака (бандура, бунчук, лук, люлька, меч, порохівниця, стріла, 

сагайдак, торбина, шабля, шапка), присвячені поезії із циклу «Лицарія», в яких 

відповідні назви вживаються насамперед у позиції суб’єкта осмислення у складі 

метафор, персоніфікацій, де вони осмислюються частіше в іронічному плані, 

реалізуючи значення «зовнішній атрибут козака».  

Так, образ лука вербалізується формами лук в суб’єктній позиції (лук-

довгорук / байдою байда / як устане / стрілою дістане / за полем луг / за 

байраком Буг [115, с. 334]) та лучок в об’єктній (гей там у Вкраїні / лежить лучок 

у козака / на коліні / сорок срібних тятивок має / солодко грає / упиваються у 

душі / сльози душать / а в мене струна одна / як бренькне / то й стрілки / катма 

[115, с. 334-335]). 

Образи стріли і сагайдака засвідчені відповідними формами в суб’єктій 

позиції у складі персоніфікацій (за тобою писаний сагайдачне / не одна кленовая 

стрілка плаче / клене долю удову / хоче додому / коли б навспак / у сагайдак [115, 

с. 334]). Це ж стосується й інших назв зброї (меч, шабля, порохівниця): боже 
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Перуне / до твеї персуни / б’ю чолом / будь опорою / для пороху / я твоя сестриця 

/ порохівниця [115, с. 336] (у поезії «Порохівниця» через звертання до 

слов’янського бога Перуна об’єктивується метафорична модель істота – 

порохівниця:); ваша дамаська світлість / висите на суку / не дай всує світом / 

прожити на віку; ваша дамаська світлість / годі на суку / гайда / поп’єм юхи у 

світі / ще на віку [115, с. 337-338] (шабля персоніфікується у позиції вокатива); 

Хвалиться Меч Світлиці / на голові оселедцем: / – Побував я за порогами. / Тепер 

(каже) ті пороги / як горіхи лущу. / – Там ви, пане воєводо, / пощербили зуби? 

[115, c. 227] (персоніфікований образ меча засвідчений моделлю меч – воєвода). 

Об’єктну позицію займає образ бунчука, вербалізований однойменною 

формою у метафорі а над комином / теліпається / сивий бунчук диму [115, с. 392] 

(уподібнення забезпечує актуалізація фоново-енциклопедичних ознак 

дескриптора). 

У суб’єктній позиції у складі персоніфікації виступає і форма люлька: люлю 

на губі / ґулю злюбо / посріблю любці убір / любку пошлюблю [115, с. 338] 

(псевдоототожнення здійснюється за моделлю люлька – кохана). З аналогічним 

значенням функціонує в досліджуваних текстах образ шапки, засвідчений 

однойменною формою в суб’єктній позиції у метафорі: ношена не зношена / пані 

вельможна / лежить збоку пишно / не знята списом / золотом не скуплена / 

крівцею не скупана / не зранена не зронена / шапка-корона [115, с. 330]. 

Образ торби як невід’ємного атрибута козака представлений формами 

торба та сума в суб’єктній позиції у складі метафори, де актуалізує 

етнокультурне значення «уособлення бідності»: торбо-нетяго / сумо-сиром’яго / 

камінням цяцькована / бляхою підкована / козаку-небозі/  відчинися в дорозі /… а 

як споночіє / ізірне зірниця / торбу відчиню / а там світлиця / тирса- подушка / і 

до сону душка [115, с. 339].  

Образ бандури – національного музичного інструмента – засвідчений 

формою бондарівна-бандура в суб’єктній позиції у персоніфікації: бондарівно-

бандуро / зі самого Батурина / чи тебе вкрадено / чи одурено / гасаєш коником / в 
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степу-розпутті / за самим полковником / могла бути / хай кінно хай пішо / завше 

мандрівно / аби тільки пісня / аби тільки рівня / у віно [115, с. 341].  

Предметні образи, вигадані розкутою народною свідомістю, представлені 

образами міфологічного плуга та казкової чарівної калинової сопілки. 

Вербалізатор Калинова Сопілка експлікується в суб’єктній позиції у складі 

розгорнутих метафор: від одкровення / калинової сопілки / кров стигне [114, 

с. 303]; Був я у Калинової Сопілки / за поводиря. / Ото звечора заходимо / до хати, 

/ а там дівчатко: / – Дайте і мені подударити. / Сопілці дівчатко злюбилося, / то 

вона й каже: / – Ой, помалу-малу, / Звениславо, грай, / та не вражай / мого 

серденька вкрай. / А коли закінчила сумної / то взялася за боки: / – Заграйте у 

золоті пальці, / а я стану на листочок: / річка-млинівочка, / вечір-млиночок 

[115, с. 231]. 

Образ міфологічного плуга, презентований синтагмою Золотий 

Сколотський Плуг, виступає компонентом тропів координат псевдототожності та 

подібності також у позиції суб’єкта зіставлення: Останній Плугатарю, / Лицарю 

Ріллі, / віддає твоїми руками / мій селянський рід / свому багатойменному 

Дажбогові / Золотий Сколотський Плуг [115, с. 470]; Золотий Сколотський Плуг, 

/ як птах, повертається / у соняшникове небо, / звідкіля колись / нам ласкаво 

зійшов [115, с. 466]. 

Результати проведеного аналізу представлені в таблиці 3.6. 

Таблиця 3.6 

Об’єктивація артефактного етнокоду 

Тип логіко-

лінгвістичної 

основи 

Псевдототожність Подібність Асоціація Аналогія 

Позиція СО/СЗ ОЗ СО/СЗ ОЗ СО/СЗ ОЗ СО/СЗ ОЗ 

бандура + - - - - - - - 

бунчук - + - - - - - - 

вежа  - + - - - - - - 

веретено + - - - - - - - 
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вінок - + - - - - - - 

глина - + - - - - - - 

дванадцять 

страв 

+ - - - - - - - 

діжа  - - - + - - - - 

жорна - + - - - - - - 

калинова 

сопілка 

+ - - - - - - - 

кам’яні  баби + - - - - - - - 

килим  + - - - - - - - 

китайка + + - - - - - - 

коромисло + - - - - - - - 

лук + + - - - - - - 

люлька + - - - - - - - 

макітра  + - - - - - - - 

макогін + - - - - - - - 

мед + - - + - - - - 

меч + - - - - - - - 

обрус + - - - - - - - 

пампушка + - - - - - - - 

писанка + + + - - - - - 

плуг + - + - - - - - 

порохівниця + - - - - - - - 

рогачик  - + - - - - - - 

сагайдак + - - - - - - - 

стріла + - - - - - - - 

стріха + - - - - - - - 

торба + - - - - - - - 

узвар + - - - - - - - 
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хліб  + + - - - - - + 

шабля + - - - - - - - 

шапка + - - - - - - - 

Виявлено, що репрезентантами етнокультурного предметного коду 

здебільшого є тропи координати псевдототожності, рідше подібності, 

поодинокими прикладами представлена координата аналогії. Предметні образи 

частіше займають позицію суб’єкта зіставлення (27). Позиція об’єкта зіставлення 

релевантна для тринадцяти образів, що засвідчує максимальний ступінь їхнього 

засвоєння (бунчук, вежа, вінок, діжа, жорна, килим, китайка, коромисло, лук, 

мед, писанка, рогачик, хліб). 

У тропах осі псевдототожності актуалізуються не лише символічні, а й 

фоново-енциклопедичні значення опоетизованих образів, кількість яких 

коливається в межах від 1 до 4 у позиції суб’єкта: 1 (бандура, веретено, 

дванадцять страв, калинова сопілка, кам’яні баби, килим, китайка, коромисло, 

лук, люлька, макітра, макогін, мед, меч, обрус, пампушка, плуг, порохівниця, 

сагайдак, стріла, стріха, торба, узвар, шабля, шапка), 3 (писанка), 4 (хліб) та від 1 

до 2 в об’єктній позиції: 1 (бунчук, вежа, глина, діжа, жорна, китайка, лук, мед, 

писанка, рогачик), 2 (вінок, хліб). Загалом аналіз предметних образів у складі 

тропів демонструє їхнє тяжіння до моносемантичності. 

Ірреальні предмети (міфологічний плуг, викуваний богом, та чарівна 

калинова сопілка) як образи, створені розкутою народною свідомістю, в 

досліджених текстах характеризуються яскраво вираженим оцінним 

забарвленням. 

Виступаючи компонентами тропів осі псевдототожності, назви предметів 

об’єктивують ситуації сакральної історії соціуму та особистості, зокрема 

різдвяної і весняно-літньої обрядовості (макогін, макітра, вінок), смерті 

(китайка), любові (вінок). 
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3.3. Тропи осі псевдототожності в поетиці І. Калинця в аспекті 

об’єктивації кольористичного етнокультурного коду 

 

Кольористичний етнокод у поетиці І. Калинця об’єктивується у тропах із 

компонентами – кольоративами, що реалізують відповідні етнокультурні 

уявлення, повязані насамперед із білим, зеленим, золотим, синім, червоним та 

чорним кольорами.  

Білий колір реалізується формами білий, біла, біле, білі, оказіоналізмами 

білогрекий та білотінні, представленими частіше в метафоричних епітетах, що 

нерідко виступають компонентами метафори, персоніфікації, метафори-

порівняння, порівняння тощо.   

У поетичній картині світу І.  Калинця білий колір зазвичай характеризується 

позитивним емоційно-оцінним забарвленням, є полісемантичним та експлікує 

низку етнічно зумовлених смислів, зокрема в об’єктній позиції: 1) «символ 

святості»: І білий бог з осяяних верхів / косу відкине, радісно уздрівши / мадонну і 

дитя між лопухів [114, с. 69]; Білому Ангелові мало мого слуху / що обдаровує 

Троянду в росяне / зітхання [115, с. 115]; дочекалися снігу / як манни / білого 

переродження / душі пейзажу / прийдіте поклонітеся / посріблені волхви / з 

миром інею / з високим кадилом морозу [114, с. 299] (у перших двох контекстах 

вказане значення увиразнює також сакральна семантика, властива суб’єктам 

осмислення – Богу та ангелу; у третьому – за допомогою кольоратива як 

дескриптора снігу моделюється сакральний образ опоетизованого зимового 

пейзажу); 2) «уособлення моральної чистоти»: Хай на підложжі підлості 

пасуться титули, / останьмо чисті, як поярка – біла вовна [114, с. 96]; чиста моя 

лілеє / з білим бездонним серцем [115, с. 277]; з білих лялечок хмар / мов з останніх 

полотен Ментуха / вгадуєш білі постаті друзів / що залишились людьми [114, 

с. 322]; Я ваш тоді покинув дім, / кохання білотінні стіни / заслав доріг червоний 

дим [114, с. 23]; Цілую білі руки руж, / бліді вуста пелюсток. / Для наших 

просвітлілих душ / вони пречисте люстро [115, с. 52] (у двох останніх прикладах 

експлікується ознака «інтимності»: атрибут білотінні засвідчує перевагу світлого 
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над темним через оксиморонний образ білих тіней, дескриптивна функція 

новотвору базується на актуалізації етнокультурного значення кольору, що 

моделює образ світлого, чистого почуття, а атрибути пречисте, просвітлілі 

увиразнюють псевдототожність білі троянди – пречисте люстро для просвітлілих 

душ); 3) «символ дівочої цноти»: ноче, зібгана, як біле ложе у жмуття!: Не 

жадав він Твого віна і барв / преславного міста Острога – сяючі бані церкви на / 

червоному дні, – тільки барв трояндових уст, мечем / дівочий вінець здобувши. 

Ноче, зібгана, як біле ложе, / у жмуття! На сполох б’є балдахін німими дзвонами 

/ золотої бахроми, на сполох кричать очі розп’ятої / невинності [114, с. 253]; 

Подейкують, що в її непорочний подолок / злітається вдосвіта біле птаство 

[114, с. 78] (образи білого ложа та білих птахів, мотивовані етносимволікою 

кольоративу, контекстуально пов’язані з іншими образами, зокрема очима 

розп’ятої невинності, дівочим вінцем та непорочним подолком, через які 

опосередковано моделюється образ Діви); 4) «смерті»: перед цими воротами / хам 

повинен зупинитися / ці ворота маленькі термопіли / за ними біле полотно / на 

зеленому лузі / недоторкана держава / поезії за яку ми також / спізнаємо смак 

крові [114, с. 235] (тут значення смерті контамінується із семантикою полотна, яке 

в українській етнокультурі також асоціюється зі смертю, жертовністю; у вірші 

біле полотно як дескриптор поетичної творчості символізує жертовну працю, 

зокрема творчість поетів-дисидентів). Семантику смерті кольоратив білий 

об’єктивує і в таких контекстах: а в льохах лиш біла кість / глодає ланцюги залізні  

[114, с. 286]; у білопіллі / біла панія / на білокість важить / білопілля се сніг / біла 

панія смерть / а білокість що козаком звалося [115, с. 331-332]; А нам може 

здатися, / що Витік – / слід останнього подиху на люстерку / от-от обірветься / 

раз і назавжди / у білу, / аж до чорного відчаю, ніч [115, с. 492]; біла карета 

забрала Вас / Никифоре [114, с. 167]; світлина Алли Горської / біле віконечко у 

нескінченність / за яким не видно овидів / ні синього ні зеленого навіть чорного / 

хто ще відійшов / не встигши потиснути руки / начебто вийшов по хліб і вино 

[114, с. 281] (кольоратив білий виступає дескриптором ночі як локусу смерті та 

карети як медіатора між світами; в останньому контексті з поезії «Прощання», 
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змальовуючи сакральну ситуацію переходу в потойбічний світ, митець вдається 

до білої барви для вираження контрасту між життям і смертю); 5) «символ світла» 

(В білий день, день у день зі свічкою / серед люду, як на полюдді... [114, с. 80]; там 

залишилася / рука / яку я поцілував / у білий день [114, с. 297]; поверталися очі з 

мандрівки / зі світу білого [114, с. 184]; вже світу білого не видно / поза Тобою 

[114, с. 269]; І я вже по світі білім / вічним іду подорожнім [114, с. 35]; Ти – Білий 

Світ [115, с. 461]; вистраждай ніч останню / шелест білого місяця в очеретах 

[114, с. 277]; а білій зорі те / що згасла вона / мільйони літ до нас [114, с. 125] 

(семантика світла разом із колірною ознакою, очевидно, послужили одним із 

мотиваційних чинників для авторського неологізму білогрекий, який поет вживає 

стосовно місяця: Білогрекого місяця по золотих зарінках / я відвік зустрічаю як 

палець сам [114, с. 37]; 6) «той, що уособлює красу (у стосунку до людського 

тіла)»: Оглянувся – й в оці застигли / подолків повабливий сплеск, / білі заголені 

стегна [114, с. 180]; лиця зіперла лагідне овалля / на лебединих рук веселку білу 

[114, с. 68];  твоє тіло / білий човник / кинутий на поталу / мутній воді / 

асфальту [114, с. 190] (псевдоототожнення тіла з білим човником засвідчує 

особливості авторського мовомислення, зумовленого, очевидно, асоціаціями з 

фольклорними образами білого личка, білих ручок, що символізували красу; 

інтенсифікацію зазначеної ознаки забезпечує протиставлення білий – мутний); 7) 

«символ життя»: І враз діждався від свічки освідчення, / її безжального жала, як 

суду. / Чи ж маю право на біле тіло, / чи смію сподіватися свіччиного милосердя? 

[114, с. 80]; Та враз змія стрепенулась, / метнувши очицями лють, – / навколо 

білої шиї / тісну затягла петлю [114, с. 177]; 8) «уособлення світлого 

(позитивного) як антипода темного (негативного)»: інколи / видавалася Ти білою 

вороною / серед гайвороння [114, с. 245]; на біле мовив би / чорне / коли б не 

спізнав / на чорне мовлю біле / бо задля тебе [114, с. 153-154]; 9) «символ смутку, 

скорботи»: жаль мені / білої сльози [114, с. 262]. 

Золотий колір представлений формами золотий, золоті, золота, золоте, 

золотокора, яро-злота, золотовустий, щирозолотий, квітчасто-золотий в 

об’єктній позиції у складі метафоричного епітета, що часто входить у структуру 
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інших тропів координат псевдототожності, подібності, аналогії. У позиції об’єкта 

зіставлення кольоратив реалізує сім етнокультурних значень: 1) «атрибут 

сакрального»: Від квітчасто-золотих фонів / відтулялися святі мої предки [114, 

с. 27]; Мандрує писанка по мисочках / із цибулиним золотим узваром [114, с. 30]; З 

розпуки дробилися на дровіття / золоті грона іконостасу [114, с. 58]; коли 

символом віри у землю / в її щолітній політок / стали два золоті колоски / 

лагідний герб черняхівський [115, с. 42]. Здебільшого пряме значення кольоратива 

є нерелевантним, а сакральний образ моделюється через актуалізацію саме 

етнокультурного значення: За один поцілунок сплачуєм вічну ренту / білогрекому 

місяцю і золотим небесам [114, с. 37]; Тепер я птахом полетів / за голубим 

солодким димом / в отецькім небі золотім [115, с. 160];  Лилося із твоїх очей / на 

мене золоте причастя [114, с. 36]; засвідчує археологія / городище чорнобору / 

золотокору столицю / священного дуба [114, с. 140]; 2) «дескриптор 

надприродних істот»: золоті вуса (Перуна) русалкам пішли на прикраси [114, 

с. 61]; Зустрічаєш мене, Ладо, на тихосвітніх горах / у золотому шоломі, мов 

Софійська дзвіниця [114, с. 74]; 3) «символ достатку, багатства» (здебільшого 

кольоратив виступає дескриптором зернових культур): лантух золотої пшенички 

[114, с. 328]; З води, з пречистої роси, / з дуги-веселки-радівниці, / із яро-злотої 

пшениці [115, с. 88]; на золотих коругвах / зійшов серп [115, с. 327]; під попелом 

ночі / під сном у сні / спить золотий сніп [114, с. 148]; остерігаюся пам’яті / про 

тендітні пелюстки / на наших золотих ланах [115, с. 121]; 4) «уособлення чогось 

дорогого, цінного»: У твому золотому оці мала невтішна слізка [115, с. 119]; 5) 

«символ сонця»: ти мурашко і навіть ти / лишайнику слухайте проповідь / 

золотовустого сонця [114, с. 356]; і мої віршики / забрали / один про сонечко / що 

як золота криничка [114, с. 333] золоті павучки сонцепаду [115, с. 46]; тільки 

сонце / п’є та п’є / калинову воду / через золоті соломинки [115, с. 145]; 6) «маркер 

досконалості»: Від стріхи до високих сцен / омелодійнена завія – / і щирозолотим 

вінцем / той герб обвила Соломія [115, с. 67]; 7) «атрибут казкового»: дорогою 

перестрів її (веселку) / князенко Соняшник / із золотим черевичком / в руці [115, 

с. 144]. 
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Зелений колір вербалізується атрибутивними формами зелений, зелена, 

зелене, зелені, зеленіший, смарагдовий, смарагдова та композитом зеленолезі в 

об’єктній позиції, де актуалізує такі етнокультурні значення: 1) «усталений 

атрибут рослин, природи» (поширений у творах, в яких поетизуються рослинні 

образи):  І тоді ти мене то підносиш, то нищиш, / спалюєш на зеленолезих 

ватрищах трав [114, с. 72]; аґрус продукуватиме / зелені кульки оскоми [114, с. 

341],  стяг зелений лісу [114, с. 142]; нарешті і він (травень) замаює голову / 

смарагдовою короною  [115, с. 325]; під зеленим наметом / винограду [115, с. 15]; 

Сумне і похилене Дерево – / зелена ліра мого краю, / журба Глібова [115, с. 105]; 

не тільки квіти і квітчасті шати – / пошматований мечами з усюди / зелений 

коровай вітчизни [115, с. 482].  Нерідко саме актуалізація етнокультурних значень 

кольореми є ключем до розуміння метафори: А хтось опісля, за гутіркою, 

помітить, / як у зелені шибки сплесне позолота [114, с. 42] (модель 

псевдоототожнення листя – зелені шибки); ти потягнеш / на дно / зелену колиску / 

моєї вітчизни [114, с. 301] (модель природа – зелена колиска); аби воздати нам за 

барвінковість / за цупкість зеленої віри [114, с. 320]; зелене євангеліє лише гортає 

вітер [114, с. 25] (сакральний образ природи осмислюється через об’єкт 

зіставлення – зелене євангеліє, що є інтертекстуальним та апелює до творчості Б.-

І. Антонича); 2) «символ весни»: зелений голос трави / коли це весна [114, с. 305]; 

Виплітають дівчата зелені вінки гаївок / бо нема без Коструба верб’яних весен 

[114, с. 46] (через уподібнення зелені вінки – гаївки опоетизовується обрядовість 

весняно-літнього циклу); 3) «маркер «чужого» простору»: зелений місяць / 

непосіяний зійшов [115, с. 151]; Зализує звали язиком зеленим місяць – / цей 

язичного апокаліпсису рахманний свідок [114, с. 61]  (подібне значення кольоратив 

реалізує як дескриптор місяця, що в міфології інтерпретується як «інше сонце» 

[300, с. 201]. Схожа семантична ознака лежить і в основі моделювання 

язичницького образу місяця / місячного світла через уподібнення його до зеленого 

дьогтю, зеленої втоми: Заздрісний місяць зеленим дьогтем / всі ворота в селі у ту 

ніч обмазав [114, с. 39]; Тільки з куманця місяця зелена втома, / як спозадавна, 

ллється так само й нині [114, с. 76]; 4) «уособлення незрілості, молодості»: не 
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пожадав я гіркоти / дівочості був на десять літ зеленішим дівчинко [114, с. 108]; 

зелене деревце / що боїться назвати / дідизною / грудку перегною [114, с. 260]; 

Світку у сповитку, / пуп’янку зелений [115, с. 54]; але не вір язикові / раз по раз 

блеє / бо ще зелений [115, с. 253-254]; 5) «символ смерті»: А лемешеві під лезо / з-

поміж високих зел / приречено і тверезо / зелена змія повзе [114, с. 177] або І 

жінка до мене живо / подалася обіруч, / заклала собі на шию / смарагдовий обруч 

[114, с. 177] (значення кольоративу контамінується з подібною семантикою 

фауноніма); 6) «атрибут демонічного образу»: саме божевілля / вистромляє з очей 

як із-за ґрат / руки тонкі і зелені [114, с. 277] (у такий спосіб автор моделює 

демонологічний образ божевілля). 

Чорний колір представлений формами чорний, чорна, чорне, чорні, 

найчорніше в об’єктній позиції, де вони конотують вісім етносимволічних 

значень: 1) «символ смерті»: Я повертаюсь навіки / на ваших руках / скам’янілих і 

непохитних / під чорним віком / панахиди [114, с. 20]; Замість весільної фати 

нап’яв фатум / чорну намітку на ясні очі [114, с. 63]); Ось вовче серце – чорний 

янгол смерті [114, с. 172];  Лежить наш труп у чорнім льосі / на дні німої самоти 

[114, с. 248]; нищить тіло чорним смерчем [114, с. 279]; 2) «уособлення чогось 

важкого, безрадісного»: найчорніше тисячоліття [114, с. 29]; з усіх чорних сторін 

білосвіту [115, с. 43]; 3) «символ печалі, скорботи»: Жінка з чорного металу, / 

жінка чорної печалі / над могилою припала / у мовчанні [114, с. 69]; Одну на 

цвинтарі я стрів – / зібгалась в ясну грудку, / щоб з домовиною у гріб / упасти в 

чорнім смутку [115, с. 52]; Пішло дівча у завійці / чорною вдовою [115, с. 241]; 4) 

«дескриптор ночі»: Чорні твої корови, як буй-тури, Іване, / несуть на рогах 

первісну ніч величаво [114, с. 91]; 5) «атрибут, пов’язаний із чаклунством»: [криве 

зілля] запродало / нечистому душу / по чорній книзі / віщує [114, с. 175]; 6) 

«cимвол зла»: за годину двобій з чорним / королем прокуратури [114, с. 355]; 7) 

«маркер краси» (як дескриптор очей): очі твої два чорні дзвони [115, с. 49]; 8) 

«інтенсифікатор негативних відчуттів, емоцій»: з чорної розпуки [115, с. 505]; слід 

останнього подиху на люстерку / от-от обірветься / раз і назавжди / у білу, / аж 

до чорного відчаю, ніч [115, с. 492]. 
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Червоний колір вербалізується форми червоний, червона, червоне, червоні, 

багряні, представленими, як і в попередніх випадках, в об’єктній позиції. Як 

дескриптор опоетизованих понять кольоратив реалізує такі етнокультурні 

значення: 1) «символ кохання»: Раптом ця ніч, це одкровення червоне, / коли 

приходить кохання великий скрипаль [114, с. 38]; Ні разу на стикові наших долонь 

/ не розцвіла червона ружа [114, с. 78]; на весільних багряних ложах / 

переливаються води життя [114, с. 318]; 2) «атрибут вогню»: Об руїни крешуть 

червоних блискавиць коні – / облюбовує собі Перун місце для капища [114, с. 61]; 

Бувало пустимо півня під Холодного безсмертя, / лопоче з полотна на полотно 

червоний... [114, с. 95]; Пробач мені! Я терпну від бажання / спалити видиво у 

полум’ї червонім [114, с. 68]; 3) «символ крові»: І з вуст по цілім коридорі / 

червоне гаддя поповзе [114, с. 247]; червона кров / дерев [115, с. 31].  

Синій колір представлений формами блакитний, голубий, голубі, лазуровий, 

синій в об’єктній позиції, де вони реалізують таку семантику: 1) «дескриптор 

неба»: дзеркало синього неба [114, с. 318]; зі синього через блакить / до голубого 

лазурового / храму склепіння пісню / ілюзію здвигаємо / небо найнебесніше [114, 

с. 330]; небо розчинило / блакитний собор [115, с. 433]; 2) «дескриптор моря»: 

синій голос моря [114, с. 305]; Захочем вмерти, то умремо, / збудуєм з хвилі синій 

дах [115, с. 167]; 3) «символ журби»: віконце / головою не розбити / хіба під синім 

порогом / у сльозу зібгатись [114, с. 105]; І дні печалі голубі [115, с. 80]. 

Результати проведеного аналізу представлені в таблиці 3.7. 

Таблиця 3.7 

Об’єктивація кольористичного етнокоду 

Тип логіко-

лінгвістичної 

основи 

Псевдототожність Подібність Асоціація Аналогія 

Позиція СО/СЗ ОЗ СО/СЗ ОЗ СО/СЗ ОЗ СО/СЗ ОЗ 

білий - + - - - - - - 

зелений - + - - - - - - 

золотий - + - - - - - - 
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синій - + - - - - - - 

червоний - + - - - - - - 

чорний - + - - - - - - 

Отже, кольористичний етнокультурний код заґрунтований насамперед на 

шести кольористичних образах – білого, зеленого, золотого, синього, червоного, 

чорного. Для кольоративів релевантною є позиція об’єкта зіставлення. 

Етнокультурне значення кольоративу багато в чому визначає його дескриптивну 

функцію у цій позиції. Семантика кольору або контамінується з етнокультурним 

значенням, або нівелюється.  

Через актуалізацію етнокультурного значення кольоративу – дескриптора 

осмислюваного поняття – моделюється образ суб’єкта, наприклад, через 

дублювання (білий ангел), інтенсифікацію (чорна печаль), надання нової ознаки 

(зелений місяць), вказівку на мотив уподібнення (зелене євангеліє). 

Здебільшого кольористичні образи в поетичному тезаурусі І. Калинця є 

полісемантичними та амбівалентними і реалізують від 3 до 9 етнокультурних 

смислів: 3 (синій, червоний), 6 (зелений), 7 (золотий), 8 (чорний), 9 (білий), що 

апелюють до ментальної та емоційної сфер. 

Кольоративи у складі тропів осі псевдототожності частіше маркують 

сакральні ситуації любові (червоний), смерті (білий, чорний), полісвітів (казковий 

(золотий), «чужий простір» (зелений)). 

 

3.4. Тропи осі псевдототожності в поетиці І. Калинця в аспекті 

об’єктивації релігійно-міфологічного етнокультурного коду 

 

Точками референції тропів, заґрунтованих на релігійно-міфологічному 

етнокоді, є уявлення про традиційну обрядовість та фантастичних істот, 

пов’язаних із первісними віруваннями, зокрема язичницьких богів та 

демонологічних персонажів.  

Міфологічні образи, до яких автор апелює у тропах осі псевдототожності, 

включають пятнадцять одиниць, серед яких образи язичницьких богів (Волос 
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(Велес), Дажбог, Коляда, Лада, Пек, Перун, Цур, Ярило), демонологічних істот 

(відьма, мавка, русалка, перелесник, упир), персонажів, календарних свят та 

сезонних обрядів (Дідух, Марена), християнізованих міфологічних постатей 

(Юрій Змієборець). 

Образ Волоса (Велеса) представлений формами Волос, Пастух Волос у 

позиції суб’єкта зіставлення в метафорі, порівнянні та формою велесовий в 

об’єктній позиції у метафоричному епітеті. У суб’єктній позиції теонім Волос 

конотує семантику «покровитель тваринного та рослинного світу»: корови 

румигають короваї / слова людей приходять їм на язик / вузлисті незграбні / – 

страва / – трава / про лу-ууг / найсоковитіша мова у Волоса [115, с. 321] 

(етнокультурні уявлення про Волоса об’єктивуються через атрибутив-дескриптор 

найсоковитіша); Відходять за обрій / буденно, ніби Сонце, / Коляда-Сівач і 

Пастух Волос [115, с. 466], в об’єктній – «бог мистецтва, поезії, музики»: пій 

велесовий внуче [115, с. 356] (у наведеному контексті синтагма велесовий внуче 

виступає характеризатором співця Бояна, поетизація якого базується на фонових 

знаннях про Велеса). 

Образ Дажбога у тропах координати псевдототожності засвідчений формою 

Дажбог в суб’єктній позиції та ад’єктивом даждьбожий в об’єктній позиції. У 

суб’єктній позиції конотує значення «бог сонця, достатку»: з левадами 

солом’яного дажбога [115, с. 209]; Останній Плугатарю, / Лицарю Ріллі, / віддає 

твоїми руками / мій селянський рід / свому багатойменному Дажбогові / Золотий 

Сколотський Плуг [115, с. 470] (пор. з етнокультурними уявленнями про Дажбога 

як божество життєдайного сонця, сина Сварога [91, c. 166]), а в об’єктній – «той, 

що є головним, родоначальним» (пор. «Дажбог вважався родоначальником 

руського народу» [281, с. 11]): Дзвоне великий / даждьбожий / межи обома 

Бугами / у Меджибожі [115, с. 319] (через метафору моделюється образ Поділля, 

етнокод представлений на рівні мотиву уподібнення). 

Теонім Коляда, вербалізований однойменною формою Коляда та формою 

Коляда-Сівач, що реалізуються в позиції суб’єкта зіставлення в метафорі і 

порівнянні: на січовому зимівнику / тільки пан Коляда / коливає полум’ям свічки 
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[115, с. 321]; Відходять за обрій / буденно, ніби Сонце, / Коляда-Сівач і Пастух 

Волос [115, с. 466] (тут етнокультурні уявлення про Коляду як «божество 

зимового циклу» є маскулінно зорієнтованими).  

Теонім Лада у досліджуваних текстах постає насамперед у суб’єктній 

позиції у складі метафори та порівняння, реалізуючи при цьому такі 

етнокультурні смисли: 1) «богиня весни, любові, родючості»: Шукає тебе 

[Коструба] лада, як сонця сонях, / хоче стати до шлюбу з тобою в парі [114, с. 46] 

(у наведеному контексті розширюються міфологічні уявлення про Ладу і 

Коструба); 2) «маркер міфологічного світогляду»: Наді мною калиноуста Лада / 

схилилася вишневою калиною [114, с. 57] (у вірші «Різдво» профанне 

протиставляється духовному; через псевдоототожнення Лади з калиною поет 

апелює до національного світовідчуття, при цьому дескриптивну функцію 

фітоніма забезпечує актуалізація етнокультурного значення «символ України»); 

Зустрічаєш мене, Ладо, на тихосвітніх горах / у золотому шоломі, мов Софійська 

дзвіниця [114, с. 74] (тут зіставлення Лади із Софійською дзвіницею засвідчує 

контамінацію язичницьких та християнських уявлень, характерних для 

релігійного світогляду українців). 

Як і попередній, теонім Перун лінгвалізується передусім у суб’єктній 

позиції у складі метафори, реалізуючи значення: 1) «той, що асоціюється з 

дубом»: Осиротіли подніпровські горби високорівні. / З-під скосогору з драгви 

Перун вилазить. / Дубове своє тіло задубіле під дубом гріє [114, с. 61]; 2) «бог 

грому, що роз’їжджає по небу на вогненній колісниці»: Перун най трісне у 

квилля-тужилля [115, с. 376]; Об руїни крешуть червоних блискавиць коні – / 

облюбовує собі Перун місце для капища [114, с. 61] (метафора у другому контексті 

побудована  за моделлю червоні коні – блискавки, що увиразнює уявлення про 

язичницького бога); 3) «бог-воїн, покровитель воїнів»: боже Перуне / до твеї 

персуни / б’ю чолом / будь опорою / для пороху / я твоя сестриця / порохівниця 

[115, с. 336] (міфологічні уявлення про Перуна об’єктивуються через 

персоніфікований образ порохівниці). В об’єктній позиції вказаний теонім 
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реалізує значення «символ грому»: перевертається / ревнивий Перун / у хмарі 

[115, с. 245]. 

Теонім Ярило представлений формою яриловий в об’єктній позиції, де 

конотує етнокультурний смисл «язичницьке божество»: з яриловим поличчям 

трійці [115, с. 85] (мотивом для уподібнення послужили фоново-енциклопедичні  

знання про божество). 

Образи Пека та Цура, вербалізовані однойменними формами, 

об’єктивуються в образній аналогії: тричі нагою / треба оббігти / щоб не 

вхопилися хати / як ніч тіла не хапле / забуті богове вогню / Цур і Пек / але чи 

оббіжиш / її тричі / всеньку як є / вітчизну / коли палають / храми і люди [114, с. 

162]. 

Образ Марени з весняно-літньої обрядовості засвідчує однойменна форма, 

представлена в суб’єктній позиції у складі персоніфікації: Ходи-ходи, братіку, за 

мною – / за вінком попливла я з водою. / Тернова Марена, тернова – / вже на мені 

русальча обнова [115, с. 130]; Гей, Марену топим, топимо / Марену звечора на 

озері, звечора на озері. / А ота Марена — липове бервено, / то косою косить, 

вроками прозорить... Потанцюй, Марено, липове бервено, / для твоєї шиї вже 

готовий камінь [114, с. 77] (реалізуються народні уявлення про обряд потоплення 

Марени). 

Демононазва відьма у складі тропів виступає як у суб’єктній, так і в 

об’єктній позиціях. У позиції суб’єкта осмислення образ відьми поетизується 

автором через персоніфікацію місяця та зооморфізацію зірок, вибудувані на 

основі давніх вірувань про володіння відьмою космічною магією [206, с. 60-64]: – 

Не за горами зима, – журиться відьма козам, – / З левади, де зорі пасуться, 

найпахучіше сіно. / Та коня де дістати, і дишель зламався у Воза, / а на віник 

тепер, ік старості, ледви чи б сіла. / Як реп’яхів, не позбутися надокучливих 

мислей, / що минувся той час, навіть вже не присниться, / коли до Великого Воза 

запрягався місяць / і відьмі привозив сіна цілу копицю [114, с. 56]. В об’єктній 

позиції в порівнянні через актуалізацію фонових знань про відьму моделюється 
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демонологічний образ вітру: всі вітри світу / свищуть гасають / на ньому [мосту] 

/ як відьми / на Лисій горі [115, с. 406]. 

Міфонім мавка реалізується в позиції об’єкта зіставлення в метафорі Або 

виходиш / напровесні / з м’якого дупла / Мавкою [115, с. 105], де об’єктивує 

значення «лісова міфологічна істота». Подібну семантику («водяна міфологічна 

істота») конотує і образ русалки, представлений формами русалка, русалки, нявки, 

русальча, русальчині в об’єктній позиції у складі порівняння: Тоді вигулькують, як 

русалки, слова, / ведуть доісторичну ягілку мови [114, с. 92]; А ми кола не 

займаєм, / хай утопне у Дунаї,/хай утопне на дно злоте / під русальчині ворота 

[115, с. 132]; я їй [криниці] про метелика / а вона / з водяного царства / русалку 

виводить [115, с. 145]; [вода] світлице для нявок русалчині русла [115, с. 36]; 2) 

«результат метаморфози потопельника»: вже на мені русальча обнова [115, с. 

130]. 

Міфонім перелесник у позиції об’єкта зіставлення в метафорі виступає 

дескриптором вогню: У печі на тихій флейті / танцює перелесник газу [114, 

с. 270] (мотивом для псевдоототожнення послужили фонові знання про цей 

демонологічний персонаж). 

Хтонічний образ упиря, вербалізований однойменною формою, що виступає 

дескриптором вітру в об’єктній позиції у порівнянні, реалізує етносимволічні 

увлення про вітер як надприродне явище: [вітер] висмоктував як упир / дух із 

хати [115, с. 402]. 

Образ дідуха, виражений однойменною формою у позиції суб’єкта 

зіставлення в персоніфікації та формою Сніп-Дідух в алегорії, в поетиконі 

І. Калинця реалізує значення «ритуальний сніп»: і дух солом’яний Дідух / 

приквокче лантух перепілки [115, с. 221] (позиція суб’єкта) та  «сакральний 

хліборобський символ» (позиція об’єкта): Невсипущий Сніп-Дідух 

розпорошується мервою [115, с. 466] (знищення снопа символізує зречення 

хліборобського способу життя та перехід до урбаністичного). 

Образ Святого Юрія представлений формою Юрій Змієборець, характерною 

для народного світобачення, в позиції об’єкта зіставлення в персоніфікації. 
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Псевдототожність собор святого Юрія – святий Юрій, реалізована в контексті А 

перед очима / випливає із піни липневого цвіту, / із тризрубної дерев’яної мушлі, / 

з-під ґонтових бань, / заплутаний в рослинний орнамент, / тендітний Юрій-

Змієборець / на візантійському конику… [115, с. 482-483], об’єктивує інформацію 

про синкретичний образ Юрія-змієборця, що з’явився в результаті двох 

синхронних процесів – «офольклорення канонізованого образу християнського 

святого Георгія та християнізації Х-божества внаслідок відомих уявлень про 

святого» [39, с. 37]. 

У межах вказаного коду розглядаємо також тропи, заґрунтовані на 

уявленнях про українську пісню, насамперед обрядовий фольклор. Образ пісні 

засвідчений відповідною формою в суб’єктній позиції та формами пісенний, 

співучий в об’єктній у тропах координати псевдототожності. В обох позиціях 

актуалізується значення «співучість як ознака українського народу»: наразі 

цілуйте від мене / … / пісню мого народу / співучу грудку землі [115, с. 49]; Сягне 

луною краю світу / республіки пісенний герб [115, с. 67]; таким співучим батогом 

/ ніхто ще не замахувався / на своїх синів [114, с. 231]. 

Обрядовий фольклор у тропах осі псевдототожності представлений ще 

образами колядки, щедрівки, веснянки як знаковими обрядами в культурі 

українців. Образ колядки, вербалізований формою колядки в суб’єктній позиції у 

метафорі, реалізує значення «культурний феномен»: наша земля / має досить 

коріння / десь у засипаних городищах / стлілих мечах / покришених дзбанах / 

соняшниках колядок / з яких майже повипадали / зернятка слів [115, с. 300] (образ 

колядки моделюється через дескриптор соняшники, що актуалізує етнопросторову 

ознаку; генітивна метафора соняшники колядок демонструє контамінацію 

рослинного та обрядового етнокодів); Я знайшов себе у країні колядок / на 

шорсткім солом’янім килимі [114, с. 57] (у поетичному контексті імплікуються 

уявлення про Україну з її багатими обрядовими традиціями). 

Образ веснівки, засвідчений формами веснівка, пісня, гагілочка, гагілкове 

коло, реалізується в об’єктній позиції у метафорі та порівнянні. Фоново-

енциклопедична інформація переосмислюються автором через індивідуально-
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авторські зіставлення з веснівкою (гагілкою) Корняктової дзвіниці у Львові: сам 

меценат русинський жмуриться: в ясному сонці русинському / витягують вгору 

його Корняктову дзвіницю, / наче веснівку [115, с. 485]); будинка Корнякта (Три 

строфи аркових колонад – / може, це: / партесний спів нашого каменю?.. / 

призабуте поверхове гагілкове коло, / де на раменах легінів / ще один збратаний 

ряд?.. [115, с. 480]) сонця (сонечко босе / колесом колесом / як гагілочка [115, с. 

149]).  

Результати проведеного аналізу представлені в таблиці 3.8. 

Таблиця 3.8 

Об’єктивація релігійно-міфологічного етнокоду 

Тип логіко-

лінгвістичної 

основи 

Псевдототожність Подібність Асоціація Аналогія 

Позиція СО/СЗ ОЗ СО/СЗ ОЗ СО/СЗ ОЗ СО/СЗ ОЗ 

веснівка - + - + - - - - 

відьма + - - + - - - - 

Волос + + + - - - - - 

Дажбог + + - - - - - - 

дідух + + - - - - - - 

Коляда + - + - - - - - 

колядка + - - - - - - - 

Лада + - + - - - - - 

мавка - + - - - - - - 

Марена + - - - - - - - 

Пек - - - - - - + - 

перелесник - + - - - - - - 

Перун + + - - - - - - 

пісня - + - - - - - - 

русалка - + - + - - - - 
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Святий Юрій - + - - - - - - 

упир - - - + - - - - 

Цур - - - - - - + - 

Ярило - + - - - - - - 

Міфологічні образи як ірреальні є витворами народної свідомості, 

відображають особливості світобачення, світосприйняття  етносу, а відтак,  є 

завжди оцінно маркованими. 

Аналіз показав, що у тропах осі псевдототожності, які базуються на 

міфологічному етнокоді, фонові знання про міфологічних персонажів нерідко є 

основою для їхнього розуміння. Значення, що входять до інтенсіоналу образів, 

часто не виражаються експліцитно та не можуть бути виведені з контексту. При 

цьому міфологічний етнокод імплікується або представлений на рівні мотиву. 

Здебільшого образи, через які об’єктивується релігійно-міфологічний етнокод, є 

моносемантичними.  

Кількісні показники значень коливаються в межах від 1 до 3 у позиції 

суб’єкта осмислення: 1 (Волос, Дажбог, Коляда, Марена відьма, дідух), 2 (Лада), 

3 (Перун) та від 1 до 2 в об’єктній позиції: 1 (Волос, Дажбог, дідух, Пек, Цур, 

Перун, Ярило, відьма, мавка, перелесник, упир, Святий Юрій), 2 (русалка). 

Встановлено, що об’єктивується міфологічний етнокод здебільшого у 

тропах координат псевдототожності та подібності, рідше – координати аналогії. 

Найвищий ступінь поетичної рецепції демонструють образи Велеса, відьми, 

Дажбога, перелесника, русалки, упиря, Ярила. 

Поетизацію традиційної обрядовості демонструють тропи з компонентами 

пісня, колядка, веснівка, засвідченими у складі метафор, персоніфікацій, рідше – 

порівнянь.  

Висновки до розділу 3 

 

Розглянувши особливості мовно-художньої об’єктивації етнокультурної 

інформації у тропах осі псевдототожості в поетиці І. Калинця, констатуємо, що у 

тропах осі псевдототожності експлікуються передусім етнокультурні уявлення 
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про природу (рослинний, тваринний, астральний культурні коди та код 

першоелементів буття), світ людини (антропоморфний й артефактний 

етнокультурні коди), колір (кольористичний код) та релігійно-міфологічні 

вірування і традиційну обрядовість (релігійно-міфологічний етнокод). 

Встановлено, що компонентами в досліджених тропах здебільшого 

виступають фітоніми (рослинний етнокод), зооніми (тваринний етнокод), 

астроніми (астральний етнокод), назви першоелементів буття (відповідний 

етнокод), антропоніми і соматизми (антропоморфний етнокод), назви 

різноманітних предметів (артефактний етнокод), кольореми (кольористичний 

етнокод), міфологеми, демононазви, назви традиційної обрядовості (релігійно-

міфологічний етнокод), реалізовані частіше в суб’єктній позиції. При цьому 

етнокультурна інформація про поетизоване явище переважно кодується через 

об’єкт зіставлення. Останній виконує дескриптивну функцію завдяки актуалізації 

фоново-енциклопедичних ознак або вторинних значень, у тому числі 

етносемантики. В об’єктній позиції опоетизовані образи виступають 

дескрипторами інших понять, переосмислюються та виявляють вищий ступінь 

засвоєння. Встановлено, що найхарактернішою відповідна позиція є для 

кольорем. У синкретичних тропі, побудованих на синкретизмі координат 

псевдототожності та подібності, образ водночас може займати позицію і суб’єкта, 

і об’єкта.    

Виявлено, що переважають в проаналізованих поетичних текстах тропи 

координати псевдототожності, менш функціональними в цьому плані є 

порівняння як маніфестанти координати подібності, а найрідше засобом 

об’єктивації етнокультурної інформації виступають образні одиниці, утворені на 

основі логіко-лінгвістичних операцій «аналогія» та «асоціація». 

Етнічна основа легко ідентифікується в артефактах з нульовою 

референцією, що є витворами етнічної свідомості. На рівні суб’єкта/об’єкта 

зіставлення етнічна основа ідентифікується: або через точки референції, які 

характеризують українське довкілля; або через реалізацію семантичного та 

аксіологічного потенціалу компонентнів смислового поля: чим етнічно 
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значущішим є образ, тим розвиненішим є смислове поле та диференційованішою 

у межах опозиції мейоративна – пейоративна аксіологічна характеристика. У 

позиції об’єкта постає образ, добре опрацьований етнічною свідомістю, через це 

саме образи-об’єкти виступають маркерами національної етносвідомості.  

Доведено, що проаналізовані тропеїчні одиниці маркують не лише світ 

реального буття, але й світ антифактивності, можливого та уявного буття, в якому 

особливе місце посідають сакральні світи, включно з хтонічним, широкий спектр 

яких розкривається в ситуаціях сакрального буття етнічно закріпленої особистості 

(смерть, любов) та сакрального буття етносу. В tertium comparationis та об’єкті 

зіставлення резонує те, що є в суб’єкті осмислення. 

Основні результати розділу викладено в публікаціях [181], [183], [186], 

[187], [189]. 
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ВИСНОВКИ 

У висновках узагальнено основні результати дослідження етнічної основи 

тропів осі псевдототожності в поетичних текстах Ігоря Калинця.  

З’ясувавши історію вивчення тропів у мовознавчій парадигмі та 

розглянувши основні сучасні лінгвістичні напрямки їхнього дослідження 

(лінгвокогнітивний, нейролінгвістичний, прагмалінгвістичний, 

етнолінгвістичний), приходимо до висновку про необхідність глибокого 

студіювання саме логіко-лінгвістичного підходу, здатного забезпечити 

ґрунтовний аналіз тропеїчних одиниць у мові. Згідно з логіко-лінгвістичним 

підходом тропи тлумачимо як мовно-ментальне явище, що об’єктивує різні 

мисленнєві операції, здійснювані людиною у процесі пізнання світу і спрямовані 

на встановлення зв’язків між віддаленими предметами, та систематизуємо їх за 

типами «псевдототожність», «подібність», «аналогія», «асоціація».  

Виявлено, що переважають в проаналізованих поетичних текстах тропи 

координати псевдототожності, що зумовлено наскрізною метафоризацією 

поетичного письма І. Калинця та особливостями його мовомислення. Менш 

функціональними в цьому плані є порівняння як маніфестанти координати 

подібності, а найрідше засобом об’єктивації етнокультурної інформації 

виступають образні одиниці, утворені на основі логіко-лінгвістичних операцій 

«аналогія» та «асоціація». 

Встановлено, що координаті псевдототожності належать тропи 

метафоричної групи (метафора, метафоричний епітет, перифраз, оксиморон), які 

засвідчують найвищий ступінь уподібнення, координаті подібності – порівняння, 

координатам аналогії та асоціації – образна аналогія та асоціативний паралелізм 

відповідно. Загалом вісь псевдототожності демонструє градацію зближення 

суб’єкта та об’єкта зіставлення по низхідній: від максимального 

(псевдототожність) до меншого (подібність) й аж до мінімального (аналогія, 

асоціація). 

Дослідження тропеїчної системи І. Калинця продемонструвало передусім   

надзвичайну метафоричність поетичних текстів письменника. Калинцевим творам 
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властиві багатокомпонентні метафоричні одиниці, в яких поєдналися різні 

семантико-синтаксичні відношення, що забезпечує створення об’ємного і 

розгорнутого образу. Меншою мірою представлені в них двокомпонентні 

метафори, виражені генітивними та предикативними словосполученнями. До 

поширених у поетиконі І. Калинця належать і персоніфікації, найпродуктивнішою 

в межах яких є модель  суб’єкт зіставлення – дія, властива людині 

(неідентифікованій істоті). 

Словник епітетів поета рівною мірою формують узуально-асоціативні 

(постійні й описово-оцінні) та оказіонально-асоціативні одиниці. З’ясовано, що 

епітети як самостійний засіб створення образності використовуються помітно 

рідше. Частіше вони поєднуються з іншими тропами, передусім метафорою. 

Серед епітетів у проаналізованих текстах І. Калинця переважають ті, в яких 

предмети позамовної дійсності характеризуються на основі кольористичної та 

сенсорної ознак. 

Поширеним тропом осі псевдототожності в поетиці І. Калинця є порівняння, 

що об’єктивують логіко-лінгвістичну категорію подібності і характеризуються 

варіативністю позицій компонентів, різноманітністю засобів вираження 

подібності, різною мірою асоціативної ускладненості. 

Щодо таких тропів, як асоціативний паралелізм та образна аналогія, то вони 

в Калинцевих текстах об’єктивуються помітно рідше. 

Відтак, було встановлено та описано основні моделі метафор, 

персоніфікацій, епітетів і порівнянь у міфопоетичній картині світу І. Калинця.  

Аналіз досліджених метафоричних моделей з огляду на природу об’єкта 

зіставлення в них показав, що найпоширенішими є природоморфні моделі (48%). 

При цьому автор здебільшого використовує тропотвірний потенціал назв живої 

природи (64%, з яких номінації рослин становлять 55%, а тварин – 45%), рідше – 

неживої (36%, у межах яких номени води становлять 35%, ландшафтно-

географічних понять – 19%, вогню – 14%, астральних тіл – 9%, світла – 8%, землі 

– близько 4%, решту 11% становлять тропи з номінаціями, що виконують 

функцію дескриптора спорадично (веселка, схід, мла, туман)).  
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На другому місці за поширеністю в поетичному тезаурусі І. Калинця 

перебувають предметні моделі метафор (39%), засвідчені такими різновидами, як: 

суб’єкт зіставлення – динамічна ознака, характерна для предмета (24%), 

суб’єкт зіставлення – споруда та її частини (17%), суб’єкт зіставлення – 

речовина (матеріал) (12%), суб’єкт зіставлення – предмет побуту (10%), 

суб’єкт зіставлення – просторова реалія (7%), суб’єкт зіставлення –  одяг (6%), 

суб’єкт зіставлення –  транспорт (5%), суб’єкт зіставлення – зброя (4,5%), 

суб’єкт зіставлення – їжа, напій (3,5%), суб’єкт зіставлення – інструмент (2%) 

та механізм (2%), суб’єкт зіставлення – одиниці вимірювання (2%), суб’єкт 

зіставлення – прикраса (3%), суб’єкт зіставлення – посуд (2%).  

Нерідко письменник моделює образи, використовуючи в позиції об’єкта 

зіставлення номінації явищ зі сфери музики, літератури, живопису, театру, 

скульптури, хореографії, кіно (10%). Найпродуктивнішими тут є моделі суб’єкт 

зіставлення – музика, суб’єкт зіставлення – поетичне слово. Характерною 

ознакою тропотворчості митця є також використання у функції дескриптора 

сакральної та наукової лексики. Найменш продуктивною є модель суб’єкт 

зіставлення –абстрактне явище (3%). 

Щодо персоніфікацій, то в більшості випадків реалізується подібність із 

людиною (іншою живою істотою) за динамічною ознакою (60%), в інших –  

об’єктом уподібнення виступають соматизми (17%), назви осіб за різними 

ознаками: віковою, статевою (6%), релігійною (4%), професійною (4%), 

соціальною, етнічною (3%), номінації міфологічних, фольклорних і літературних 

персонажів (3%), номени відомих історичних осіб та постатей сучасників (1%), 

назви на позначення сукупностей осіб (1%), назви хвороб та ушкоджень тіла (1%).  

Встановлено, що порівняльні конструкції, як і метафори, здебільшого 

утворюються за природоморфними моделями (48%), проте тут переважають  

фауноморфні. Зіставлення з поняттями неживої природи засвідчені переважно 

тими ж модельними різновидами, що й у метафорах: суб’єкт зіставлення, як 

вода; суб’єкт зіставлення, як вогонь; суб’єкт зіставлення, як земля; суб’єкт 
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зіставлення, як астральне тіло. До явищ природи частіше уподібнюються 

людина, абстрактні поняття, інші природні об’єкти.   

Подібну схожість із метафоричними демонструють і предметні моделі 

порівнянь (23%), з-поміж яких виділяються такі різновиди: суб’єкт зіставлення, 

як речовина; суб’єкт зіставлення, як споруда (її частини); суб’єкт зіставлення, як 

побутовий предмет. Щодо антропоморфних порівнянь (19%), то вони частіше 

утворюються за моделями суб’єкт зіставлення, як особа за різними ознаками 

(віковою, статевою, родинною) та суб’єкт зіставлення, як частина тіла людини. 

Порівняння, що об’єктивують уподібнення до соціально-культурних явищ та 

абстрактних понять, становлять відповідно 8% та 2%.  

Серед епітетів у проаналізованих текстах І. Калинця домінують ті, що 

виражені кольористичними (29%) та сенсорними ад’єктивами (16%), і менш 

продуктивними є тропеїчні одиниці, через які об’єктивуються антропоморфні 

ознаки (14%), ознаки живої і неживої природи (13%), предметів (11%), 

аксіологічні ознаки (10%),  ознаки соціально-культурної сфери (4%), так звані 

абстрактні ознаки (3%). 

Проаналізувавши основні лексико-семантичні моделі тропеїчних одиниць у 

поетичних текстах І. Калинця, спостерігаємо тенденцію до природоморфізації та 

антропоморфізації художньої дійсності. При цьому автор частіше використовує 

тропотвірні можливості назв живої природи (рослин і тварин), а найменший 

тропотвірний потенціал демонструє абстрактна лексика. Встановлено, що в основі 

відношень псевдототожності в персоніфікаціях здебільшого лежить динамічна 

ознака, тоді як в епітетах – кольористична.  

Тропи в поетичній творчості І. Калинця було розглянуто й в аспекті 

реалізації ними етнокультурної семантики, а саме схарактеризовано особливості 

мовно-художньої об’єктивації  етнокультурних кодів у них на рівні образу. 

З’ясовано, що у тропах осі псевдототожності об’єктивуються передусім 

етнокультурні уявлення про природу (рослинний, тваринний, астральний 

культурні коди та код першоелементів буття), світ людини (антропоморфний й 
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артефактний етнокультурні коди), колір (кольористичний код) та релігійно-

міфологічні вірування і традиційну обрядовість (релігійно-міфологічний етнокод). 

Встановлено, що етнокультурні коди здебільшого реалізуються у тропах 

координати псевдототожності, причому основною для образів з етнокультурною 

семантикою є позиція суб’єкта зіставлення. У суб’єктній позиції осмислення 

образу відбувається через псевдоототожнення, уподібнення, асоціацію, аналогію з 

іншим феноменом, що виконує функцію дескриптора. Щодо об’єктної позиції, то 

вона демонструє вищий ступінь опрацьованості образу етнічною свідомістю.  

Доведено, що етнічна основа легше ідентифікується у тропах осі 

псевдототожності, компоненти яких характеризуються нульовою референцією та 

не співвідносяться з об’єктивною дійсністю, проте набувають кодифікованих 

характеристичних ознак у міфопоетичній картині світу як маркери 

етнокультурної свідомості.  

Аналіз показав, що тропи осі псевдототожності в поетичних текстах 

І. Калинця частіше моделюють ситуації любові, смерті, страждання, маркуючи не 

лише світ реального буття, але й світ неповної фактивності (можливе та уявне). 

Було досліджено етнокультурну семантику мовних одиниць як компонентів 

тропів осі псевдототожності, представлених у суб’єктно-об’єктних позиціях. 

З’ясовано, що на рівні суб’єкта та об’єкта зіставлення етнічна основа 

ідентифікується насамперед через точки референції, які характеризують 

українське довкілля. Етнічна значущість образу зумовлює розвиненість 

смислового поля та виразну диференціацію аксіологічних характеристик у межах 

опозиції меліоративна – пейоративна. Нерідко мотивом уподібнення різних явищ 

позамовної дійсності виступає етнічний міф, який може реконструюватися під час 

встановлення етносемантики суб’єкта та об’єкта. Простежено глибинну 

орієнтацію асоціативно-образного мислення автора поетичного тексту на 

українську народну культуру.  

Загалом аналіз тропів у плані реалізації ними етнокультурної семантики дав 

змогу виявити особливості індивідуально-авторської рецепції українських 

етнокультурних уявлень у поетичних творах І. Калинця. 



247 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ І ДЖЕРЕЛ 

 

1. Азнаурова Э. С. Стилистический аспект номинации словом как 

единицей речи / Э. С. Азнаурова // Языковая номинация: Виды наименований. – 

М. : Наука, 1977. – С. 86 – 128. 

2. Алабужев К. В. Актуалізація естетичного потенціалу лексичних 

одиниць у російській рок-поезії: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. 

філол. наук : спец. 10.02.02 «Російська мова» / К. В. Алабужев ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. – К., 2008. – 19 с. 

3. Алефиренко Н. Ф. Современные проблемы науки о языке : [уч. пособ.] 

/ Н. Ф. Алефиренко. – М. : Флинта : Наука, 2005. – 416 с. 

4. Алефиренко Н. Ф. Спорные проблемы семантики : монография / 

Н. Ф. Алефиренко. – М. : Гнозис, 2005. – 326 с. 

5. Античные теории языка и стиля [Текст] / [ред. О. М. Фрейденберг ; 

НИИ языкознания Ленинградского ин-та истории, философии, лингвистики и 

литературы (ЛИФЛИ)]. –  М. ; Ленинград : Соцэкгиз, 1936. –  343 с.  

6. Антонович К. Український одяг. Історичні замітки: одяг козацької 

доби / К. Антонович. – Торонто, 1976. – 42 с. 

7. Аристотель. Об искусстве поэзии / Аристотель. – М. : 

Худ. литература, 1957. – 184 с.  

8. Аристотель. Риторика. Поэтика / Аристотель. – М. : Лабиринт, 2000. – 

224 с. 

9. Арутюнова Н. Д. Аномалии и язык (к проблеме языковой «картины 

мира») / Н. Д. Арутюнова // Вопросы языкознания. – 1987. – № 3. – С. 3-19.  

10. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека / Н. Д. Арутюнова. – 2-е изд., 

испр. – М.: Языки русской культуры, 1999. – 896 с. 

11. Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Опыт 

сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи с 

мифологическими сказаниями других родственных народов: в 3-х т. / 

А. Н. Афанасьев. – М. : Изд-во К. Солдатенкова, 1865-1869. – Т. 1. – 1865. – 800 с.  



248 

12. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. 

– М. : Советская энциклопедия, 1969. – 608 с. 

13. Бакаєва (Зозуля) М. О. Концептуальні метафори в книзі У. Голдінга 

«Бог-скорпіон»: аналіз за допомогою фреймових структур / М. О. Бакаєва // 

Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах: зб. наук. пр. / 

В. Д. Каліущенко (ред. кол.) та ін. – Донецьк : ДонНУ, 2007. – Вип. 16. – С. 132–

144. – Режим доступу:  

http://er.nau.edu.ua:8080/bitstream/NAU/10575/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0

%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%202.pdf 

(дата відвідування 31.03.2015) 

14. Балабан О. О. Метафора як семантична універсалія  : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня  канд. філол. наук : спец.  10.02.15 «Загальне 

мовознавство» / О. О. Балабан ; Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2006.  – 

20 с. 

15. Баран В. Д. Історичні витоки українського народу / В. Д. Баран, 

Я. В. Баран. – К. : Генеза, 2005. – 208 с. 

16. Баркер Ф. Использование метафор в психотерапии / Ф. Баркер. – 

Воронеж : Модек, 1995. – 223 с. 

17. Бацевич Ф. С. Духовна синергетика рідної мови: Лінгвофілософські 

нариси : монографія / Ф. С. Бацевич. – К. : ВЦ «Академія», 2009. – 192 с. 

18. Белевцова С. О. Властивості міфа як основа лінгвістичного опису 

міфологеми / С. О. Белевцова // Лінгвістичні дослідження.  – 2011. – Вип. 31. – 

С. 3-9. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpkhnpu_lingv_2011_31_3.pdf 

19. Белевцова С. О. Метафорично-символічні переосмислення вогню в 

поетичній моделі світу В. Свідзінського і М. Драй-Хмари / С. О. Белевцова // 

Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. / [за заг. ред. проф. Л. А. Лисиченко]. – 

Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 82-86. 

20. Березович Е. Л. Язык и традиционная культура: Этнолингвистические 

исследования / Е. Л. Березович. – М. : Индрик, 2007. – 600 с. 

http://er.nau.edu.ua:8080/bitstream/NAU/10575/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%202.pdf
http://er.nau.edu.ua:8080/bitstream/NAU/10575/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%202.pdf


249 

21.  Бєлєхова, Л. І. Види мапування як лінгвокогнітивної операції 

формування новообразів (на матеріалі американської поезії) / Л. І. Бєлєхова // 

Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки / 

Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Г. Л. Аркушин та ін.]. – Сер. : 

Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк, 2011. – № 3. – Ч. 1. – С. 21-24. 

22.  Бєлєхова Л. Концептуальний оксиморон: креативний механізм 

формування новизни словесних образів (на матеріалі американської поезії) / 

Л. Бєлєхова // Наук. вісник Херсонського держ. ун-ту. – Сер.: Лінгвістика : зб. 

наук. пр. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2006. – Вип. ІІІ. − С. 79-86. – Режим доступу: 

http://linguistics.kspu.edu/webfm_send/969 (дата відвідування 22.02.2015). 

23.  Бєлєхова Л. І. Словесний поетичний образ в історико-типологічній 

перспективі: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі американської поезії) : 

монографія / Л. І. Бєлєхова київський національний лінгвістичний ун-т. – К. : 

Айлант, 2002. – 367 с.  

24. Бибик С. П. Словник епітетів української мови / С. П. Бибик, 

С. Я. Єрмоленко, Л. О. Пустовіт. – К. : Довіра, 1998. – 431 с. 

25.  Бицилли П. М. Элементы средневековой культуры / П. М. Бицилли. – 

СПб. : Мифрил, 1995. – XXVIII + 244 с.  

26. Бойко Н. І. Лексичні експресиви як стилетвірні компоненти 

художнього тексту / Н. І. Бойко // Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. – 

Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови. – 2014. – Вип. 11. 

– С. 7-10. 

27. Бойко Н. І. Міфологеми в українському романтичному просторі : 

монографія / Н.  І. Бойко, А. М. Кайдаш. – Ніжин :  НДУ ім. М. Гоголя, 2010. – 

156 с. 

28. Болдырев Н. Н. Концептуальное пространство когнитивной 

лингвистики / Н. Н. Болдырев // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2004. – № 1 

(001). – С. 18–36. 

29. Борисенко Ю. И. О дискуссионных вопросах трактовки гиперболы в 

русском литературном языке / Ю. И. Борисенко // Речевое общение : 



250 

(теоретические и прикладные аспекты речевого общения) : спец. вестн. – 2006. –  

№ 8/9 (16/17). – С. 182-187 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступу: 

http://library.krasu.ru/ft/ft/_articles/0114395.pdf (5.12.2011). 

30. Борисенко Ю. И. О лингвистическом статусе гиперболы и механизме 

ее образования / Ю. И. Борисенко // Гуманитарные и социальные науки 

[Электронный журнал]. – №5. – 2010. – С. 110-116. – Режим доступу: 

http://www.hses-online.ru/2010_05.html 

31. Браїлко Ю. І. Конфесійна лексика у творчості українських поетів 60-

80-х років ХХ століття (семантико-стилістичний аспект): автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня  канд. філол. наук : спец.  10.02.01 «Українська мова» / 

Ю. І. Браїлко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 2005. – 20 с.   

32. Браїлко (Стежка) Ю. І. Конфесійна поетонімія І. Калинця / 

Ю. І. Браїлко  // Наука і сучасність: зб. наук. пр. – К.: ІЗМН, 1998. – Ч. ІІ. – С. 230-

236. 

33. Браїлко Ю. "Слався, Маріє!.." (назви Богородиці в українській поезії 

60-80-х років ХХ століття) / Ю. Браїлко // Гуманітарна освіта в технічних вищих 

навчальних закладах : зб. наук. пр. / Національний авіаційний університет. – К., 

2009. – Вип. 17. – С. 56-64. 

34. Бронікова С. Метафора як сучасна технологія управлінського 

консалтингу / С. Бронікова // Публічне управління: теорія та практика. – 2011. – 

№ 2(6). – С. 20-25. – Режим доступу:  

http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Pubupr/2011_2/doc/1/03.pdf  

35. Будаев Э.В. Метафора в политическом интердискурсе: монография / 

Э. В. Будаев, А. П. Чудинов. – Екатеринбург : Урал. гос. пед. ун-т, 2006. – 215 с. 

36. Будаев Э. В.  Становление когнитивной теории метафоры / 

Э. В. Будаев // Лингвокультурология. – Вып. 1. – Екатеринбург, 2007. – С. 16-32. – 

Режим доступа: http://www.philology.ru/linguistics1/budaev-07.htm (дата 

відвідування: 22.01.2015) 



251 

37. Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах 

та віруваннях : Космогонічні українські народні погляди та вірування / 

Г. Булашев. – К. : Довіра, 1992. – 414 с. 

38. Буряк О. Алегоричне дзеркало в поезії І. Калинця / О. Буряк // Наукові 

записки. – Сер. Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград, 2004. – 

Вип. 56. – С. 71-78. 

39. Василькевич Г. Міфопоетика фольклорного образу змія в баладі 

«Юрій і цмок» / Г. Василькевич // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський 

науково-освітній журнал. – Львів, 2009. – № 1 (2). – С. 37 – 42. 

40.  Вачков И. В. Введение в сказкотерапию, или Избушка, избушка, 

повернись ко мне передом… / И. В. Вачков. – М. : Генезис, 2011. – 288с. 

41. Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов / 

А. Вежбицкая. – М. : Языки славянской культуры, 2001. – 288 с. 

42. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і 

допов.) / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К., Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 

1728 с. 

43. Веселовский А. Н. Историческая поэтика / А. Н. Веселовский. – М. : 

Высшая школа, 1989. – 648 с. 

44. Винник О. П. Метафоричні процеси у формуванні української 

економічної лексики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. філол. наук : 

спец. 10.02.01 «Українська мова» / О. П. Винник ; Харківський національний 

педагогічний ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2007. – 20 с. 

45. Вишницька Ю. В. Міфологеми Олександра Блока у російському 

етнокультурному просторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. філол. 

наук : спец. 10.02.02 «Російська мова» / Ю. В. Вишницька ; НАН України, Ін-т 

мовознав. ім. О. О. Потебні. – К., 2003. – 25 с. 

46. Вишницька Ю. Міфологічні сценарії в сучасному художньому та 

публіцистичному дискурсах : монографія / Ю. Вишницька. – Київ : Київ. ун-т 

ім. Б. Грінченка, 2016. – 614 с. 

47. Віват Г. З роси, з води і з кетяга калини... Поезія Ігоря Калинця : 



252 

монографія / Г. Віват. – О. : ВМВ, 2012. – 191 с. 

48. Віват Г. І. Концепція множинності інтертекстуального дискурсу у 

творчості поетів-дисидентів (І. Калинець, М. Руденко, І. Світличний, В. Стус) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  докт. філол. наук : спец. 10.01.01 

«Українська література» / Г. І. Віват ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2011. – 

38 с. 

49. Віват Г. І. Лірика дисидентів в інтертекстуальному полі множинності: 

монографія / Г. І. Віват. – Одеса : ВМВ, 2010. – 368 с. 

50. Віват Г. І. Рослинна символіка в художній системі Ігоря Калинця 

[Електронний ресурс] / Г. І. Віват // Теоретична і дидактична філологія: зб. наук. 

пр. / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Переяслав-

Хмельницький, 2012. – Вип. 13. – С. 92-97. – Бібліогр.: 17 назв. – Режим доступу: 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tidf/2012_13/92_97.PDF. 

51. Віват Г.  Семантика образу-символу каменю в поезії Ігоря Калинця / 

Г. Віват // Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. – № 40 (253). – 

Сер. Філологічні науки. – Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 

2012. –  С. 76-79. 

52. Вико Дж. Основания Новой науки об общей природе наций / 

Дж. Вико. – М. – К. : REFL-book – ИСА, 1994. – 656 с. 

53.  Вільчинська Т. П. Концептуалізація сакрального в українській 

поетичній мові ХVII – ХVIIІ ст. : монографія / Т. П. Вільчинська. – Тернопіль : 

Джура, 2008. – 424 с. 

54. Вільчинська Т. Метафоризація рослинного світу з погляду когнітивної 

лінгвістики (на прикладі поетичних текстів І. Калинця) / Т. Вільчинська // Наукові 

записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: 

Мовознавство. – Тернопіль: ТНПУ, 2016. – Вип. II (26). – С. 39-44. 

55. Вільчинська Т. П. Розвиток концептосфери сакрального в українській 

поетичній мові ХVII - ХХ ст.: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня докт. філол. 

наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Т. П. Вільчинська ; Київ. нац. ун-т 

ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – К., 2009. – 40 с. 



253 

56. Виноградов В. В. Избранные труды. Поэтика русской литературы / 

В. В. Виноградов. – М. : Наука, 1976. – 512 с. 

57. Вовк В. Н. Языковая метафора в художественной речи : Природа 

вторичной номинации / В. Н. Вовк. – К. : Наукова думка, 1986. – 142 с. 

58. Войтович В. М. Українська міфологія / В. М. Войтович. – К. : Либідь, 

2002. – 664 с. 

59. Гак В. Г. Языковые преобразования / В. Г. Гак. – М. : Школа «Языки 

русской культуры», 1998. – 768 с. 

60. Галайчук В. В. Лексичні одиниці мікросистеми «Рослини» в 

українських фольклорних текстах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / В. В. Галайчук ; Львів. нац. ун-т 

ім. І.Франка. – Львів, 2004. – 20 с. 

61. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования / 

И. Р. Гальперин. – 4-е изд., стереот. – М. : КомКнига, 2006. – 144 с. 

62. Глазунова О. И. Логика метафорических преобразований / 

О. И. Глазунова. – СПб : Изд-во СПбГУ, 2000. – 190 с. 

63. Глинчак В. На світ крізь вітражі / В. Глинчак.  – Дніпро. – №9. – 1968. 

– С. 149-151. 

64. Гнатюк В. Нарис української міфології / В. Гнатюк. – Львів: Ін-т 

народознавства НАНУ, 2000. – 263 с. 

65. Гнатюк О. Від упорядника збірки / О. Гнатюк // Калинець І. 

Пробуджена Муза. – К., 1992. – С. 3-27. 

66. Головацький Я. Ф. Виклади давньослов’янських легенд, або міфологія 

/ Я. Ф. Головацький. – К., 1991. – 92 с. 

67.  Голоюх Л. В. Порівняння як структурно-стилістичний компонент 

художнього тексту (на матеріалі сучасної української прози) : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / 

Л. В. Голоюх ; НАН України, Ін-т укр. мови. – К., 1996. – 20 с. 



254 

68. Голубовська І. О. Етнічні особливості мовних картин світу/ 

І. О. Голубовська ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-е вид., 

випр. і доп. – К. : Логос, 2004. – 284 с. 

69. Голубовська І. О. Етнічні особливості української національно-мовної 

картини світу / І. О. Голубовська // Studia linguistica : [зб. наук. пр.]. – К., 2010. – 

Вип. 4. – С. 400-412. 

70. Голубовська І. О. Етноспецифічні константи мовної свідомості: 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук: спец. 10.02.15 

«Загальне мовознавство» / І.О. Голубовська ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 

2004. – 38 с. 

71. Гордон Д. Терапевтические метафоры. Оказание помощи другим 

посредством зеркала / Д. Гордон. – СПб: Белый кролик, 1995. – 196 с. 

72. Гудков Д. Б. Единицы кодов культуры: проблемы семантики / 

Д. Б. Гудков // Язык. Сознание. Коммуникация : сб. статей / отв. ред. 

В. В. Красных, А. И. Изотов – М. : МАКС Пресс. – Вып. 26. – С. 39–50. – Режим 

доступу: http://www.philol. msu.ru/~slavphil/books/jsk_index.html 

73. Гузар З. Логос Ігоря Калинця: Україна і Універсум / З. Гузар // 

Українське Слово. – 26 лютого. – 1993. – С. 4. 

74. Гузар З. Ігор Калинець: грані поетичного світу / З. Гузар // Українські 

проблеми. – 1995. – №1. – С. 59-66. 

75. Гусар-Струк Д. Невольнича Муза або Як «Орати метеликами» / 

Д. Гусар-Струк // Калинець Ігор. Невольнича Муза: Вірші 1973-1981 років. – 

Балтимор; Торонто : Смолоскип, 1991. – С. 7-31. 

76. Давидюк В.Ф. Первісна міфологія українського фольклору / 

В. Ф. Давидюк. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2005. – 310 с. 

77.  Дегтярьова І. О. Стилістичні засоби мовної економії у 

постмодерністському тексті / І. О. Дегтярьова // Дослідження з лексикології і 

граматики української мови. – 2012. – Вип. 12. – С. 133-141. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/dlgum_2012_12_18.pdf 



255 

78. Денисюк І. Національна специфіка українського фольклору (матеріали 

до лекції) / І. Денисюк // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : зб. 

наук. пр. / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – Сер. 

Філологічна. – Вип. 31. – С. 3-22. 

79. Дикарева Л.Ю. Міфопоетика метаморфози і способи її об'єктивації у 

художньому мовленні: лінгвосеміотичний аспект (на матеріалі прози М. В. Гоголя 

та М. О. Булгакова): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.02 «Російська мова» / Л. Ю. Дикарева ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. 

Ін-т філол. – К., 2003. – 20 с.  

80. Дмитришин Л. Я. Метафоричні структури у творчості поетів Празької 

школи : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 

«Українська мова» / Л. Я. Дмитришин ; НАН України, Ін-т укр. мови. – К., 2006. – 

19 с. 

81. Дмитрів Я. Вічне перевесло: Ігореві Калинцю – 60! / Я. Дмитрів // 

Дзвін. – №7. – 1999. – С. 138-141. 

82. Енциклопедичний словник символів культури України / за заг. ред. 

В.П.  Коцура, О.І. Потапенка, В.В. Куйбіди. – 5-е вид. – Корсунь-Шевченківський: 

ФОП Гавришенко В.М., 2015. –  912 с. 

83. Етимологічний словник української мови : В 7 т. / АН УРСР Ін-т 

мовознавства ім. О. Потебні ; Редкол. О. С. Мельничук (гол. ред.) та ін. – Т. 2 : Д – 

Копці. – К. : Наук. думка, 1985. – 571 с. 

84. Євтух В. Б. Етнічність : енциклопедичний довідник / В. Б. Євтух ; 

Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Центр етноглобалістики. – К. : Фенікс, 

2012. – 396 с. 

85.  Єрмоленко С. Я. Мова і українознавчий світогляд [Текст] : 

монографія / С. Я. Єрмоленко. – К. : НДІУ, 2007. – 444 с. 

86. Єрмоленко С. Я. Мовно-естетичні знаки української культури : 

монографія / С. Я. Єрмоленко.  – К. : Ін-т української мови НАН України, 2009. – 

352 с. 



256 

87. Єщенко Т. Семантико-стилістичні типи метафор: теоретичний аспект  

/ Т. Єщенко // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка [Текст] / 

Наук. т-во ім. Т. Г. Шевченка. – Донецьк : Український культурологічний центр, 

Східний видавничий дім. – Т. 28 / [редкол. : А. Загнітко (голов. ред.) та ін.]. – 

2010. – С. 224-239. 

88. Єщенко Т. Метафора-опредмечування в українській поезії 90-х років 

ХХ століття / Т. Єщенко // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка 

[Текст] / Наук. т-во ім. Т. Г. Шевченка. – Донецьк : Східний видавничий дім. – 

Т. 26 : Мовознавство / [редкол. : А. Загнітко (голов. ред.) та ін.]. – 2009. – С. 220-

234. 

89. Єщенко Т. Складна метафора: структурно-граматичний аспект (на 

прикладі поезії 90-х років ХХ століття) / Т. Єщенко // Донецький вісник 

Наукового товариства ім. Шевченка. – Т. 11. – Донецьк : Український 

культурологічний центр, 2006. – С. 32-42. 

90. Жаботинская С. Концептуальная метафора: процедура анализа для 

множественных данных / С. Жаботинская // Актуальні проблеми 

менталінгвістики: збірник статей за матеріалами VII Міжнародної наукової 

конференції. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2011. – С. 3–6. 

91. Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури : словник-довідник 

/ В. В. Жайворонок. – К. : Довіра, 2006. – 703 с. 

92. Жайворонок В. Мовні знаки культури: Спроба лексикографічного 

опису / В. Жайворонок // Лінгвостилістика: об’єкт – стиль – мета – оцінка: збірник 

наукових праць, присвячений 70-річчю від дня народження проф. 

С. Я. Єрмоленко / [відп. ред. акад. НАН В. І. Скляренко]. – К., 2007. – С. 92–102. 

93. Жайворонок В. В. Українська етнолінгвістика : нариси [навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл.] / В. В. Жайворонок. – К. : Довіра, 2007. – 262 с. 

94. Живчик О. В. Диференційні риси та когнітивна модель словотвірного 

порівняння / О. В. Живчик // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: 

Лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст. – 2009. – Вип. XXII. – 

С. 440-447. – Режим доступу : 



257 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/17144/52-

hivchik.pdf?sequence=1. 

95.  Жоль К. К. Мысль. Слово. Метафора. Проблемы семантики в 

философском освещении  / К. К. Жоль. – К. : Наукова думка, 1984. – 303 с. 

96. Жуйкова М. В. Генеза образної предикації в етнолінгвістичному 

аспекті : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня докт. філол. наук : спец.  10.02.01 

«Українська мова», 10.02.02 «Російська мова» / М. В. Жуйкова; Ін-т мовознав. 

ім. О. О. Потебні НАН України. – К., 2009. – 36 c. 

97.  Жуйкова М. В. Динамічні процеси у фразеологічній системі 

східнослов'янських мов : монографія / М. В. Жуйкова. – Луцьк : РВВ «Вежа» 

Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – 416 с. 

98. Завражина Г. В. Мовленнєва агресія та засоби її вираження в 

масмедійному політичному дискурсі України (на матеріалі російськомовної 

газетної комунікації) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.02 «Російська мова» / Г. В. Завражина ; Київ. нац. ун-т 

ім. Т. Шевченка. Інститут філології. – К., 2008. – 20 с. 

99. Загнітко А. П. Сучасні лінгвістичні теорії : монографія. – 2-ге вид., 

випр. і доп. / А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2007. – 219 с.  

100. Зірка В. Мовна парадигма маніпулятивної гри в рекламі: автореф. дис. 

на здоб. наук. ступеня докт. філол. наук : спец. 10.02.02 «Російська мова» / 

В. В. Зірка ; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. –  К., 2005. – 32 с. 

101. Зозуля М.О. Персоніфікація природи у творчості У. Голдінга крізь 

призму концептуальної метафори / М. О. Зозуля // Слово й текст у просторі 

культури : міжнар. наук. конф., присвячена 80-річчю з дня народження проф. 

О.М. Мороховського, 26–27 листопада 2010 р. : матеріали доповідей. – К. : Ленвіт, 

2010. – С. 109 –111. – Режим доступу: http://www.readera.org/article/personifikatsia-

pryerodye-u-tvorchosti-uholdinha-kriz-pryezmu-kontseptualnoye-10185274.html 

102. Зуб І. Як нерв тривожна: Нотатки про поезію / І. Зуб // Рад. 

літературознавство. – 1968. – №1. – С. 3-18. 



258 

103. Іваницький А. Поетичний паралелізм з погляду еволюції мислення / 

А. Іваницький // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., 

фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – К., 2008. – № 3. – С. 4-8. 

104. Іванишин В. На лезі думки. Лист читача / В. Іванишин // Вітчизна. – 

№4. – 1968. – С. 202-204. 

105. Іващенко В. Компоненти змістової структури концепту як одиниці 

етнокультури / В. Іващенко // Українська мова. – 2004. – № 4. – С. 18–28.  

106. Іващенко В. Концептуальна репрезентація фрагментів знання в 

науково-мистецькій картині світу (на матеріалі української мистецтвознавчої 

термінології) : монографія / В. Іващенко. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 

2006. – 328 с. 

107. Ивин А. А.  Словарь по логике / А. А. Ивин, А. Л. Никифоров. – М. : 

Туманит, изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 384 с. – Режим доступу: 

http://yanko.lib.ru/books/dictionary/slovar-po-logike.htm 

108.  Іларіон, митрополит. Дохристиянські вірування українського народу : 

історично-релігійна монографія / Іларіон, митрополит . – К. : Обереги, 1992 . – 

424 с. 

109. Ільницька Л. Особливості використання сугестивних та 

маніпулятивних технологій у сучасному англомовному політичному дискурсі / 

Л.Л. Ільницька // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи. – К. : 

Логос, 2010. – С. 115-125. 

110. Ільницький М. Ключем метафори відімкнені вуста... Поезія Ігоря 

Калинця / М. Ільницький. – Париж – Львів – Цвікау, 2001. – 192 с. 

111. Ільницький М. Чисті тони купальського вогню / М. Ільницький //  

Літературна Україна. – 1967. – С. 3. 

112. Ирония [Электронный ресурс] // Энциклопедия «Кругосвет». – Режим 

доступа:  http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/IRONIYA.html 

113.  Калинець І. Вогонь Купала :  / І. Калинець. – Париж; Балтимор; 

Торонто : Смолоскип, 1975. – 48 с. 



259 

114. Калинець І. Зібрання творів : у 2 т. / І. Калинець. – К. : Факт, 2004. – 

Т. 1: Пробуджена муза. – 416 с. 

115.  Калинець І. Зібрання творів : у 2 т. / І. Калинець. – К. : Факт, 2004. – 

Т. 2: Невольнича муза. – 544 с. 

116. Калинець І. Книжечка для Дзвінки : вірші та казки / І. Калинець. – К. : 

Веселка, 1991. – 48 с. 

117. Калинець І. Поезії / І. Калинець. – Львів : Піраміда, 2008. – 608 с. 

118. Калинець І. М. Слово триваюче : поезії / І. М. Калинець. – Харків : 

Фоліо, 1997. – 542 с. 

119. Калинець І. М. Терновий колір любові : мала книжка любовної лірики 

/ І. М. Калинець. – К. : Факт, 1998. – 116 с. 

120. Калинець І. М. Тринадцять алогій / І. М. Калинець. – К. : Радянський 

письменник, 1991. – 223 с. 

121. Калинець І. М. Ці квіти нестерпні : малий поетичний зільник / 

І. М. Калинець. – К. : Факт, 2004. – 94 с. 

122. Карабович Т. Храм на духовному руйновищі. Кілька думок про 

«Зібрання творів» Ігоря Калинця / Т. Карабович  // Дзвін. – 2005. – №11. – С. 128-

129. 

123. Карий М. Ясність обличчя / М. Карий // Прапор. – 1968. – №7. – С. 86-

87. 

124. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному 

освітленні / С. Килимник. – Вінніпег ; Торонто, 1962. – Т. ІІІ : Весняний цикл. – 

372 с. 

125. Космеда Т. А. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики : формування і 

розвиток категорії оцінки : монографія / Т. А. Космеда. – Львів : ЛНУ 

ім. І. Франка, 2000. – 350 с. 

126. Клочко М. Молодість і поезія / М. Клочко // Літературна Україна. – 

1964. – 30 жовтня. – С. 1. 



260 

127. Ковалев С. В. Введение в современное НЛП психотехнологии 

личностной эффективности : [учебное пособие] / С. В. Ковалев. – М.: Профит 

Стайл, 2007, – 640 с. 

128. Коломієць І. Флоролексеми в українській поезії II половини XX 

століття: функціонально-стилістичний аспект [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / І. Коломієць ; 

Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2003. –  18 с. 

129. Коломієць М. П. Короткий словник перифраз  / М. П. Коломієць, 

Є. С. Регушевський ; [за ред. М. М. Пилинського]. – К. : Рад. школа, 1985. – 149 с. 

130. Колшанский Г. В. Контекстная семантика / Г. В. Колшанский. – М. : 

Наука, 1980. – 149 с. 

131. Колшанский Г. В. Объективная картина мира в познании и языке / 

Г. В. Колшанский. – М. : КомКнига, 2006. – 128 с.  

132. Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник / Н. И. Кондаков. – 

М.: Наука, 1975. – 720 с. 

133. Коннер Р. Рамочные метафоры в трансе: семинар [Электронный 

ресурс]  / Р. Коннер. – Томск, 1999. – 33 с. – Режим доступа: 

http://nlpr.ru/node/171#7_ 

134. Кононенко В. Концепти українського дискурсу : монографія / 

В. Кононенко. – К. – Івано-Франківськ : Плай, 2004. – 248 с.  

135. Кононенко В. Символи української мови [Текст] / В. І. Кононенко. – 

Івано-Франківськ : Плай, 1996. – 272с. 

136. Корнилов О. А. Языковые картины мира как производные 

национальных менталитетов / О. А. Корнилов  – 2-е изд., испр. и доп. – М. : ЧеРо, 

2003. – 349 с. 

137. Костомаров М. Слов’янська міфологія: Вибрані праці з 

фольклористики й літературознавства / М. Костомаров. – К. : Либідь, 1994. – 

384 с. 

138. Костюків Я. «І пішов орати метеликами…» / Я. Костюків // 

Українське Слово. – 1993. – 15 жовтня. – С. 5. 



261 

139.  Коткова Л. І. Епітетні сполуки в ідіолекті В. Винниченка 

[Електронний ресурс] / Л. І. Коткова // Література та культура Полісся. – 2008. –  

Вип. 43. – С. 74-80. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ltkp_2008_43_12.pdf 

140. Кохтев Н. Н. Основы ораторской речи / Н. Н. Кохтев. – М. : Изд-во 

МГУ, 1992. – 240 с. 

141. Коцюбинська М. Образне слово в літературному творі: питання теорії 

художніх тропів / М.Коцюбинська. – К. : Вид-во АН УРСР, 1960. – 188 с. 

142. Кочан І. М. Лінгвістичний аналіз тексту: [навч. посіб]. – 2-ге вид., 

перероб. і доп. / І. М. Кочан. – К. : Знання, 2008. – 423 с. 

143. Кочерган М. П. Загальне мовознавство: [підручник]. – 2-ге вид., випр. 

і доп. / М. П. Кочерган. – К. : ВЦ «Академія», 2006. – 464 с. 

144. Кравець Л. Динаміка метафори в українській поезії ХХ ст. : 

монографія / Л. Кравець. – К. : ВЦ «Академія», 2012. – 416 с. 

145. Кравець Л. Метафора вітру в українській поезії ХХ ст. / Л. Кравець // 

Культура слова. – №72. – 2010. – С. 94-100. 

146. Кравець Л.  Метафоризація атмосферних явищ в українській поезії ХХ 

ст. / Л. Кравець // Лінгвістика: зб. наук. пр. – №2(20). – 2010. – Луганськ : ДЗ 

«ЛНУ імені Тараса Шевченка». – С. 171-180. 

147. Красных В. В. Коды и эталоны культуры (приглашение к разговору) / 

В. В. Красных // Язык, сознание, коммуникация : сб. статей / [отв. ред.] 

В. В. Красных, А. И. Изотов.– М. : МАКСПресс, 2001. – Вып. 19. – С. 5–19. 

148. Красных В. В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология: курс 

лекций / В. В. Красных. – М. : ИТДГК «Гнозис», 2002. – 284 с. 

149. Краткий словарь когнитивных терминов / [под общ. ред. 

Е. С. Кубряковой]. – М. : Изд-во МГУ, 1997. – 245 с. 

150. Крупа М. Народно-поетичний символ віл та його інтерпретація у 

текстах трьох українських поетів / М. Крупа // Наукові записки. – Вип. 75 (4). – 

Сер.: Філологічні науки (мовознавство): у 5 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ 

ім. В. Винниченка, 2008. – С. 82-86. 



262 

151. Кубрякова Е. С. Размышления об аналогии / Е. С. Кубрякова // 

Сущность, развитие и функции языка. – М., 1987. 

152. Кулініч Т. Інтертекстуальні зв’язки у збірці І. Калинця «Відчинення 

Вертепу» / Т. Кулініч // Вісник Луганського національного університету імені 

Тараса Шевченка. – Сер.: Філологічні науки. – Ч. ІІ. – №3(166). – 2009. –  С. 119-

125. 

153. Кулініч Т. Метафори в поезії Ігоря Калинця / Т. Кулініч // Вісник 

Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – 

2005. – № 1 (81). – С. 91 – 95 с. 

154. Кучеренко І. К. Порівняльні конструкції мови в світлі граматики / 

І. К. Кучеренко. – К., 1959. – 108 с. 

155. Лагута О. Н. Метафорология: теоретические аспекты : в 2 ч. / 

О. Н. Лагута. – Новосибирск : Изд-во НГУ, 2003. – Ч. 1. – 114 с.   

156. Лагута О. Н. Метафорология: теоретические аспекты : в 2 ч. / 

О. Н. Лагута. – Новосибирск : Изд-во НГУ, 2003. – Ч. 2. – 207 с.   

157. Лакофф Дж. Метафоры, которыми мы живем: пер. с англ. / [под ред. и 

с предисл. А.Н. Баранова] / Дж. Лакофф, М. Джонсон. – М. : Едиториал УРСС, 

2004. – 256 с. 

158. Лановик З. Мотив самотності у поетичній збірці Ігоря Калинця 

«Коронування опудала» та його відтворення англійською мовою / З. Лановик, 

М. Лановик // Питання філології: зб. наук. пр. – Тернопіль: ТДПУ, 1997. – 156 с. 

159. Лановик М. «А поезія завжди елітарна»: Роздуми про поезію Ігоря 

Калинця / М. Лановик // Дзвін. – 1997. – № 4. – С. 143-146. 

160.  Лановик М. Українська усна народна творчість: [підручник] / 

М. Лановик, З. Лановик. – 3-тє вид., стер. – К. : Знання-Прес, 2005. – 591 с. 

161. Левчук О. Колірний код фольклорного образу коня та його 

символічне значення в українській народній творчості / О. Левчук // Міфологія і 

фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал. – Львів, 2009. – № 1 (2). 

– С. 29 – 36. 



263 

162. Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та 

ін. – К. : ВЦ «Академія», 1997. – 752 с. 

163. Лобур Н. В. Антропометрична метафора у мовній картині світу: 

типологічна модель (на матеріалах української і чеської мов) : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец.  10.02.01 «Українська мова» , 10.02.03 

«Слов’янські мови» / Н. В. Лобур ; Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 

1997.  – 21 с. 

164. Лозко Г. С. Українське народознавство. – 5-те вид., зі змін. та допов. / 

Г. С. Лозко. – Тернопіль : Мандрівець, 2011. – 512 с. 

165. Луценко О. І. «Стилістичний аналіз тексту» як навчальна дисципліна 

у ВНЗ / О. І. Луценко // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-

виховного процесу в школі та ВНЗ. – 2013. – Вип. 2. – С. 86-93. 

166. Лучук І. Спроба глобального відкриття / І. Лучук // Літературний 

Львів. – 1992. – №1. – С. 4. 

167.  Макарець Ю. С. Особливості семантико-функціонального 

призначення перифразів у публіцистиці / Ю. С. Макарець // Вісник Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. Філологія : [зб. наук. праць] 

/ [відп. за випуск Ю. М. Безхутрий]. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – 

Вип. 60. – Ч. І. – С. 413–417. 

168. Маковецька Ю. А. Електронний словник порівнянь: етапи та методи 

укладання  / Ю. А. Маковецька // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. 

пр. – Вип. 23. – Кн. 2 – К. : ВПЦ «Київський університет», 2007. – С. 143-146. 

169. Малоха М. Образ липы и калины в традиционной культуре и языке 

славян / М. Малоха // матеріали V конференції «Мова і культура» : в 5 т. – К. : 

Соllegium, 1997. –Т. IV. – С. 102-109. 

170. Маріна О. С. Контрастивні тропи й фігури в американській поезії 

модернізму: лінгвокогнітивний аспект : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / О.С. Маріна ; Київ. нац. лінгв. ун-

т. – К., 2004.  –  19 с. 



264 

171. Мартинюк А. П. Словник основних термінів когнітивно-дискурсивної 

лінгвістики / А. П. Мартинюк. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 196 с. 

172. Марчук О. І. Структурно-типологічні параметри порівняльних 

конструкцій в ідіостилі М. М. Коцюбинського : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / О.І. Марчук ; Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2003. – 20 с. 

173. Маслова В. А. Лингвокультурология : [учеб. пособие для студ. вузов] / 

В. А. Маслова. – М. : Academia, 2001. – 208 с. 

174. Маслова Ж. Н. Эпитет и метафора в контексте трех аспектов 

оперирования знанием в языке / Ж. Н. Маслова // Когнитивные исследования 

языка. – Вып. XVII: Актуальные проблемы взаимодействия мыслительных и 

языковых структур : [сб. науч. труд.]. – Тамбов : Издательский дом ТГУ 

им. Г. Р. Державина, 2014. – С. 101-109. 

175. Маслова В. А. Поэт и культура: концептосфера Марины Цветаевой : 

[учебное пособие] / В. А. Маслова. – М. : Флинта : Наука, 2004. – 256 с. 

176. Мафтин Н.  «Знов сниться нації легенда про ностальгійний дар 

Євшану»: дивосвіт поезії Ігоря Калинця / Н. Мафтин // Дивослово. – 2004. – № 7. 

– С. 59-63. 

177. Мацько Л. І. Стилістика української мови: підручник / Л. І. Мацько, 

О. М. Сидоренко, О. М. Мацько; за ред. Л. І. Мацько. – К. : Вища школа, 2003. – 

462 с. 

178. Мелетинский Е. М. Поэтика мифа / Е. М. Мелетинский. – М., 1976. – 

407 с. 

179. Мельникова А. А. Язык и национальный характер: Взаимосвязь 

структуры языка и ментальности / А. А. Мельникова. – СПб : Речь, 2003. – 320 с.  

180. Метафора // Энциклопедия «Кругосвет» [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: 

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/METAFORA.html 

181. Мисик О. Етноміфологеми «вогонь» і «вода» у тропеїчній системі 

українського поета-шістдесятника І. Калинця: лінгвосемантичний аспект / 

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/METAFORA.html


265 

О. Мисик // Science and Education a New Dimension : Philology I (3). – Issue : 13. – 

Budapest, 2013. – P. 80–83. 

182. Мисик О. Метафори як маркери поетичної картини світу Ігоря 

Калинця / О. Мисик // Мовні і концептуальні картини світу : [зб. наук. пр.]. – 

Вип. 32. – К. : КНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – С. 432–437. 

183. Мисик О. Особливості символізації значень флороназв у тропах осі 

псевдототожності в поетичних творах І. Калинця / О. Мисик // Наукові записки 

[Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Філологічна. – 

Вип. 35. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 

2013. – С. 220–222. 

184. Мисик О. Персоніфікація як вияв авторського світобачення (на 

матеріалі поезій Ігоря Калинця) / О. Мисик // Наукові записки Тернопільського 

нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство. – Вип. 2 (19) 2008 – 

1 (20) 2011. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – С. 68–76 

185. Мисик О. Порівняння як спосіб пізнання і відтворення дійсності в 

індивідуально-авторській картині світу І. Калинця / О. Мисик // Вісник 

Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія : Філологія : 

Мовознавство. Літературознавство. – Вип. 910. – Ч. 1. – Харків : Вид-во ХНУ 

ім. В.Н. Каразіна, 2010. – С. 678–682. 

186. Мисик О. Тропи псевдототожності в аспекті етнокультурного 

моделювання (на матеріалі поетичних текстів Ігоря Калинця) / О. Мисик // 

Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. 

Сер. Мовознавство. – 2016. – Вип. 1(25). – С. 58–61.  

187. Мисик О. Тваринний етнокультурний код українців у тропах осі 

псевдототожності (в поетичних творах І. Калинця)  / О. Мисик // Наукові записки 

[Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Філологічна. – 

Вип. 61. – Острог : Вид-во Національного унііверситету «Острозька академія», 

2016. – С. 106-108. 



266 

188. Мисик О. Фітоморфна та зооморфна моделі тропів у поетичних 

текстах І. Калинця / О. Мисик // Мова і культура. – Вип. 5 (167). – К. : Видавничий 

Дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 88–94. 

189. Мисик О. Функціональне навантаження лексеми серце у тропеїчній 

системі І. Калинця: етнолінгвістичний аспект [Электронный ресурс] / О. Мисик // 

Ученые записки Таврического национального университета имени 

В. И. Вернадского. Сер. : Филология. Социальные коммуникации. – Т. 26 (65). – 

№ 1. – Симферополь : Таврический национальный университет 

им. В. И. Вернадского, 2013. – С. 143–147. 

190. Миллс Д. Терапевтические метафоры для детей и внутреннего 

ребенка / Д. Миллс, Р. Кроули. – М. : Класс, 1996. – 144 с. 

191. Минахин Д. В.  Подходы к когнитивному исследованию эпитета / 

Д. В. Минахин // Функциональная лингвистика : [сб. науч. тр.]. – № 4 / Крымский 

респ. ин-т последипломного пед. образования. – Симферополь : Изд-во КРИППО, 

2012. – С. 32-34. 

192. Мифологический словарь / [гл. ред. Е. М. Мелетинский]. – М. : Сов. 

энциклопедия, 1990. – 672 с. 

193. Мойсієнко А. К. Мова як світ світів. Поетика текстових структур : 

монографія / А. К. Мойсієнко. – Умань : Софія, 2008. – 280 с. 

194. Мойсієнко А. К. Слово в аперцепційній системі поетичного тексту. 

Декодування Шевченкового вірша : монографія / А. К. Мойсієнко. – К. : Сталь, 

2006. – 304 с. 

195. Мних Л. М. Генеза та функціонування числової символіки у поезії ХХ 

століття : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.06 

«Теорія літератури» / Л. М. Мних ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2001. – 20 с. 

196. Молотаева Н. В. Аллегория как средство словесной образности в 

художественной речи М. Ю. Лермонтова / Н. В. Молотаева // Русское 

языкознание. – 1989. – Вып. 19. – С. 11-18. 



267 

197. Молотаєва Н. В. Асоціативно-образний апелят у структурі повістей 

Т. Г. Шевченка та його лексикографічна інтерпретація / Н. В. Молотаєва // 

Мовознавство. – 1990. – №3. – С. 36-41. 

198. Москалюк В. М. Мова як естетичний космос українства / 

В. М. Москалюк // Вісник Черкаського університету   [Текст]: [зб. наук. ст.]. – 

Вип. 130. – Сер.: Філософія / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т. – 

Черкаси: Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – С. 22-32. 

199. Москалюк В. М. Мова як естетичний простір української культури : 

монографія / В. М. Москалюк. – Луганськ: Східноукраїнський національний 

університет імені Володимира Даля, 2008. – 259 с. 

200. Москвин В. П. Русская метафора: Очерк семиотической теории. – 2-е 

изд., перераб. и доп. / В. П. Москвин. – М. : ЛЕНАНД, 2006. – 184 с. 

201. Науменко Н. В. Інтерпретація образів слов’янської міфології в 

українському вільному вірші (на матеріалі збірки «Тринадцять алогій» Ігоря 

Калинця) / Н. В. Науменко // Мова і культура (науковий щорічний журнал). – 

Вип. 9. – Т. ХІІ (100). – К. : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2007. – С. 98-105. 

202. Науменко Н. В. Поетичні камеї української літератури / 

Н. В. Науменко // Мова і культура (науковий щорічник). – Вип. 11. – Т.VII (119). – 

К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – С. 243-250. 

203. Науменко Н. В. Серпантинні дороги поезії: природа та тенденції 

розвитку українського верлібру : монографія / Н. В. Науменко. – К. : Сталь, 2010. 

– 518 с. 

204. Нелюба А. М. Експліцитна й імпліцитна економія в словотвірній 

номінації української мови : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня докт філол. наук 

: спец. 10.02.01 «Українська мова» / А. М. Нелюба ; Ін-т укр. мови НАН України. 

– К., 2008. – 35 с.  

205. Нечипоренко А. Ф. Адвербіальний епітет у поетичному дискурсі 

шістдесятників : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 

10.02.01 «Українська мова» / А. Ф. Нечипоренко. – К., 2010. – 18 с. 



268 

206. Нечуй-Левицький І. С. Світогляд українського народу: Ескіз 

української міфології / І. С. Нечуй-Левицький . – К. : Обереги, 1992 . – 87 с. 

207. Ніконова В. Г. Поетико-когнітивний аналіз драматичного тексту: 

художній концепт / В. Г. Ніконова // Вісник. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 14. – 

Т.16.  – №11. – С. 215 - 220. 

208. Ніконова В. Г. Трагедійна картина світу в поетиці Шекспіра: 

монографія /  В. Г. Ніконова. – Дніпропетровськ : Вид-во ДУЕП, 2007. – 364 с. 

209. Одержимість: Інтерв’ю Ю. Зайцева з Ігорем Калинцем / [ред. 

Ю. Зайцев]. – Львів : Піраміда, 2002. – 178 с. 

210. Олдер Г. НЛП. Полное практическое руководство. Вводный курс 

[Электронный ресурс] / Г. Олдер, Б. Хэзер. – К. : Софія, 2001. – 384 с. – Режим 

доступа: http://lib.ru/NLP/fnlp.txt 

211. Онишкевич Л. Музика Батьківщини мене болить / Л. Онишкевич // 

Калинець І. Вогонь Купала. Поезії. – Париж; Балтимор; Торонто : Смолоскип, 

1975. – С. 5-7. 

212. Онопрієнко Т. М. Епітет у системі тропів сучасної англійської мови 

(Семантика. Структура. Прагматика) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / Т. М. Онопрієнко ; Харківський 

національний ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2002. – 19 с. 

213.  Охріменко Т. В. Асоціативний паралелізм у російському та 

українському фольклорному мовленні / Т. В. Охріменко // [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/soc_gum/Pzs/2009_9/81.pdf 

214. Охрименко Т. В. Мифопоэтические истоки метафорического 

перифраза / Т. В. Охрименко // Мовні і концептуальні картини світу. – К., – 2009. 

– Вип. 26. – Ч. 2. – С. 407-411. 

215. Охрименко Т. В. Эволюция системы тропов псевдотождества в 

русской поэтической речи (на материале фольклорных произведений и текстов в 

жанре фольклорных стилизаций XVII–XX вв.): монография / Т. В. Охрименко. – 

К. : ООО «Аграр Медиа Групп», 2011. – 330 с. 



269 

216. Павлишин М. Герб меланхолії: Поезія Ігоря Калинця / М. Павлишин // 

Сучасність. – 1996. – № 9. – С. 92-105. 

217. Павлюк Т. П. Порівняння як когнітивний компонент  поетичного 

тексту / Павлюк Т. П. // Наукові праці : науково-методичний журнал. – 

Сер. Філологія. Мовознавство ; Чорноморський державний університет ім. Петра 

Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». – Миколаїв, 2009. – Вип. 85. – 

С. 64-68. 

218. Павлюк Т. П. Типологія порівнянь у сучасній українській літературній 

мові / Павлюк Т. П. // Мова і культура. – Вип. 13. – Т.II (138). – К. : Видавничий 

Дім Дмитра Бураго, 2010. – С. 59-66. 

219. Пастух Т. Київська школа поетів та її оточення (модерні стильові течії 

української поезії 1960–90-х років) : монографія / Т. Пастух ; наук. ред. 

В. Моренець. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 700 с. 

220. Петриченко О. А. Архетипові образи першоелементів буття у 

світоглядній парадигмі східних слов’ян / О. А. Петриченко // Записки з 

українського мовознавства: зб. наук. праць. – Вип. 12: «Українська ментальність: 

діалог світів». – Одеса: Астропринт, 2003. – С. 35-40. 

221. Петриченко О. А. Етнокультурна наступність образів першоелементів 

буття в художній мові М. Гумільова та В. Хлєбникова : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. філол. наук : спец.  10.02.02 «Російська мова» / 

О. А. Петриченко ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут 

філології. – К., 2004. – 21 с. 

222. Петришина О. І. Мова проповідей Йосифа Сліпого [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец.  10.02.01 «Українська мова» / 

О. І. Петришина ; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. – 

Івано-Франківськ, 2008. – 20 с. 

223. Петров В. В. Язык и логическая теория: в поисках новой парадигмы / 

В. В. Петров // Вопросы языкознания. – 1988. – № 2. – С. 39-48. 

224. Пилипенко А. А. Культура как система / А. А. Пилипенко, 

И. Г. Яковенко. – М. : Языки русской культуры, 1998. – 376 с.  



270 

225. Пименова М. В. Концептуальные исследования. Введение : [учеб. 

пособие] / М. В. Пименова, О. Н. Кондратьева. – М. : Флинта : Наука, 2011. – 

176 с. 

226. Плачинда С. П. Словник давньоукраїнської міфології / 

С. П. Плачинда. – К. : Укр. письменник, 1993. – 63 с. 

227. Полянецька Г. В. Концепт ДЕРЕВО ЖИТТЯ в поезії І. Калинця: 

семантика, структура, функціональні особливості / Г. В. Полянецька // Вісник 

Харківського нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. – № 854. – Сер. Філологія. – Вип. 57. 

– Харків, 2009. – С. 139-143. 

228. Пономаренко В. В. Еволюція хтонічного образу в українському 

фольклорі : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец.  09.00.12 

«Українознавство»  / В. В. Пономаренко ; КНУ ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т 

українознавства. – К., 1999. – 19 с. 

229. Попова А. О. Когнітивна метафора та її типи : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15. «Загальне мовознавство» / 

А. О. Попова.  – Донецьк, 2003. – 20 с. 

230. Потебня О. О. Естетика і поетика слова : збірник / О. О. Потебня. – 

К. : Мистецтво, 1985. – 302 с.  

231. Потебня А. А. О некоторых символах в славянской народной поэзии / 

А. А. Потебня. – Харьков, 1914. – 243 с. 

232. Потебня А. А. Теоретическая поэтика / А. А. Потебня. – М. : Высшая 

школа, 1990. – 344 с. 

233. Потебня А. А. Слово и миф в народной культуре: собрание тр. / 

А. А. Потебня. – М. : Лабиринт, 2000. – 480 с. 

234. Прищепа В. Компресія в системі німецьких компаративних тропів 

[Електронний ресурс] / В. Прищепа // Волинь – Житомирщина. – 2002. – № 9. – 

С. 98-102. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vg_2002_9_20.pdf 

235. Пустовіт Л. О. Словник української поезії другої половини XX 

століття: семантико-функціональний аспект: монографія / Л. О. Пустовіт / [упор. 

В. І. Матюша, П. А. Матюша, І. Л. Михно]. – К. : УНВЦ Рідна Мова, 2009. – 243 с. 



271 

236. Рогальська І. Флористичні концепти української мовно-художньої 

картини світу (на матеріалі поетичного мовлення ХХ ст.) : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / І. Рогальська ; 

Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. – Одеса, 2008. – 18 с. 

237. Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира / 

Б. А. Серебренников, Е.С. Кубрякова, В.И. Постовалова и др. – М. : Наука, 1988. – 

216 с. 

238. Роман Л. «Поезії з України» Ігоря Калинця / Л. Роман // Визвольний 

шлях. – Жовтень, 1971. – Кн. 10(283). – С. 1194-1196. 

239. Руда О. Г. Мовне питання як об’єкт маніпулятивних стратегій у 

сучасному українському політичному дискурсі: монографія / О. Г. Руда. – К. : 

Інститут української мови НАН України, 2012. – 232 с. 

240. Русанівський В. М. Мовна картина світу в етнокультурній парадигмі / 

В. М. Русанівський // Мовознавство. – 2004. – № 4. – С. 3–7 с. 

241. Савченко Л. В. Феномен етнокодів духовної культури у фразеології 

української мови: етимологічний та етнолінгвістичний аспекти : монографія / 

Л. В. Савченко.– Сімферополь : Доля, 2013. – 600 с. 

242. Салига Т. Його терновий вінок (Штрихи до літературної сильветки 

Ігоря Калинця) / Т. Салига // Воздвиження храму. – Львів : Світ, 2008. – 504 с. 

243. Світличний І. На калині клином світ зійшовся / І. Світличний // Слово 

і час. – 1990. – №7. – С. 30-35. 

244. Святовець В. Ф. Словник тропів і стилістичних фігур / 

В. Ф. Святовець. – К. : Академія, 2011. – 172 с. 

245. Севильский Исидор. Этимологии, или Начала : в XX книгах. – Кн. I – 

III : Семь свободных искусств / Исидор Севильський.  – СПб : Евразия, 2006. – 

352 с. 

246. Селіванова О. Когнітивні механізми метафоризації / О. О. Селіванова 

// Слов’янський збірник. – 2012. – Вип. 17. – Ч. 2 . – С. 203-211.  

247. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: 

[підручник] / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2008. – 712 с. 



272 

248. Семкович Р. Чергова несподіванка: друга збірка поезій / Р. Семкович 

// Калинець І. Поезії з України. – Брюссель : Література і Мистецтво, 1970. – С. 5-

14. 

249. Скаб М. В. Закономірності концептуалізації та мовної категоризації 

сакральної сфери : монографія / М. В. Скаб. – Чернівці : Рута, 2008. – 560 с. 

250. Скляревская Г. Н. Метафора в системе языка / Г. Н. Скляревская. – 

СПб : Наука, 1993. – 152 с. 

251. Славянская мифология. Энциклопедический словарь / [под ред. 

С.М. Толстой]. – М. : Международные отношения, 2002. – 512 с.  

252. Славянские древности. Этнолингвистический словарь : в 5 т. / [под 

ред. Н.И. Толстого]. – М. : Международные отношения, 1995. – Т. 1. – 577 с.   

253. Славянские древности. Этнолингвистический словарь : в 5 т. / [под 

ред. Н.И. Толстого]. – М. : Международные отношения, 1999. – Т. 2. – 697 с.  

254. Славянские древности. Этнолингвистический словарь : в 5 т. / [под 

ред. Н.И. Толстого]. – М. : Международные отношения, 2004. – Т. 3. – 697 с.   

255. Славянские древности. Этнолингвистический словарь : в 5 т. / [под 

ред. Н.И. Толстого]. – М. : Международные отношения, 2009. – Т. 4. – 649 с. 

256. Словарь української мови : в 4 т. / упоряд. з дод. власного матеріалу 

Б. Д. Грінченко ; НАН України, Ін-т укр. мови. – К. : Наукова думка, 1996. – Т. 2. 

– 588 с. 

257. Словник української мови : у 20-ти т. / НАН України, Укр. мов.-інф. 

фонд. – К. : Наукова думка, 2010. – Т. 1 : А – Б. – 912 с. ; – 2012. – Т. 2 : В – 

Відсріблитися. – 975 с. 

258. Словник української мови : в 11 томах. – К. : Наукова думка, 1970. – 

Т. 1. – 799 с. 

259. Словник української мови : в 11 томах. – К. : Наукова думка, 1971. – 

Т. 2. – 552 с. 

260. Словник української мови : в 11 томах. –  К. : Наукова думка, 1977. – 

Т. 8. – 928 с. 



273 

261. Словник української мови : в 11 томах. – К. : Наукова думка, 1979. – 

Т. 10. – 658 с. 

262. Словник фразеологізмів української мови / [уклад. : 

В. М. Білоноженко та ін.]. – К. : Наукова думка, 2003. – 1104 с. 

263. Слухай Н. Етноконцепти та міфілогія східних слов’ян в аспекті 

лінгвокультурології : монографія / Н. Слухай. – К. : КНУ, 2005. – 167 с.  

264. Слухай Н. Лингвистика сферы сакрального: русская 

культурноязыковая традиция (введение) / Н. Слухай // Біблія і культура: зб. наук. 

ст. – Чернівці: Рута, 2008. – Вип. 10. – С. 116-123.  

265. Слухай Н. В. Міфопоетичний словник східних слов’ян / Н. В. Слухай. 

– Сімферополь : Кримське навчально-педагогічне державне видавництво, 1999. – 

120 с. 

266. Слухай Н. В. Мовна символіка та міфопоетика текстів Тараса 

Шевченка / Н. В. Слухай, Ю. Л. Мосенкіс : монографія. – К. : Видавничий дім 

А+С, 2005. – 165 с. 

267. Слухай Н. В. Персоніфікація в поетичній мові Шевченка 

[Електронний ресурс] / Н. Слухай // Toronto Slavic Quarterly. Academic Electronic 

Journal in Slavic Studies, 2007. TSQ № 21. – University of Toronto. The Department of 

Slavic Languages and Literatures. – Режим доступу : 

http://sites.utoronto.ca/tsq/20/slukhai20.shtml 

268. Слухай Н. В. Сучасна стендова реклама в світлі даних НЛП / 

Н. В. Слухай // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика.  – 

К., 2004. –  Вип. 10. – С. 37-47.  

269. Слухай Н. Світ сакрального слова Тараса Шевченка : монографія / 

Н. Слухай. – К. : Агрармедіагруп, 2011. – 227 с. 

270. Cлухай Н. В. Терапевтические метафоры и их суггестивный 

потенциал: теоретические ресурсы НЛП [Электронный ресурс] / Н. В. Cлухай // 

Русская литература. Исследования. – 2011. – Вып. 15. – С. 316-324. – Режим 

доступа : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/105448/29-

Slukhay.pdf?sequence=1 



274 

271. Слюніна О. В. Вербалізація природних стихій в українській поезії 80-х 

– 90-х років XX століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / О. В. Слюніна ; Харк. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2012. – 20 с. 

272. Соловей Е. С. Світ Калинцевих візій-див… / Е. С. Соловей // 

Калинець І. М. Поезії. – Львів : Піраміда, 2008.  – С. 5–13. 

273. Соловей Е. С. У країні Лицарії, країні колядок / Е. С. Соловей // 

Калинець І. Слово триваюче: Поезії. – Харків : Фоліо, 1997. – С. 5-11. 

274. Соснин А. В. Средства вербализации концепта «Лондон» в 

английском культурном пространстве: монография / А. В. Соснин. – Нижний 

Новгород, 2011. – 280 с. 

275. Ставицька Л. Естетика слова в українській поезії 10 – 30 рр. ХХ ст. / 

Л. Ставицька. – К. : Правда Ярославичів, 2000. – 156 с. 

276. Стебельська А. «Тренос» Ігоря Калинця / А. Стебельська // зб. наук. 

пр. Канадського НТШ. – Торонто, 1993. – Т. 33. – С. 326-332. 

277. Стефурак Р. Асоціативно-образний потенціал внутрішньої форми 

слова у поетичному тексті (на матеріалі української поезії 60-90 років XX 

століття) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 

«Українська мова» / Р. І. Стефурак ; Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. – 

Івано-Франківськ, 2003.  – 24 с. 

278. Стеценко Н. Рослини й тварини в народній уяві / Н. Стеценко // 

Українська минувшина: Ілюстрований етнографічний довідник. – К.: Либідь, 

1993. – С. 227-237. 

279. Стивенсон Ч. Некоторые прагматические аспекты значения / 

Ч. Стивенсон // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. 16. Лингвистическая 

прагматика. – М. : Прогресс, 1985. – С. 129-154. 

280. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / [под. 

ред. М. Н. Кожиной ; члены редколлегии : Е. А. Баженова, М. П. Котюрова, 

А. П. Сковородников]. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Флінта, Наука, 2006. – 696 с. 



275 

281. Сто найвідоміших образів української міфології / [заг. ред. 

О. Таланчук]. – К. : Орфей, 2002. – 448 с. 

282. Стринаглюк Л. Поезія І. Калинця: від тексту до твору / Л. Стринаглюк 

// Молода нація. – 1997. – №5. – С. 75-79. 

283. Сюта Г. Лінгвосвіт поезії авторів Нью-Йоркської групи : монографія / 

Г. Сюта. – К. : Ін-т укр. мови НАН України : Вид. дім Дмитра Бураго, 2010. – 

164 с. 

284. Сюта Г. Мовні інновації в український поезії шістдесятників та членів 

Нью-Йоркської групи : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.01. «Українська мова» / Г. М. Сюта ; НАН України, Ін-т укр. мови. – 

К., 1995. – 18 с. 

285. Таланчук О. Українознавство. Усна народна творчість /  О. Таланчук. 

– К. : Либідь, 1998. – 248 с. 

286. Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и 

лингвокультурологический аспекты / В. Н. Телия. – М. : Школа «Языки русской 

культуры», 1996. – 288 с. 

287. Теория метафоры: сборник ; пер. с анг., фр., нем., исп., польск. яз. / 

вступ. ст. и сост. Н. Д. Арутюновой; общ. ред. Н. Д. Арутюновой и 

М. А. Журинской. – М. : Прогресс, 1990. – 512 с. 

288. Тиха Л. Ю. Метафора в поетичному дискурсі Івана Драча : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / 

Л. Ю. Тиха ; НАН України, Ін-т укр. мови. – К., 2007. – 18 с. 

289. Тищенко О. В. Обрядова семантика у слов’янському мовному 

просторі : монографія / О. В. Тищенко. – К. : Вид. центр КДЛУ, 2000. – 236 с.  

290. Толстой Н. И. Язык и народная культура. Очерки по славянской 

мифологии и этнолингвистике / И. Н. Толстой. – 2-е изд. – М. : ИНДРИК, 1995. – 

512 с.  

291. Трач Н. Функція кольору в поезії Ігоря Калинця (на матеріалі збірки 

«Тринадцять алогій») / Н. Трач // На пошану пам’яті Віктора Китастого. – К., 

2004. – С. 283-299. 



276 

292. Тропы [Электронный ресурс] // Энциклопедия «Кругосвет». – Режим 

доступа: http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/TROPI.html 

293. Трубенко І. А. Художня метонімія та її дискурсивний потенціал у 

прозі англійського модернізму (на матеріалі творів Вірджинії Вулф і Девіда 

Герберта Лоуренса) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 «Германські мови» / І. А. Трубенко ; Київ. нац. лінгв. у-т. – К., 

2010. – 20 с. 

294. Трунов Д.  Использование метафор в психотерапевтической работе / 

Д. Трунов // Журнал практического психолога. – 1997. – № 1. – С. 14-20. – Режим 

доступа: http://lacan.narod.ru/ind_met/Default_5.htm 

295. Українська душа / [ред. В. Храмова]. – К. : Фенікс, 1992. – 128 с. 

296. Українська лінгвостилістика XX – початку XХI ст.: система понять і 

бібліографічні джерела / [за ред. С. Я. Єрмоленко]. – К. : Грамота, 2007 – 368 с. 

297. Українська міфологія та культурна спадщина : ілюстрований словник-

довідник міфологічних уявлень, вірувань, обрядів, легенд та їхніх відлунь у 

фольклорі і пізніших звичаях українців, братів-слов'ян та інших народів / [авт.-

упор. О. Кононенко]. – Харків : Фоліо, 2011. –  712 с. 

298. Українська мова: Енциклопедія / [редкол.: В. М. Русанівський, 

О. О. Тараненко (співголови), М. Зяблюк та ін.]. – 2-е вид., випр. і доп. – К. : 

Українська енциклопедія, 2004. – 824 с. 

299. Українська поезія під судом КГБ: Кримінальні справи Ірини та Ігоря 

Калинців / [упоряд. : Ю. Д. Зайцев]. – Львів : НАН України, Ін-т українознавства 

ім. І. Крип'якевича, 2003 . – 572 с. 

300. Українські замовляння / [упоряд. М. Н. Москаленко; авт. перед. 

М. О. Новикова]. – К. : Дніпро, 1993. – 309 с. 

301. Фаріон І. Мова як спосіб життя  / І. Фаріон // Українська мова. – 2009. 

– № 1. – С. 118-122. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ukrm_2009_1_15.pdf 

302. Фаріон І. Ну що б, здавалося, ці букви… (Роздуми над Калинцевими 

звукосимволами) / І. Фаріон // Літературний Львів. – 2005. – № 2. – С. 19-20. 



277 

303. Федик O.  Мова як духовний адекват світу (дійсності) / О. Федик. – 

Львів : Місіонер, 2000. – 298 с. 

304. Філінюк В. А. Образне слово в системі поетичного тексту Емми 

Андієвської : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 

10.02.01 «Українська мова» / В. А. Філінюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 

2006. – 20 с. 

305. Фрейденберг О. М.  Миф и литература древности / 

О. М. Фрейденберг. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательская фирма «Восточная 

литература» РАН, 1998. – 800 с. 

306. Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра / О. М. Фрейденберг. – 

М.: Лабиринт, 1997. – 448 c. 

307. Хоркавий Р. Етюди про поезію та «Відчинення Вертепу» / 

Р. Хоркавий  // Калинець І. Пробуджена муза: поезії. – Варшава : Вид-во Канад. 

Ін-ту українських студій, 1991. – С. 419-438. 

308.  Хрестоматія давньої української літератури (доба феодалізму) / 

[упоряд.: О. І. Білецький ; АН Української РСР, Ін-т літератури 

ім. Т.Г. Шевченка]. – Вид. 2-ге, випр. та доп . – К. : Рад. школа, 1952 . – 603 с. 

309. Цісар Н. З. Вторинна номінація в системі української медичної 

термінології : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 

10.02.01 «Українська мова» / Н З. Цісар. – Львів, 2009. – 19 с. 

310. Чендей Н. В. Метафорична картина світу та її місце у системі світів  / 

Н. В. Чендей // Культура народов Причерноморья: научный журнал. – 2007. –  

№ 110. – Т. 2. – С. 276 – 277. – Режим доступу: 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/55019/106-

CHendey.pdf?sequence=1 (дата відвідування 13.03.2015) 

311. Ченки А. Семантика в когнитивной лингвистике / А. Ченки // 

Современная американская лингвистика: Фундаментальные направления / [под. 

ред. А. А. Кибрика, И. М. Кобозевой и И. А. Секериной]. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М. : Едиториал УРСС, 2002. – С. 340-369. 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/55019/106-CHendey.pdf?sequence=1
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/55019/106-CHendey.pdf?sequence=1


278 

312. Черевченко О. М. Конотативні особливості українського поетичного 

дискурсу початку ХХ ст. / О. М. Черевченко // Актуальні проблеми філології та 

перекладознавства. – 2009. – Вип. 4. – С. 240-244.  

313.  Черінь Г. Калейдоскоп : статті і рецензії / Г. Черінь. – К. : Всесвіт, 

1995. – 366 с. 

314. Чижевський Д. Філософські твори : у 4 т. / Д. Чижевський / [за заг. 

ред. В. Лісового]. – К. : Смолоскип, 2005. – Т. 1. – 402 c. 

315. Чухонцева Н. Д. Міфологема води в ліриці Дніпрової Чайки / 

Н. Д. Чухонцева // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки 

України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Суми ; 

Харків, 2013. – Т. 5. – № 1. – С. 68-71. 

316. Шаповалова Н. П. Функціонально-семантичний статус порівняльних 

конструкцій у сучасній українській мові : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец.  10.02.01 «Українська мова» / Н. П. Шаповалова ; 

Дніпропетр. держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1998. – 16 с.   

317. Шерех Ю. Про двох поетів з княжими іменами / Ю. Шерех // 

Сучасність. – 1992. – № 4. – С. 105-119. 

318. Шкраб’юк П. Попід Золоті Ворота: Шість елегій про родину Калинців 

/ П. Шкраб’юк. – Львів : Місіонер, 1997. – 520 с. 

319. Шкіцька І. Ю. Маніпулятивні тактики позитиву: лінгвістичний 

аспект : монографія / І. Ю. Шкіцька ; за наук. ред. д-ра філол. наук, 

проф. В. М. Бріцина ; Терноп. нац. екон. ун-т. – К. : Видавничий Дім Дмитра 

Бураго, 2012. – 435 с. 

320. Штерн І. Б. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики. 

Енциклопедичний словник [для фахівців з теоретичних гуманітарних дисциплін 

та гуманітарної інформатики] / І. Б. Штерн. – К. : АртЕк, 1998. – 336 с. 

321. Энциклопедия эпистемологии и философии науки. – М. : «Канон +», 

РООИ «Реабилитация», 2009. – 1248 с. 

322. Юрков Е. Е. Метафора в аспекте лингвокультурологии : автореф. дис. 

на соискание ученой степени докт. филол. наук : спец. 10.02.01 «Русский язык» 



279 

[Электронный ресурс] / Е. Е. Юрков ; Санкт-Петербургський государ. ун-т. – СПб, 

2012. –  55 с. – Режим доступа: http://cheloveknauka.com/metafora-v-aspekte-

lingvokulturologii  

323. Языкознание. Большой энциклопедический словарь / [гл. ред. 

В. Н. Ярцева]. – 2-е (репринтное) изд. – М.: Большая Российская энциклопедия, 

1998. – 685 с.  

324. Яковенко С. Слово о слові Ігоревім / С. Яковенко // Слово і час. – 

1995. – №3. – С. 55-60. 

325. Якубовська М. Біблійні мотиви як засіб визначення онтогенези 

поетики подружжя Ірини та Ігоря Калинців / М. Якубовська // Різдво Христове 

2000: статті й матеріали. – Львів, 2001. – С. 180-183. 

326. Янів В. Соціологічний аспект творчости Ігоря Калинця в його 

«Поезіях з України» / В. Янів // Альманах українського народного союзу. – Джерзі 

Сіті – Нью-Йорк, 1973. – С. 113-128. 

327. Ярова Н. В. Компаративні блоки у сучасній американській поезії: 

лінгвокогнітивний аспект : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец.  10.02.04 «Германські мови» / Н. В. Ярова ; Київ. нац. лінгв. ун-т. – К., 2003. 

– 19 с. 

328. Gibbs R. W. Jr. Taking metaphor out of our heads and putting it into the 

cultural world / R. W. Gibbs // Metaphor in Cognitive Linguistics : Selected Papers 

from the Fifth International Cognitive Linguistics Conference / Ed. By R. W. Gibbs, 

G. J. Steen. – Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 1997. – 

P. 145-166. 

329. Karabowicz Tadeusz. Portret ze skrzydłem archanioła: O poezji Ihora 

Kałyncia / Tadeusz Karabowicz. – Lublin : Wydawnictwo Usniwersytetu Mariji Curie-

Skłodowskiej, 2003. – 107 c. 

330. Karabowicz Tadeusz. Tworczosc Ihora Kalyncia okresu «Przebudzonej 

Muzy» (1962-1972) / Tadeusz Karabowicz // Українські літературознавчі 

наближення / Tadeusz ; [під ред. І. Набитовича]. – Lublin : UMCS, 2006. – C. 149-

167. 

http://cheloveknauka.com/metafora-v-aspekte-lingvokulturologii
http://cheloveknauka.com/metafora-v-aspekte-lingvokulturologii


280 

331. Lakoff G. The contemporary theory of metaphor // Metaphor and Thought / 

Ed. by A. Ortony. – Cambridge : The Cambridge Univ. Press, 1993. – P. 202-251. 

332. Searle J. Expression and meaning : Studies in the theory of speech acts / 

John Searl. – Cambridge : Cambridge university press, 1981. – 187 p. 

333. Silverstein M. “Cultural” Concepts and the Language-Culture Nexus / 

M. Silverstein // Current Anthropology. – Vol. 45. – № 5. – Dec., 2004. – P. 621–652. 

334. Turner М., Fauconnier G. Metaphor, metonymy and binding / Mark 

Turner, Gilles Fauconnier // Metaphor and Metonymy at the Crossroads. A Cognitive 

Perspevtive. – Berlin – New -York, 2003. – P. 133-145. 

335. Wierzbicka A. The semantics of colour: A new paradigm / A. Wierzbicka // 

Progress in Colour Studies / еd. by C. P. Biggam and C. J. Kay. – Amsterdam : John 

Benjamins Publishing Company, 2006. – P. 1–24. 

336. Wysoczański W. Semantyczno-kulturowa interpretacja nazw roślin 

(niektóre aspekty pogranicza chrześciajańsko-pogańskiego) / W. Wysoczański // Acta 

Universitatis Wratislaviensis No 2282 : Język a Kultura. – Tom 16. – Wrocław, 2001. – 

S. 71–81. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



281 

Додаток А 

 

Список опублікованих праць за темою дисертації: 

Статті у наукових фахових виданнях 

1. Мисик О. Метафори як маркери поетичної картини світу Ігоря 

Калинця / О. Мисик // Мовні і концептуальні картини світу : [зб. наук. пр.]. – 

Вип. 32. – К. : КНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – С. 432–437. 

2. Мисик О. Порівняння як спосіб пізнання і відтворення дійсності в 

індивідуально-авторській картині світу І. Калинця / О. Мисик // Вісник 

Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Сер. : Філологія : 

Мовознавство. Літературознавство. – № 910. – Вип. 60. – Ч. 1. – Харків : Вид-во 

ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – С. 678–682. 

3. Мисик О. Персоніфікація як вияв авторського світобачення (на 

матеріалі поезій Ігоря Калинця) / О. Мисик // Наукові записки Тернопільського 

національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. 

Сер. Мовознавство. – Вип. 2 (19) 2008 – 1 (20) 2011. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – 

С. 68–75. 

4. Мисик О. Особливості символізації значень флороназв у тропах осі 

псевдототожності в поетичних творах І. Калинця / О. Мисик // Наукові записки 

[Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Філологічна. – 

Вип. 35. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 

2013. – С. 220–222. 

5. Мисик О. Фітоморфна та зооморфна моделі тропів у поетичних 

текстах І. Калинця / О. Мисик // Мова і культура. – Вип. 16. – Т. 5 (167). – К. : 

Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 88–94. 

6. Мисик О. Функціональне навантаження лексеми серце у тропеїчній 

системі І. Калинця: етнолінгвістичний аспект [Электронный ресурс] / О. Мисик // 

Ученые записки Таврического национального университета 

им. В. И. Вернадского. Сер. : Филология. Социальные коммуникации. – Т. 26 (65). 

– № 1. – Симферополь : Таврический национальный университет 



282 

им. В. И. Вернадского, 2013. – С. 143–147. – Режим доступу : http://sn-

philolsocom.crimea.edu/arhiv/2013/uch_26_1fil/026_misi.pdf 

7. Мисик О. Тваринний етнокультурний код українців у тропах осі 

псевдототожності (в поетичних творах І. Калинця)  / О. Мисик // Наукові записки 

[Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Філологічна. – 

Вип. 61. – Острог : Вид-во Національного унііверситету «Острозька академія», 

2016. – С. 106–108. 

8. Мисик О. Тропи псевдототожності в аспекті етнокультурного 

кодування (на матеріалі поетичних текстів Ігоря Калинця) / О. Мисик // Наукові 

записки Тернопільського національного педагогічного університету 

ім. Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство. – Вип. 1(25). – Тернопіль : ТНПУ, 

2016. – С. 58–61.   

 

Статті в закордонних виданнях 

9. Мисик О. Етноміфологеми «вогонь» і «вода» у тропеїчній системі 

українського поета-шістдесятника І. Калинця: лінгвосемантичний аспект / 

О. Мисик // Science and Education a New Dimension : Philology I (3). – Issue : 13. – 

Budapest, 2013. – P. 80–83. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



283 

Додаток Б 

 

АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Основні положення дисертації обговорювалися  на таких наукових 

конференціях: 

1. Всеукраїнській науковій конференції за участю молодих вчених «Етнічні 

виміри універсуму: мова, література, культура» (м. Київ, 14 квітня 2010 р.); 

2. Міжнародній науковій конференції «Наукова спадщина О. О. Потебні в 

контексті розвитку європейської філологічної думки ХІХ-ХХІ ст. (до 175-річчя 

від дня народження О. О. Потебні)» (м. Харків, 5–7 жовтня 2010 р.); 

3. VII Міжнародній науково-практичній конференції «Міжкультурна 

комунікація: мова – культура – особистість» (м. Острог, 18–19 квітня 2013 р.); 

4. ХХІІ Міжнародній науковій конференції «Мова і культура» імені Сергія 

Бураго (м. Київ, 24–27 червня 2013 р.);  

5. ХІІ Международной научной конференции «Межкультурные 

коммуникации: современные языковые парадигмы» (м. Алушта, 25 – 29 травня 

2013 р.);  

6. Scientific and Professional Conference «Philology in the III millennium» 

(Угорщина, м. Будапешт, 27–29 жовтня 2013 р.); 

7. Х Міжнародній науково-практичній конференції «Міжкультурна 
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Додаток В 

 

СЛОВНИК ТРОПІВ ОСІ ПСЕВДОТОТОЖНОСТІ – 

РЕТРАНСЛЯТОРІВ ЕТНОКУЛЬТУРНИХ КОДІВ УКРАЇНСЬКОГО 

НАРОДУ 

 

Рослинний етнокультурний код 

Айстра  

Містечко, освічене електрикою айстр [114, с. 49]; 

Найвірніші – айстри, /які приходять, / коли вже нема нікого… / Ти також 

айстра / у між камінні старого Міста. / Ще осінь наша далеко, / Сестро з 

Айстрами, / чому ж так? [115, с. 477-478]; 

Панно / з очима / більшими / за айстри / вже й наче / осінь / осінній настрій 

[114, с. 88]; 

У сподіванні осені, айстриного благовісту [114, с. 81]. 

Барвінок  

барвінкова могилка занадто / коріння своє барвінкове пустила / в 

спустошені душі дітей / барвінкова могилка іноді / очима свічок спозирає 

примарне… [114, с. 319];  

боїться малої барвінкової / могилки [114, с. 320];  

ви / під барвінковим дахом / завжди маєте / більше промовити / ніж усі ми / 

ходячі [114, с. 234]; 

На плитах злежаного листя барвінковий напис [114, с. 25]; 

я барвінок / зимозеленко / мій батенько Коровай / матінка Весілля / сестра 

Любисток / а моя наречена / Полюбимене / полюбив її змалечку / аж до таночку / 

а від таночку / до віночка / а від віночка / до останочку / на серденьку зітхнула / 

ручки зложила / полишила у віно / з голівки барвінок / тепер на її гробі / плачу в 

жалобі / не піду звідси / поки не зросне [115, с. 252]. 

Верба 

бо нема без Коструба верб’яних весен [114, с. 46]; 
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Їх бачу із заплющеними очима./ Вони – дерева мого дитинства, / тому воно 

– верб’яне. / Коли інші народи / висаджували понад дороги / яблуні і черешні, / то 

мій – плекав верби… [115, с. 104-105]; 

Ми за коловоротом, попрощали нас верби, / що, як наші бабуні, у чорному 

отченаші [114, с. 56]; 

і тільки елегії / як верби / значили / непримітну для ока / дорогу [114, с. 275]; 

нашою мовою є: / пруття вербове… / за ніч / у слоїку / розпуклося 

баранцями / виповнилося / округлилося / як повноголосся наше / тепер наш дім / 

повен мови / предків [115, с. 410]. 

Глід 

На цвинтарі спить останній твій майстер, / тільки кущ глоду береже його 

спокій [114, с. 49]. 

Дуб 

Висипали на Дубі / високу могилу, / тисову домовину тесали... [115, с. 309]; 

Віщує Дуб, віщує, / чого наше серце не чує, / чого серце в димі не баче, / 

ледаче серце, ледаче. / Святий Дубе-жрече, / нам серденько інше рече: / коли б ти 

не річчю, / а мечем! [115, с. 308]; 

засвідчує археологія / городище чорнобору / золотокору столицю / 

священного дуба [114, с. 140]; 

На священному дубі уверх ногами / лилики душ наших покірно повисли [114, 

с. 81]; 

Осиротіли подніпровські горби високорівні. / З-під скосогору з драгви Перун 

вилазить. / Дубове своє тіло задубіле під дубом гріє / (золоті вуса русалкам пішли 

на прикраси) [114, с. 61]; 

Я Дуб Пишний / та до пихи непривишний: / воду п’ю дунайську, / кашу їм 

козацьку / (а ти моя калинонька присов’яла). / Корінь мій не усох, / відземок не 

кривобок, / цар-листом прибран. / Богунам я Бог, / а Хортиця — храм . (а ти моя 

калинонька присов’яла). / Сусіди у мене / то дикі коні, / а на припоні / тільки 

прикорінь: / у дніпровім стрем’ї / мамайське плем’я / (а ти моя калинонька 

присов’яла) [115, с. 307]. 
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Гречка  

Танець жаги витинала троїста всоте, / в духмяні ложа манила лукава 

гречка [114, с. 39]. 

Євшан 

два колокільця старого срібла / з її слов’янського начільника / та  зронять 

не трояндні парфуми / а євшановий аромат вітчизни [115, с. 43]; 

Знов сниться нації легенда / про ностальгічний дар євшану [114, с. 22];  

лотосом забуття / все ще втішається / у чужій стороні / євшан тут 

безсилий [115, с. 440]; 

степ / з якого виімігрувало зілля / євшану [114, с. 234]. 

Жито  

Висить вінок на житечку, / а житечко збите. / Пішло дівча у завійці / 

чорною вдовою [115, с. 241]; 

Життя прожити – жито перейти [115, с. 132]; 

Обривається житнє дихання / останнього Плугатаря / Григорія – / 

В а р т і в н и к а П о л я [115, с. 467]. 

Калина 

а воно калина / моя батьківщина / а я її калинець [114, с. 303]; 

Запрошує гостей на обійстя калина, / вдягнувши в китиці багрові жовту 

плахту [114, с. 42]; 

з-під омофору калини / покровительки розмноження / ми вийшли у світ 

[114, с. 165]; 

їде до калини свататися місяць, / і дід поважно піде відчинять ворота [114, 

с. 42];  

Наді мною калиноуста Лада / схилилась вишневою калиною [114, с. 57]; 

Просила / уклінно / калина / на морожені / ягоди [114, с. 85]; 

По дорозі із варяг у греки / спинилося моє ім’я / біля Калини. / – Як 

називаєшся? / – Калина. / – А чия будеш? / – Дніпрова. / – Давай обоє князювати 

[115, с. 225]; 
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Росте калина на подвір’ї, / сини з калиною ростуть. / Ми тут жили, 

вмирали тут, / бо тут калина на подвір’ї [115, с. 90]; 

тому мої вірші / подряпини-графіті / в одному примірнику… / так собі 

дочасно зів’яле листя / хоч і калинове [115, с. 457-458]; 

тут мій власний / відтиск пальця / вмоченого / у калиновий сік [115, с. 456]; 

Помолімося мріям нашим дочасним / під пречистою калиною, що чесно 

додівичила [114, с. 76]; 

чи не останній / я / зі шляхетного родоводу / з гербом / де на щиті блакиту / 

осінній листок калини [114, с. 89]. 

Катран 

по степу-сукровиці / катран буяє / що вода глибоко / не журиться / солодку 

люльку / смокче / а сонце пражить / то білого кожуха / вивертає / де ж к бісу / 

силу дівати / досить удома / у травостої / нидіти / піду байдою / на Січ / я ж 

перекотиполе / а на Січі / мовлять / ого-го / зірвиголова / прибув / то ж на 

Царгород / подамося [115, с. 251]. 

Криве зілля  

Запродало / нечистому душу [114, с. 175]. 

Липа  

Містечко з розсохлими кобзами лип [114, с. 49]; 

опікунко родинного тепла / прамамо двору липо / впусти нас до свого дупла 

/ як до собору на молитву / …  вже подавився поговір / дзвенить весільний поїзд / 

опікунко сім’ї вповіж / свою предвічну повість [114, с. 140]. 

Лілія 

а ти їх навчи лукавити / як навчила колись водну лілею / прислуговувати 

незайманості [114, с. 287]; 

І янгол плаче за цнотливим квітом лелії [114, с. 72];  

Ми лиш одні на всій планеті / святієм болем. По роках / із двох сердець 

стремлять багнети / і дві лілеї у руках [115, с. 165]; 

Молюся ароматові Лілій Благовіщення  [115, с. 193]; 
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О, яка солодкість ліній, / гама барв медовосонна, / угорі венери з ліні / 

простягли лелійні лона [114, с. 65]; 

прудивус ніс / Анну Пристоянну, / аби вона не заросила мереживних 

подолків. / чує вона на свому лілейному чолі: / єдвабний шевеліє [115, с. 345-346]; 

Ти — Обличчя моєї доньки / Благослови Лілеї і Рожі / в її нестиглому серці 

[115, с. 191]. 

Любисток  

я барвінок / зимозеленко / мій батенько Коровай / матінка Весілля / сестра 

Любисток [115, с. 252]. 

Мак  

година прогулянки не по червоних маках / а по камінному дні де мусили б 

вирости маки / на костях зотлілих братів жертв не одного фашизму [114, 

с. 321]; 

Звисають з тебе булави маку і срібний часник [114, с. 55]; 

Кат заніс меча – / стала дивна річ: / як се може, як се гоже, / голова із 

пліч?! / … Вельми здивувалася квіткарка, / коли серед квітів раптом запалав Мак. 

/ «Ніби й не сіяла» – і вже до нього / руку з ножем, коли Мак озивається: / – Не 

ріж мене, дівчино, / почекай третьої ночі. / А на третю ніч / стала дивна річ: / 

хто се? постривай! / двері відчиня / молодий Козак. / Голова жива / на його 

плечах: / – Добрий вечір, дівчино, /я з города мак [115, с. 352-353]; 

макогоне, макогоне, / за тобою дідько гоне! / тільки так, тільки так / 

убоїться мене мак [115, с. 220]; 

сила / що звільнить нас / ще як макове зерно [114, с. 195]; 

я перестав дивуватися задовго до того як побачив / що маки кров землі 

[115, с. 424]. 

Мальва  

Підперта здавна тендітними колонами мальв [114, с. 55]. 

Неопалима купина 

В мені горить її волосся – / неопалима купина [115, с. 506]; 
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Мені нема ні краю – дна, / живу – Одвічна Магдалина, / свята і грішна – 

двоєдина – / Неопалима Купина [115, с. 507]; 

тоді залишається твердити / що постскриптум вогненний знак / 

неопалима купина нашого літа [114, с. 283]. 

Папороть  

На наших емблемах на глум цвіте / папороті святоіванське зілля, / якого 

понині ми не знайшли ніде / в облудливім лісі, що порохном світить [114, с. 73]; 

пограбувавши / поблеклі квіти / з гербарію словника / стявши / у лузі 

метафор / голівку з будяка / і зацвілої папороті [114, с. 312];  

Чекаєш ліпших днів під папороті квітом [114, с. 25].  

Плакун-трава 

хто міт заніс / що були ми / пострахом / для ворогів / ми плем’я / чародіїв і 

віщунів / відлякуєм / відьом / заговорюєм кров / віщуємо / що сліз / не минути [115, 

с. 249]. 

Полукіпки 

до землі клонимося колоссю / світлим капличкам полукіпків [115, с. 328]. 

Розрив-трава 

розколин бетону / розрив-трава вибухає [114, с. 142]. 

Ромашка  

Запахло роменовим ромом / вітру мого стоголосся… [114, с. 17]; 

Ромашка з-під долоні / шуканнячка глядає: / одна пелюстка ладкає, / а друга 

– проминає [115, с. 235]; 

часом здається мені  / що тіло твоє тіло олениці / з рум’янковим віддихом / 

над пружним потоком [114, с. 273]. 

Ружа (рожа) 

коли серця вибухають, як пуп’янки ружі [114, с. 46];  

Ми тоді були спроможні / в поцілунках і у снах / обезглавленії рожі / 

воскресити по тинах [115, с. 52];  

Ні разу на стикові наших долонь / не розцвіла червона ружа [114, с. 78]; 
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Пензель сорому малює у тебе на лицях рожі, / бо вином кохання напоєні 

наші очі [114, с. 72]. 

Сон-зілля  

ото кладіть / звечора під голову / мою утопію / про рай-сни [115, с. 247] 

Соняшник  

За розлуки ще один довгий тиждень, / що на циферблаті соняха добігає, 

пробач [114, с. 72]; 

Край перелазу лузає соняшник безслів’я, / а могла вечорами лічити віно [114, 

с. 78]; 

обпалюєш мене ясним тілом / як сонях золотими язиками / як сонце 

облетілими пелюстками [115, с. 273]; 

рушили ордою по підсоннях соняшникові хащі [114, с. 61]; 

Твого волосся золотистий сонях / зазолотився на туманових полотнах [114, 

с. 68]; 

Тоді лемків облич смуглі соняхи / зачаровано виростали із-за плоту [114, 

с. 44]. 

Татарник  

літа Божого / 1224 / зі сходу сонця / бігло за татарським / копитом / зілля 

татарське / аїр / була січа велика / а погибелиця наша / русинські квіти / жалем 

пойнялися / поникла головою / лучна трава / на Калці / місцем поступилася / 

поганській лепесі / довгомечій / і рече / лопуцький чингісхан / доки румак сягне / всі 

водолуки наші  / тоді зняв татарник / кийок / із хирлявим зіллям / а воно в ягіддя 

не в’яже / плоду не плодить і стало диво-дивне / позаяк несіяно / помножався / всі 

саги запрудив / аж до краю землі / сонцепаду / і ще одну / золоту орду / заложив / 

і стоїть вона / з е л е н а / до днесь [115, с. 248-249]. 

Терен  

в тернисті наші дні, / коли терпінь заятріли терцини, / ми вже були удвох 

підкошені на пні [115, с. 63]; 

Є певно щось понад вогонь терновий, / коли мене жене настійливо на прю! 

[115, с. 63];  
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за згоду кров терпіння / з-під тернових цвяхів [114, с. 348]; 

із тернового лавру встань [114, с. 233]; 

на теребівлі нашій вирує терниння [114, с. 76]; 

не тільки терновий поріг / між нами не тільки тернівка [114, с. 348];  

образ Твоєї терном увінчаної голови [114, с. 226]; 

перестрів очі терен дрімучий та й виколов [114, с. 184]; 

Розчахнеться тернова брама, / а біла брама у свічках, / бо я твій бранець і 

обранець, / вклонюсь престолові вінчань [115, с. 167]; 

терен голки для грамофонів розпродує [114, с. 86]; 

у шпаринах між висохлими дошками / застрягли тернові шпички поглядів / 

отих які давно покинули дім [114, с. 290]. 

Тополя 

Горять тополі провидінням віх / до повнозвуччя нашого наймення [114, 

с. 48]; 

Ти — і стрункість тополина [114, с. 391]. 

Тройзілля  

Шаленіє тройзілля, труйзілля по наших венах [114, с. 38]. 

Троянда 

Діві з віном не сидіти, / не сивіти, коли гожо / розцвітає на свічадах, / як 

троянда у кришталі [114, с. 254];  

Коли забракне слів / і не рятують ямби, / до тебе шлю послів – / полум’яні 

троянди [115, с. 51]; 

Не жадав він Твого віна і барв / преславного міста Острога – сяючі бані 

церкви на / червоному дні, – тільки барв трояндових уст, мечем / дівочий вінець 

здобувши [114, с. 253]. 

Яблуко 

відчинив двері і коли б ми мали у руках квіт / яблуні не залишився б квітом а 

став би у наших руках / яблуком або зерням так і трапилося хотів уже 

відректися / не знаю сієї сього зерня окреслилась твоя несформованість / 

нестиглість нагадала оскому допоміг скласти домашню / вправу якоюсь 
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кінозіркою позбавилися торочили обрус / ніяковості те що скрито випливало 

дивне твоє признання / вперше знаєш мовила [114, с. 107]; 

взялося червоне яблуко, / взялося собі — і знеслося / писаним Свят-Вечором / 

у срібному обручику. /летіло червоне яблуко, / а ми собі не займали, / ані тобі 

Свят-Вечора, / ані щедроньки мами [115, с. 223]. 

Ясен 

всі книжки мої спалив ясен [114, с. 240]; 

в цупкі обійми взяв тебе корінням ясен [114, с.  25]; 

мій місяцю кучерявий / хотів би я бути / ясним ясеном / побрататися з 

небом / у ніч / що як слід по воді / минає [115, с. 151]; 

прийшов ще один ясен / та й тиче / ось індекс книг / для спалювання / невже 

я запізнився …  / я не мав більше / для іншого вітру / для іншого ясена / для ще 

одної милої / ні рядочка [114, с. 241]. 

 

Тваринний код 

Ворон (ворона, вороння) 

вороння, як половці, чатувало на м’ясо сире [114, с. 26]; 

інколи / видавалася Ти білою вороною / серед гайвороння [114, с. 245]; 

Стала мати перед місто – три вежі вгорі зависло: / в одній вежі – попіл 

лежить, / в другій вежі – жона плаче, / в третій вежі – ворон кряче [115, с. 135]. 

Гаддя 

І з вуст по цілім коридорі / червоне гаддя поповзе [114, с. 247]. 

Голуб (голубино) 

Далека музика очей / спурхнула ніжно, голубино... [114, с. 23]; 

Понесе голуб’я – / птаство життємире – / в теремові зруби / полумінне 

пір’я [115, с. 113-114]. 

Зигзиця 

Зустрічаєш мене так, наче прощалися вчора, / а не десять століть розлуку 

кували зигзиці [114, с. 74]. 
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Змій 

змій вечора / з-за овиду / доригує вогнем [115, с. 25];  

Мов кусні м’яса, змій зригає оди, / якими значено його щокрок [114, с. 171]; 

не пригасити вогню / сичить як змій / з пащі розприскує / чорні лилики [115, 

с. 19]; 

Прилетів змій під браму: / – Віддайте мені місто! / – Не дамо – будемо 

битися! / – Віддайте гетьманівну! / – Не дамо – будемо битися! / – Віддайте 

своє ім’я! / – Так бери – з нас не убуде [115, с. 230]. 

Змія 

Чутки / сповзають з язиків як змії [І, с. 321]. 

Кажан 

літають щоночі / кажани трибуни / наді мною / розіпнім його / каже 

кажан кажанові [І, с. 152]; 

На священному дубі уверх ногами / лилики душ наших покірно повисли [114, 

с. 81];  

сичить як змій / з пащі розприскує / чорні лилики / кальки спопелілих ночей 

[115, с. 19].  

Кінь 

а я кінь- скакань / зі-сідла-не-скинь / у біді-не-кинь; за плечима постою / під 

баскою грою / заіржу як почую / чужаницю чужую [115, с. 333-334]; 

воля скаче  у полі [115, с. 356]; 

наш коник шаблю відридав / край вороного поля [115, с. 222]; 

Об руїни крешуть червоних блискавиць коні – / облюбовує собі Перун місце 

для капища [114, с. 61]. 

Корова 

обродилася кислиця тучна корова / на майдані посеред міста / ратицями 

вгрузла / попасає бруківку / доять її зелене молоко / разом з листям / надвечір 

одна стромовина / чорна зболена дійка / а вранці поворітьма дійна / ще кисліші 

кислички / споживають городяни щедроти / щедрістю не нахваляться [114, 

с. 143]; 
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Чорні твої корови, як буй-тури, Іване, / несуть на рогах первісну ніч 

величаво [114, с. 91]. 

Крило  

Бо не мине тому безчинно, / хто, розпачу здушивши крик, / знайде за 

нашими плечима / крихітні рудименти крил [114, с. 248]; 

Вже напевно повернулося з вирію твій чорногуз – / чорнокриле фортепіано 

[114, с. 92];  

Гучить водограй з-під чорнокрилля, / коли поять твої пальці спраглих [114, 

с. 92];  

відлітає / крилатий корабель / осені [114, с. 296]; 

в крилатій дорозі / янголи літаки / осамітнені душі [115, с. 207]; 

крила собі обчухраю / аби не злетіти / за голубим птахом / метафорою 

[115, с. 418]; 

люди забуті / ясніли від себе / крилами душ здолавши тіла [115, с. 204]; 

На чатах білокрила пам’ять [115, с. 165]; 

це не легкокриле / вітрильце паперу / на довгій нитці [115, с. 11]; 

Чи ми земля, якої давно не любим, / чи дюралюмінієві крила, до яких ще не 

доросли? [114, с. 56];  

чи ти можеш / обтяти крила жіночості / крило материнства [115, с. 197].  

Крук  

Тепер тільки від круків побираємо мито / білими козацькими кістками [114, 

с. 55]. 

Метелик 

а господарю / даруй в кошару / метеликів пару [115, с. 303]; 

це той / що забув тверезу мову людей / і пішов орати метеликами / серед 

зілля-журілля / де навіть волам не під силу [115, с. 304]. 

Одуд 

З мансарди замшілої мистець, як одуд, визирає: / що його ще на полоті нині 

вдати? [114, с. 95]. 
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Пава 

На околі водять коло / пишнопаво і соколо [115, с. 130]. 

Песиголовці 

іванці любляться / як півні чубляться / насунули песиголовці / зняли з них по 

головці [115, с. 364]. 

Півень  

Бувало пустимо півня під Холодного безсмертя, / лопоче з полотна на 

полотно червоний… [114, с. 95];  

тільки ти одна / можеш так легковажно / до сусіда бігати / по сіль духовну 

/ і вогню позичати / щоб на власну стріху / півня пустити [114, с. 231];  

як ти вхитрився / втримати нас / горстку / коли півень / тричі пропіяв [114, 

с. 304].  

Сокіл (соколо) 

На околі водять коло / пишно паво і соколо [115, с. 130]; 

Як ся маєш лицарю? / Як ся маєш соколю? [115, с. 129]. 

 

Астральний код 

Зірка 

десь там зіроньки / защедрували [115, с. 148];  

заслухалась зірка цвіркуна / вихилилась через віконце / хотіла ружечку 

кинути / та й сама впала [115, с. 149]; 

Добрий вечір, Зірниці! / – Є нас три сестриці: / Вечірня, Опівнічна і Рання. / 

А четверта – та Біла Панна [115, с. 101]; 

зорі були добрі / і були зорі недобрі / коли я дивився на добрі зорі / було все 

гаразд / коли я глянув на недобрі зорі / хтось поклав руку на серце [114, с. 116]; 

зоря корону нап’яла [115, с. 220]; 

переставилася зірка [115, с. 156];  

щоденно / вечірня / Шевченкова зоря / встає / над горою [115, с. 409].  

Місяць 

Заздрісний місяць зеленим дьогтем / всі ворота в селі у ту ніч обмазав [114, 
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с. 39]; 

Зализує звали язиком зеленим місяць – / цей язичного апокаліпсису 

рахманний свідок [114, с. 61]; 

За один поцілунок сплачуєм вічну ренту / білогрекому місяцю і золотим 

небесам [114, с. 37];  

до Великого Воза запрягався місяць / і відьмі привозив сіна цілу копицю [114, 

с. 56]; 

докінчити строфу пристрасті / і сконати під ласкавий місяць, / що 

проминає, проминає, проминає [115, с. 181];  

їде до калини свататися місяць, / і дід поважно піде відчинять ворота [114, 

с. 42]; 

Кривавого місяця жорновий камінь / нашу землю загірню поганством 

розчавив [114, с. 91]; 

ой не той то місяченько / що решетом дзвонить / а що дорогу випитує / 

через півнеба до тебе / по грузьких снігах [115, с. 152];  

Чи буду той я, тою будеш ти ще, / чи буде за вуглом злодійкуватий місяць 

[114, с. 73]. 

Небо 

дай неба щоб лилося ясніло пливло [114, с.  322]; 

дістатися Поля Неба [115, с. 474]; 

До залізних стовпів, які з п’єдесталів могил / виростають, щоб купол неба 

підперти / переміряли степ чумаки, та дійти не змогли, / на вітрах і сонцях 

гартуючи впертість [114, с. 26]; 

Звернімо погляди услід – / у небо блакитне, / у чорноземне небо / радіймо: / 

Одробина Селянської Крові / ще гіркне в нашому тілі [115, с. 470];  

Золотий сколотський Плуг, /  як птах, повертається / у соняшникове небо, / 

звідкіля колись / нам ласкаво зійшов [115, с. 466]; 

з пролому овиду / потече червоне небо [115, с. 118]; 

небо розчинило / блакитний собор [115, с. 433]; 

небо / поросле деревами вибухів [234, с. 234];  
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Стежкою жита і неба / не стежмо – / спочиньмо [115, с. 493];   

Ясніє / чорнозем неба [115, с. 15]. 

Сонце 

Бавиться моя доня зі сонцем у жмурки [114, с. 41];  

жінки-мироносиці / воскреслого / сонця [115, с. 246]; 

і сонце / що через багаття / стрибало / як на Купала / готове / тіло своє 

охляле / вогневі віддати [114, с. 227]; 

купайло купайло / де ти зимувало / вдома сиділо… [115, с. 149]; 

можна вітати / на язичницькій землі / й Самого Бога / що простує / 

заздрісним нам / на Захід [115, с. 401]; 

Не вірмо, що наш день благословенний, / що сонце мудрості лиш нам зійшло 

[114, с. 171]; 

прийшла пава / листя опало / до багаття звезла / бо сонечко змерзло [115, 

с. 149]; 

с о н ц я з і с л а н н я / над нами / людьми і котом / над столом і хлібом / над 

етажеркою і печею / золотими язичками / дух святий / сяє [115, с. 400]; 

ти мурашко і навіть ти / лишайнику слухайте проповідь / золотовустого 

сонця / воно навчає предвічного / декалогу життя вас [114, с. 356]; 

я на купала / у воду впало [115, с. 149]. 

 

Код першоелементів буття 

Вітер 

висмоктував як упир / дух із хати [115, с. 402]; 

всі вітри світу / свищуть гасають / на ньому [мосту] / як відьми / на Лисій 

горі [115, с. 406]; 

всі книжки мої розкупив вітер [114, с. 240]; 

Десь там княгиня в Путивлі,/ чадо моє — Ярославна, / мужу в поганські 

пустелі / вітер отецький послала [114, с.  17]; 

Залізно йдемо у гущі, несемо щити, як скрижалі. / З Галича вітер цілющий, / 

з Галича вітер державний [114, с. 17]; 
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знову був вітер / зносив літери з книжок / хвилі з транзистора [115, с. 402]; 

Чи слухаєш зараз вітрів вовкулячу басолю? [114, с. 37]. 

Вода  

а вода вона жива живісінька / втікає за дощем зі свого світу / і тіло віддає 

землі а душу хмарі [114, с. 276]; 

богине в розмаїтих одмінах / прообразе багатоликого стовпа / з-над Збруча 

/ нині ниспошли себе / виснаженій землі / бо ріки твої міліють  / не огортай / 

караючи / кригою / наші серця і суходоли / не дай милуватися / зірчастою 

подобизною / на віях заблукалого / у сніговій пустелі / являй / хоч у химері хмар / 

подобу душ наших / і визволь нас / від тягаря скорбот / пекучою сльозою [114, 

с. 160]; 

вода / що з камінця на камінець стрибає / минає смарагдові доли і гори / 

заглядає у дзеркало синього неба / блудить у химерних вертепах землі [114, 

с. 318]; 

з тілом води / лиш тіло коханої схоже / у ласці у пластиці в плаві / у праві 

тайни зачаття [115, с. 36]; 

[час] і суводь, і нетеча [115, с. 235]; 

і скуштування води перелюбу неминуче / на весільних багряних ложах / 

переливаються води життя [114, с. 318]; 

І спливає тільки вічність / по складках її одежі [114, с. 70]; 

між високими берегами / юності / і своїм христовим віком [115, с. 7]; 

однаково запліднюється / спермою солодкої води [114, с.  159]; 

Сидять гуцули на човнах могилок / під спорохнявілими щоглами хрестів. / 

Вже флота цвинтаря відчалює зі схилу / в поводдя трав високих і густих [114, 

с. 43]; 

Спинився він (подорожній) при криниці, / стікає вода, як ртуть. / А при воді 

молодиці / річ сороміцьку ведуть… І далі пішов по узбоччі, / коли зненацька, як 

бич: / «Куди ви ото проти ночі, / найміться до нас на ніч!» / Оглянувся – й в оці 

застигли / подолків повабливий сплеск, / білі заголені стегна, / похітливі виклики 

перс. / І враз він відчув: опустила / назавжди, уже, відтепер / та сила, що 
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спрагнене тіло / міццю сповняє утвердь. / Поплівсь подорожній звідти / побитий 

ганьбою, як пес  [114, с. 179-180]; 

тієї ночі твої вуста / закінчувалися / як море приливом і відливом [114, 

с. 264]; 

шугнула прибоєм суконка / спливло шумовиння сорочки / а понад всім 

шелест шерех / останньої піни станика [114, с. 142]. 

Вогонь  

багаття голоду і жаги [115, с. 213]; 

викрикував [вогонь] темні слова / які й тепер не зрозуміти [114, с. 207]; 

Вирують пристрастей пожежі [114, с. 187]; 

вогнище на кургані / визволить людей / від тіл / тоді помандрують / вони / 

за вітцями / у вирій [114, с. 164]; 

всі ми походим з-під знаку вогню [114, с. 74]; 

дивне твоє признання / вперше знаєш мовила тоді випила келих вогню  [114, 

с. 107]; 

Допоможи живим в жалобі, / в жадобі жити поможи: / помаж вогнем по 

жовтім лобі / і крові влий до висхлих жил [114, с. 317]; 

Є певно щось понад вогонь терновий, / коли мене жене настійливо на прю! 

[115, с. 63]; 

знову свічка – / язичниця / охрестилася / свяченою водицею [115, с. 301]; 

Із-за третьої зорі на вогник лечу, як метелик, / бо поклоняюся всьому, що є 

в німбі вогню [114, с. 97]; 

кам’яною сокирою / я вполював вогонь / тремтів він як олень [114, с. 206-

207]; 

Молимось вогню, первісному богу гордих [114, с. 45]; 

оминувши високі кострища / циркулярних прилюдних вироків / чи домашнє 

полум’я самосудів [114, с. 329]; 

Очисти нас від скверни, ватро Купала, / ти ж сонце годуєш свого полум’я 

вим’ям  [114, с. 45]; 

Палають / храми і люди [114, с. 162]; 
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пильнуй пане-брате / іскри з люльки / бо і сама щезне / і поле перейде [115, 

с. 328]; 

увійшло свердло вогню / і троянда / що перед тим осипалася / і знову 

вставала з попелу / як вогнистий птах / пекла мені пальці [115, с. 274]; 

У сяєві цілющім свічки / зітхнули глеки й свічники [115, с. 78]; 

Хвильку побудь у світі, де дотліває пам’ять, / у правітчизні свічок, у 

вітчизні огарків [114, с. 97]. 

Земля 

Благословить статечно дід святкові страви, / щоб стало все, як і земля, 

благословенним [І, с. 42]; 

Вмирає в мені Земля, / лиснюча черняхівська скиба. / Пригасає у ній 

обрубане коріння / мого родючого роду Орачів [115, с. 466]; 

Звернімо погляди услід –  / у небо блакитне, / у чорноземне небо / радіймо: / 

Одробина Селянської Крові / ще гіркне в нашому тілі [115, с. 470]; 

земле-матінко / м’яко в тобі спатоньки [115, с. 332]; 

Курить земля зела озонне кадило / і сама гудить терпкавим тремолом 

вулію [114, с. 41]; 

невсипуще стогне земля у пологах [115, с. 257]; 

під терплячими стопами / ніженьки-вседержителі / вовтузиться ще 

теплий клубок землі [115, с. 209]; 

Спала Земля, / підібгавши під себе ноги, / в затишнім / сніговім наметі… / 

Землі було тепло в наметі, / і уста вона склала в усміх, / бо їй снилось, / що 

ведмеді ласують медом, / а зайці мають молоду капусту [114, с. 67-68]; 

Спить земля прабатьків під цвинтарним плотом, / застигли корови біля 

тирла на чатах [114, с. 91];  

Чи груддя власної могили / нас знайде в космосі пустім, / аби позбутись не 

змогли ми / ніколи наших земських стін? [114, с. 249]; 

чи не звергне земля / зі стогоном / золоту гробницю / Чингісхана [115, 

с. 415]; 
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якої б вона не була раси / чорної жовтої сірої червоної / однаково / 

хвалиться мозолистими долонями / однаково запліднюється / спермою солодкої 

води / вона не знає / расової ворожнечі / хоч і чобіт несправедливості / відчуває 

на грудях [114, с. 159]. 

Криниця 

А була ти, небого [криниця], богинею у правітчизні, / молилися предки до 

твого непороччя, / пили вони жадібно тіло твоє пречисте, / солодкою водою 

причащали очі [114, с.  54]; 

де очі – мов криниці чисті / з перлистим, та холодним дном [115, с. 509]; 

лісова криничка / давно визбавлена / святості німбу [115, с. 432]; 

Хто тебе [кринице] чару дівоцтва позбавив? [114, с.  54]. 

Повітря (вітер) 

а було так / вітер собі зі скелі подобизну / висік вселився у неї та й / каже 

буду тепер духом каменю [114, с. 220];  

висмоктував як упир / дух із хати [115, с. 402]; 

А вітер вороний сурмив / над сніговим сумним сувоєм [114, с. 23]; 

Вітер мій вірний гридень, / гридень князя Осмомисла [114, с. 17]; 

вітри винюхали скупі сліди [115, с. 268]; 

всі вітри світу / свищуть гасають / на ньому [мосту] / як відьми / на Лисій 

горі [115, с. 406]; 

всі книжки мої розкупив вітер [114, с. 240]; 

Гасає вітер свавільно на майдані за ринком [114, с. 56]; 

зелене євангеліє лише гортає вітер [114, с. 25]; 

 медвяним роєм знялося б услід повітря / яке тобою солодкою дихало [114, 

с. 283];  

на баскому огиреві повітря [115, с. 291];  

у небі раптом віти / засперечаються з вітрами [114, с. 31]; 

Чи слухаєш зараз вітрів вовкулачу басолю, / що з-за пагорбів легінять ялові, 

хай їм грець [114, с. 37]. 
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Артефактний код 

Бандура 

бондарівно-бандуро / зі самого Батурина / чи тебе вкрадено / чи одурено / 

гасаєш коником / в степу-розпутті / за самим полковником / могла би бути / хай 

кінно хай пішо / завше мандрівно  / аби тільки пісня / аби тільки рівня / у віно 

[115, с. 341]; 

гей там у Вкраїні / лежить лучок у козака / на коліні / сорок срібних 

тятивок має / солодко грає / упиваються у душі  / сльози душать / а в мене 

струна одна / як бренькне / то й стрілки  / катма [115, с. 334-335]. 

Бунчук 

а над комином / теліпається / сивий бунчук диму [115, с. 392] 

Діжа 

бухне як діжа / твоя особова справа [114, с. 292].  

Вежа 

адже твоє мовчання / одиноке / і ті що зводити мають / вежу мовчання / 

стирти газетні / громадять [114, с. 240]; 

Вежа Твоєї печалі була таки справді давно [114, с. 256]; 

Моя вежа ув’язнення тривка, і радощі хвилинні ваші / її підвалину не 

захитають. Із кожним роком ще одно / нашарування виростає, тому 

середньовіччя чорними / зубцями досягає й ваше невисоке небо. / Така мені 

знайома безпорадність друзів, таке мені / знайоме хизування недругів по обімеж 

[114, с. 257]. 

Веретено 

Бринять ракети веретен / в галактиці каганцевої містики [114, с. 53]. 

Вінок 

Будемо міст мостити / рутяним вінком – / їде панна гетьманівна – / 

соромиться [115, с. 229]; 

виплітають дівчата зелені вінки гаївок  [114, с. 46]; 

мечем / дівочий вінець здобувши [114, с. 253];  

мій вінок без згоди взяв [114, с. 254]; 
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світилоньки ясні / чи вінок наш / незайманий / пісня не закаляна [115, с. 330]. 

Глина  

бо коли з глини, вертайся в глиняне лоно [114, с. 95]. 

Дванадцять страв 

дванадцятеро зацних страв / махають чарці бородою [115, с. 220].  

Жорно 

вимуровує день жорнами склепіння над головою [114, с. 220]; 

жорна могильної грядки [114, с. 29]; 

як багато святкових слів / перетертих на жорнах звичного [114, с. 282]. 

Калач 

обдзьобалися маком калачі [115, с. 220];   

по вчорашній коляді / рум’яні лиця калачів [114, с. 299]. 

Калинова сопілка  

Був я у Калинової Сопілки / за поводиря. / Ото звечора заходимо / до хати, / 

а там дівчатко: / – Дайте і мені подударити. / Сопілці дівчатко злюбилося, / то 

вона й каже: / – Ой, помалу-малу, / Звениславо, грай, / та не вражай / мого 

серденька вкрай. / А коли закінчила сумної / то взялася за боки: / – Заграйте у 

золоті пальці, / а я стану на листочок: / річка-млинівочка, / вечір-млиночок 

[115, с. 231]; 

від одкровення / калинової сопілки / кров стигне [114, с. 303]. 

Кам’яні баби 

аж у кам’яних баб не витримували нерви [114, с. 26]; 

Ми велети, що посміли зі сонця глумитись, / покарані зухвальці, обернені в 

камінь [114, с. 55]. 

Килим 

На арфах предвічних кросен / тчуть барвисті мелодії килимів / хитрорукі 

рапсоди з Косова / Поділля, Полтавщини і Києва … щоб плелася мережка вовни  / 

на щедрім столі Святої Вечері,  / щоб вінчання тонами повними / слалось під ноги 

нареченим, /  щоб на квітчастім маєві ниття, / на прадідівській естафеті родини 

/ і через найчорніше тисячоліття / наші нащадки родились [114, с. 29].   
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Китайка 

з китайкою вогню у головах [114, с. 233]; 

Китайко, китайко, / нащо козакові очі накрила? / – Хай ще раз подивиться 

на черлене літечко, / на вогонь-коника, / на червону ружечку, / на красну 

дівоньку [115, с. 229]. 

Коровай 

пошматований мечами з усюди / зелений коровай вітчизни [115, с. 482]; 

хто тепер пам’ятає / що коровай  / величальник сонця [114, с. 165]. 

Лук  

лук-довгорук / байдою байда / як устане / стрілою дістане / за полем луг / за 

байраком Буг [115, с. 334]. 

Люлька 

люлю на губі / ґулю злюбо / посріблю любці убір / любку пошлюбую [115, 

с. 338]. 

Макітра  

У кратерах макітр замішане / місто солодке стигне [114, с. 53]. 

Макогін 

макогоне, макогоне, / за тобою дідько гоне! / тільки так / убоїться мене 

мак. / бо у мене голова /  на всі боки булава –  / і так, і навспак –  / буде з мене ще 

козак [115, с. 220]. 

Мед  

і мед горнятко осідлає [115, с. 219]; 

п’янить любовний тріолет, / як у пивницях давній мед [114, с. 187]. 

Меч 

Хвалиться Меч Світлиці / на голові оселедцем: / – Побував я за порогами. / 

Тепер (каже) ті пороги / як горіхи лущу.  / – Там ви, пане воєводо, / пощербили 

зуби? [115, c. 227]. 

Обрус 

поліг обрус серед снопів – / прослався буйно головою [115, с. 220]. 
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 Пампушка 

узвар, узвар, узваренко / в шапці сушениці / у пампушки біля вушка / грає 

вечорниці. / а пампушка – то вельможна –  / помазана медом – / чеберяє 

вихилясом / задом і передом [115, с. 222]. 

Писанка 

Котились писанками ізгори / ясні сонця у мамині долоні [114, с. 30]; 

на Великдень / [вітер] прикотив сонце / у Космачі розписане [115, с. 142]; 

То вже вона, як дивовижний світ, / то вже дзвенить, як згусток сонця, / 

буяють буйно квіти у росі, / олені бродять в березневім соці [114, с. 30]; 

треба животворящий жовток / вгорнути у великодню ризу [115, с. 324].  

Плуг  

Золотий Сколотський Плуг, / як птах, повертається / у соняшникове небо, / 

звідкіля колись / нам ласкаво зійшов [115, с. 466]; 

Останній Плугатарю, / Лицарю Ріллі, / віддає твоїми руками / мій 

селянський рід / свому багатойменному Дажбогові / Золотий Сколотський Плуг 

[115, с. 470]. 

Полотно 

біле вибілює як полотна в селі [114, с. 291]. 

Порохівниця 

боже Перуне / до твеї персуни / б’ю чолом / будь опорою / для пороху / я 

твоя сестриця / порохівниця [115, с. 336]. 

Рогачки 

стежки загородив рогачками заметів [І, с. 47]. 

Сагайдак  

за тобою писаний сагайдачне / не одна кленовая стрілка плаче / клене долю 

удову / хоче додому / коли б навспак / у сагайдак [115, с. 334]. 

Стріла 

за тобою писаний сагайдачне / не одна кленовая стрілка плаче / клене долю 

удову / хоче додому / коли б навспак / у сагайдак [115, с. 334]. 
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Торба 

торбо-нетяго / сумо-сиром’яго / камінням цяцькована  / бляхою підкована / 

козаку-небозі / відчинися в дорозі… /  а як споночіє / ізірне зірниця / торбу відчиню 

/ а там світлиця / тирса-подушка  / і до сону душка [115, с. 339]. 

Узвар 

узвар, узвар, узваренко / в шапці сушениці / у пампушки біля вушка / грає 

вечорниці [115, с. 222]. 

Хліб  

вода наша ніколи / не стане вином / а п’ять хлібин / залишаться / п’ятьма 

хлібинами [114, с. 155]; 

до цієї землі припасти / не тільки у молитві до хліба / щоденного [114, 

с. 342]; 

по вчорашній коляді / рум’яні лиця калачів [114, с. 299]; 

я барвінок зимозеленко / мій батенько Коровай / матінка Весілля / сестра 

Любисток / а моя наречена Полюбимене [115, с. 252]. 

Хустя 

пере мряка / на кладці / вишиване хустя [115, с. 146]. 

Шабля 

ваша дамаська світлість / висите на суку / не дай всує світом / прожити 

на віку [115, с. 337]. 

Шапка 

ношена не зношена / пані вельможна / лежить збоку пишно / не знята 

списом / золотом не скуплена / крівцею не скупана  / не зранена не зронена / шапка 

корона [115, с. 340]. 

 

Антропоморфний код  

Дід 

Співав дід на крилосі тропарі й кондаки натхненно, / як Мишуга, що 

вичаровував солодко Йонтка арію. / Із трухлявих ґонтових бань сталевих хрестів 

антени / висилали дідовий голос херувимам до раю [114, с. 57]. 
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Потурнак  

а останній (щоб йому не тільки / язика, а й рученьки і ніженьки / 

покрутило) / Семиперекинчик Потурнак [115, с. 367]; Гуляла галера Лиманом, / а 

на ній Потурнак паном, / матір козацьку топче, / кров християнську точе, / 

тільки діток дрібних не чавить: / –  Підете, дітки, во яничари. / Хай край 

козацький / виросте потурнацький! / Не буде кому, небораки, / Потурнака лаяти 

Потурнаком [115, с. 372]. 

Серце 

а інша в серці вже стоїть як у вікні [114, с. 279];  

Але певен я, що кожен / далі в серці береже / жаль до згубленої рожі [115, 

с. 52]; 

благенькі серця [114, с. 81]; 

Благослови Лілеї і Рожі / в її нестиглому серці [115, с. 191]; 

До лицаря, що краєм дівочого серця промайнув, що на / мить сріблясто 

списом заблис під сонцем, найпершого / Твого лицаря [114, с. 252]; 

життя жовтого листочка що потрапив до / тюремного дворика 

триваліше у людському / серці аніж його побратимів на камені міста [115, с. 21]; 

замість серця / у грудях носим ружу [115, с. 58]; 

і відлік пурпурового часу оживає / у мому серці  / плачу від раювання [115, 

с. 284]; 

коли я глянув на недобрі зорі / хтось поклав руку на серце [114, с. 116]; 

ледаче серце, ледаче [115, с. 308]; 

мені не тільки перетинки / а й серце / розриває [115, с. 30]; 

Ми серцем бачим, серцем зорим / в розмитій букві від сльози / і води тихі, й 

чисті зорі [115, с. 76]; 

Молимось вогню, що тужить нашою кров’ю, / що папороть серця запалює 

покликом предків [114, с. 45]; 

не зупиняйся в переддвер’ї – / до серця глянь – в його печерах / відшукуй 

злагоди закон [115, с. 70]; 

одній мені серце крає / Тернова дудка [115, с. 175]; 
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отож май, серце, трохи серця, а не камінь [114, с. 96]; 

Початок дерева життя – у серці, / його велінням дерево росте [114, с. 172]; 

Проносиш ти осінніми ночами / очей своїх непереможну сталь / повз 

кольори незнаної печалі, / повз розум, серце і мої вуста [114, с. 32]; 

разом із кров’ю / через золоті ворота / серця [115, с. 187]; 

росте камінчик без коріння / виріс рожевим каменем / тепер він / як скеля / 

та серце м’яке має / і маленьку дівчинку / любить [115, с. 145]; 

Серце моє досі сиве [114, с. 117]; 

серце обривається, / обважніле вірою [115, с. 182]; 

він [поцілунок] також обдарований / серцем / яке не витримує / такого 

безконечного / болю [115, с. 9]; 

У синьої квітки / золоте серце: / вона любить / срібну росинку / і золоту 

осу. / У синьої пташки / золоте серце: / вона любить / і золоте яєчко, / і 

сорокате. / У синьої річки / золоте серце: / вона любить / і золоту рибку, / і рибку 

синю [115, с. 233]; 

Христове в тебе серце [114, с. 172]; 

хто, в серці стамувавши гнів, / візьме нас на печалі мари [114, с. 248]; 

Щоб істину, неначе голку в сіні, / найпослідущий серцем в серці віднайшов 

[115, с. 64]; 

що погляд / (людини чи тварини) – / це вулкан, / який інколи на мить / 

вивержує зі серця / усю жагу: / жах чи подив, / радість чи біль... [115, с. 97];  

що суджено і що лежить на серці…? [114, с. 79]; 

я мушу засвітити слово / отак черкнути ним об серце / як сірником [114, 

с. 272]. 

Тарас Шевченко 

Він вийшов Тарасиком, щоб бути надвечір назад, / а вернувся апостолом з 

бунтарською бородою [114, с. 26]; 

Наша пісня протесту / Шевченко [114, с.335]; 

Щедрик, щедрик, щедрівонька / там, де Українонька / краєм неозорим: / на 

дні –  дніпрозорі, / обкрай –  місяченько, / білозор Шевченко [115, с. 103].  
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Яничар 

тримає залізний писок / на тілах братів пощерблений / нема в ньому зеленої 

крові / ні кровиночки / жорстокий яничар / пес цивілізації  / прибереже його 

ганьбу / скляний мавзолей часу [144, с. 144]. 

Ясир 

іконка чудом визволена / з ясиру минулорічного обшуку [114, с. 281]. 

 

Кольористичний код 

Білий  

а в льохах лиш біла кість / глодає ланцюги залізні  [114, с. 286]; 

А нам може здатися, / що Витік – / слід останнього подиху на люстерку / 

от-от обірветься / раз і назавжди / у білу, / аж до чорного відчаю, ніч [115, 

с. 492];  

біла карета забрала Вас / Никифоре [114, с. 167]; 

Білому Ангелові мало мого слуху / що обдаровує Троянду в росяне / зітхання 

[115, с. 115];  

В білий день, день у день зі свічкою / серед люду, як на полюдді... [114, с. 80]; 

вистраждай ніч останню / шелест білого місяця в очеретах [114, с. 277]; 

дочекалися снігу / як манни / білого переродження / душі пейзажу / 

прийдіте поклонітеся / посріблені волхви / з миром інею / з високим кадилом 

морозу [114, с. 299]; 

жаль мені / білої сльози [114, с. 262]; 

з білих лялечок хмар / мов з останніх полотен Ментуха / вгадуєш білі 

постаті друзів / що залишились людьми [114, с. 322]; 

І білий бог з осяяних верхів / косу відкине, радісно уздрівши / мадонну і дитя 

між лопухів [114, с. 69];  

інколи / видавалася Ти білою вороною / серед гайвороння [114, с. 245]; 

І я вже по світі білім / вічним іду подорожнім [114, с. 35]; 

лиця зіперла лагідне овалля / на лебединих рук веселку білу [114, с. 68];   



310 

ноче, зібгана, як біле ложе у жмуття!: Не жадав він Твого віна і барв / 

преславного міста Острога – сяючі бані церкви на / червоному дні, – тільки барв 

трояндових уст, мечем / дівочий вінець здобувши. Ноче, зібгана, як біле ложе, / у 

жмуття! На сполох б’є балдахін німими дзвонами / золотої бахроми, на сполох 

кричать очі розп’ятої / невинності [114, с. 253]; 

Оглянувся – й в оці застигли / подолків повабливий сплеск, / білі заголені 

стегна [114, с. 180]; 

перед цими воротами / хам повинен зупинитися / ці ворота маленькі 

термопіли / за ними біле полотно / на зеленому лузі / недоторкана держава / 

поезії за яку ми також / спізнаємо смак крові [114, с. 235]; 

Подейкують, що в її непорочний подолок / злітається вдосвіта біле 

птаство [114, с. 78]; 

світлина Алли Горської / біле віконечко у нескінченність / за яким не видно 

овидів / ні синього ні зеленого навіть чорного / хто ще відійшов / не встигши 

потиснути руки / начебто вийшов по хліб і вино [114, с. 281]; 

Та враз змія стрепенулась, / метнувши очицями лють, – / навколо білої шиї / 

тісну затягла петлю [114, с. 177]; 

твоє тіло / білий човник / кинутий на поталу / мутній воді / асфальту [114, 

с. 190]; 

у білопіллі / біла панія / на білокість важить / білопілля се сніг / біла панія 

смерть / а білокість що козаком звалося [115, с. 331-332]; 

Хай на підложжі підлості пасуться титули, / останьмо чисті, як поярка – 

біла вовна [114, с. 96];  

Цілую білі руки руж, / бліді вуста пелюсток. / Для наших просвітлілих душ / 

вони пречисте люстро [115, с. 52]; 

чиста моя лілеє / з білим бездонним серцем [115, с. 277]; 

Я ваш тоді покинув дім, / кохання білотінні стіни / заслав доріг червоний 

дим [114, с. 23]. 

Зелений  

аґрус продукуватиме / зелені кульки оскоми [114, с. 341]; 
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А лемешеві під лезо / з-поміж високих зел / приречено і тверезо / зелена змія 

повзе [114, с. 177]; 

А хтось опісля, за гутіркою, помітить, / як у зелені шибки сплесне позолота 

[114, с. 42]; 

Виплітають дівчата зелені вінки гаївок / бо нема без Коструба верб’яних 

весен [114, с. 46]; 

Заздрісний місяць зеленим дьогтем / всі ворота в селі у ту ніч обмазав [114, 

с. 39]; 

Зализує звали язиком зеленим місяць – / цей язичного апокаліпсису 

рахманний свідок [114, с. 61]; 

зелене деревце / що боїться назвати / дідизною / грудку перегною [114, 

с. 260]; 

зелений голос трави / коли це весна [114, с. 305]; 

зелений місяць / непосіяний зійшов [115, с. 151]; 

І тоді ти мене то підносиш, то нищиш, / спалюєш на зеленолезих ватрищах 

трав [114, с. 72];  

нарешті і він (травень) замаює голову / смарагдовою короною  [115, с. 325]; 

не вір язикові / раз по раз блеє / бо ще зелений [115, с. 253-254]; 

не пожадав я гіркоти / дівочості був на десять літ зеленішим дівчинко 

[114, с. 108]; 

не тільки квіти і квітчасті шати – / пошматований мечами з усюди / 

зелений коровай вітчизни [115, с. 482]; 

під зеленим наметом / винограду [115, с. 15]; 

саме божевілля / вистромляє з очей як із-за ґрат / руки тонкі і зелені [114, 

с. 277]; 

стяг зелений лісу [114, с. 142];  

Світку у сповитку, / пуп’янку зелений [115, с. 54]; 

Сумне і похилене Дерево – / зелена ліра мого краю, / журба Глібова [115, 

с. 105];  
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Тільки з куманця місяця зелена втома, / як спозадавна, ллється так само й 

нині [114, с. 76]. 

Золотий  

Від квітчасто-золотих фонів / відтулялися святі мої предки [114, с. 27]; 

Від стріхи до високих сцен / омелодійнена завія – / і щирозолотим вінцем / 

той герб обвила Соломія [115, с. 67]; 

дорогою перестрів її (веселку) / князенко Соняшник / із золотим черевичком 

/ в руці [115, с. 144]; 

За один поцілунок сплачуєм вічну ренту / білогрекому місяцю і золотим 

небесам [114, с. 37]; 

засвідчує археологія / городище чорнобору / золотокору столицю / 

священного дуба [114, с. 140]; 

золоті вуса (Перуна) русалкам пішли на прикраси [114, с. 61]; 

З розпуки дробилися на дровіття / золоті грона іконостасу [114, с. 58];  

Зустрічаєш мене, Ладо, на тихосвітніх горах / у золотому шоломі, мов 

Софійська дзвіниця [114, с. 74]; 

і мої віршики / забрали / один про сонечко / що як золота криничка [114, 

с. 333]; 

коли символом віри у землю / в її щолітній політок / стали два золоті 

колоски / лагідний герб черняхівський [115, с. 42]; 

лантух золотої пшенички [114, с. 328]; 

Лилося із твоїх очей / на мене золоте причастя [114, с. 36]; 

Мандрує писанка по мисочках / із цибулиним золотим узваром [114, с. 30]; 

на золотих коругвах / зійшов серп [115, с. 327]; 

остерігаюся пам’яті / про тендітні пелюстки / на наших золотих ланах 

[115, с. 121]; 

під попелом ночі / під сном у сні / спить золотий сніп [114, с. 148]; 

Тепер я птахом полетів / за голубим солодким димом / в отецькім небі 

золотім [115, с. 160]; 
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ти мурашко і навіть ти / лишайнику слухайте проповідь / золотовустого 

сонця [114, с. 356]; 

тільки сонце / п’є та п’є / калинову воду / через золоті соломинки [115, 

с. 145]; 

У твому золотому оці мала невтішна слізка [115, с. 119]. 

Синій  

віконце / головою не розбити / хіба під синім порогом / у сльозу зібгатись 

[114, с. 105];  

дзеркало синього неба [114, с. 318];  

Захочем вмерти, то умремо, / збудуєм з хвилі синій дах [115, с. 167]; 

зі синього через блакить / до голубого лазурового / храму склепіння пісню / 

ілюзію здвигаємо / небо найнебесніше [114, с. 330];  

І дні печалі голубі [115, с. 80]; 

небо розчинило / блакитний собор [115, с. 433]; 

синій голос моря [114, с. 305]. 

Червоний  

Бувало пустимо півня під Холодного безсмертя, / лопоче з полотна на 

полотно червоний... [114, с. 95]; 

І з вуст по цілім коридорі / червоне гаддя поповзе [114, с. 247]; 

на весільних багряних ложах / переливаються води життя [114, с. 318]; 

Ні разу на стикові наших долонь / не розцвіла червона ружа [114, с. 78]; 

Об руїни крешуть червоних блискавиць коні – / облюбовує собі Перун місце 

для капища [114, с. 61]; 

Пробач мені! Я терпну від бажання / спалити видиво у полум’ї червонім 

[114, с. 68]; 

Раптом ця ніч, це одкровення червоне, / коли приходить кохання великий 

скрипаль [114, с. 38];  

червона кров / дерев [115, с. 31].  

Чорний  

Жінка з чорного металу, / жінка чорної печалі / над могилою припала / у 
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мовчанні [114, с. 69];  

за годину двобій з чорним / королем прокуратури [114, с. 355]; 

Замість весільної фати нап’яв фатум / чорну намітку на ясні очі [114, 

с. 63]; 

з усіх чорних сторін білосвіту [115, с. 43]; 

з чорної розпуки [115, с. 505]; 

[криве зілля] запродало / нечистому душу / по чорній книзі / віщує [114, 

с. 175]; 

Лежить наш труп у чорнім льосі / на дні німої самоти [114, с. 248]; 

нищить тіло чорним смерчем [114, с. 279]; 

Одну на цвинтарі я стрів – / зібгалась в ясну грудку, / щоб з домовиною у 

гріб / упасти в чорнім смутку [115, с. 52];  

Ось вовче серце – чорний янгол смерті [114, с. 172];   

очі твої два чорні дзвони [115, с. 49]; 

Пішло дівча у завійці / чорною вдовою [115, с. 241]; 

слід останнього подиху на люстерку / от-от обірветься / раз і назавжди / у 

білу, / аж до чорного відчаю, ніч [115, с. 492]; 

Я повертаюсь навіки / на ваших руках / скам’янілих і непохитних / під 

чорним віком / панахиди [114, с. 20]. 

 

Релігійно-міфологічний код  

Велес (Волос) 

Відходять за обрій / буденно, ніби Сонце, / Коляда-Сівач і Пастух Волос 

[115, с. 466]; 

корови румигають короваї / слова людей приходять їм на язик / вузлисті 

незграбні / – страва / – трава / про лу-ууг  / найсоковитіша мова у Волоса [115, 

с. 321]; 

пій велесовий внуче [115, с. 356]. 

Веснянки 

сам меценат русинський жмуриться: / в ясному сонці русинському / 
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витягують вгору його Корняктову дзвіницю, / наче веснівку: / пісня риштувань, 

пісня сокир, / пісня жайворонків над Княжою Горою, / пісня Крокуючого Лева у 

Відчиненій Брамі, / пісня волоків із брилами, / пісня наструнених коней / із медових 

околиць: / З д в и ж е н н я! [115, с. 485]; 

сонечко босе / колесом колесом / як гагілочка [115, с. 149]; 

Три строфи аркових колонад – / може, це: / партесний спів нашого 

каменю?.. / призабуте поверхове гагілкове коло, / де на раменах легінів / ще один 

збратаний ряд?.. [115, с. 480]. 

Відьма 

всі вітри світу / свищуть гасають / на ньому [мосту] / як відьми / на Лисій 

горі [115, с. 406].  

Дажбог 

Відтинає мене від верховіття, / де у променистому гнізді / жив одвіку / 

селянський Дажбог [115, с. 466]; 

Дзвоне великий / Даждьбожий / межи обома Бугами / у Меджибожі [115, 

с. 319]; 

з левадами солом’яного дажбога [115, с. 209];  

Останній Плугатарю, / Лицарю Ріллі, / віддає твоїми руками / мій 

селянський рід / свому багатойменному Дажбогові / Золотий Сколотський Плуг 

[115, с. 470]. 

Дідух  

і дух солом’яний Дідух / приквокче лантух перепілки [115, с. 221]; 

Невсипущий Сніп-Дідух розпорошується мервою [115, с. 466]. 

Коляда  

Відходять за обрій / буденно, ніби Сонце, / Коляда-Сівач і Пастух Волос 

[115, с. 466]; 

на січовому зимівнику / тільки пан Коляда / коливає полум’ям свічки [115, 

с. 321]. 

Колядка  

поясни [метелику] / що наша земля / має досить коріння / десь у засипаних 
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городищах / стлілих мечах / покришених дзбанах / соняшниках колядок / з яких 

майже повипадали / зернятка слів [115, с. 300]; 

Я знайшов себе у країні колядок / на шорсткім солом’янім килимі [114, 

с. 57]. 

Лада 

Зустрічаєш мене, Ладо, на тихосвітніх горах / у золотому шоломі, мов 

Софійська дзвіниця [114, с. 74]; 

Наді мною калиноуста Лада / схилилася вишневою калиною [114, с. 57]; 

Шукає тебе [Коструба] лада, як сонця сонях, / хоче стати до шлюбу з 

тобою в парі [114, с. 46]. 

Мавка 

Або виходиш / Напровесні / з м’якого дупла / мавкою [115, с. 105]. 

Марена  

Гей, Марену топим, топимо / Марену звечора на озері, звечора на озері. / А 

ота Марена — липове бервено, / то косою косить, вроками прозорить... 

Потанцюй, Марено, липове бервено, / для твоєї шиї вже готовий камінь [114, 

с. 77]; 

Ходи-ходи, братіку, за мною – / за вінком попливла я з водою. / Тернова 

Марена, тернова – / вже на мені русальча обнова [115, с. 130]. 

Перелесник 

У печі на тихій флейті / танцює перелесник газу [114, с. 270].  

Перун 

боже Перуне / до твеї персуни / б’ю чолом / будь опорою / для пороху / я 

твоя сестриця / порохівниця [115, с. 336]; 

Об руїни крешуть червоних блискавиць коні – / облюбовує собі Перун місце 

для капища [114, с. 61]; 

Осиротіли подніпровські горби високорівні. / З-під скосогору з драгви Перун 

вилазить. / Дубове своє тіло задубіле під дубом гріє [114, с. 61]; 

Перун най трісне у квилля-тужилля [115, с. 376]. 
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Пісня 

наразі цілуйте від мене… / пісню мого народу / співучу грудку землі [115, 

с. 49]; 

Сягне луною краю світу / республіки пісенний герб [115, с. 67]; 

таким співучим батогом / ніхто ще не замахувався / на своїх синів [114, 

с. 231]. 

Русалка 

А ми кола не займаєм, / хай утопне у Дунаї,/хай утопне на дно злоте / під 

русальчині ворота [115, с. 132]; 

вже на мені русальча обнова [115, с. 130]; 

світлице для нявок русалчині русла [115, с. 36]; 

Тоді вигулькують, як русалки, слова, / ведуть доісторичну ягілку мови [114, 

с. 92]. 

Упир  

[вітер] висмоктував як упир / дух із хати [115, с. 402]. 

Юрій Змієборець 

А перед очима / випливає із піни липневого цвіту, / із тризрубної дерев’яної 

мушлі, / з-під ґонтових бань, / заплутаний в рослинний орнамент, / тендітний 

Юрій – Змієборець / на візантійському конику… [115, с. 482-483]. 

Ярило 

з яриловим поличчям трійці [115, с. 85]. 

 

 

 

 


