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АНОТАЦІЯ 

Булах М. Б. Комунікативний статус перифразу в медіа: стилістична 

аспектологія. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук зі спеціальності 10.02.01 «Українська мова». – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – 

Київ, 2017. 

У дисертації досліджено мовну природу та функціонування перифразів 

у стилі мас-медіа сучасної української літературної мови. В роботі визначено 

особливості процесів вторинної номінації в мові медіа, а саме: функціонально 

відтворювані лексико-семантичні трансформації слова, фразеологізованої 

конструкції, медійної неології. 

Представлено теоретичну розробку особливостей функціональної 

динаміки мовних одиниць у медіа, специфіки номінативних процесів, екстра- 

й інтралінгвальних домінант стилю масової інформації, що зумовлюють 

особливості медійної вторинної номінації, зокрема медійного перифразу.  

Проаналізовано основні дослідження, присвячені визначенням 

характерних для сфери масової комунікації мовних одиниць як об’єкта 

наукової аргументації стилю масової інформації та феномена національної 

мовно-культурної ідентифікації. 

У дисертації вирішено ряд актуальних проблем вторинної номінації, 

розширено та поглиблено аргументацію щодо функцій і стильового 

потенціалу вторинної номінації, предметно – перифразів й евфемізмів, які 

визначають процеси активного мовного розвитку медіа, найбільш 

оптимально виконуючи домінантні функції медійної сфери суспільної 

комунікації – інформативну та функцію впливу. В концептах 

лінгвостилістичної теорії розгортається теза про те, що мовна реалізація 

названих функцій у медійних перифразах відбувається за аналогією до 

вторинної номінації явищ і процесів, зокрема у формах трансформованих 

традиційних перифразів, а також перифрастичної неології. Формулюється та 
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доводиться думка щодо перифразу як особливого типу вторинної номінації, 

медійні інтенції якого актуалізують слово- і фразетвірний потенціал 

української літературної мови. 

Доведено, що медіалінгвістична вторинна номінація, передусім 

перифрастична, репрезентує активні номінативні процеси в суспільній 

комунікації та водночас є маркером розвитку мови, особливостей її 

функціонування в медійній сфері. 

Науково інтерпретовано функціонально-стилістичну специфіку 

використання перифрастичних одиниць у медіатекстах сучасної української 

масової комунікації, розглянуто їх вплив на динаміку розвитку літературної 

мови, її інтелектуалізацію.  

Розглянуто різні підходи до розуміння поняття «перифраз», визначено 

його ознаки і структуру, проаналізовано основні погляди до вивчення в 

науковій літературі. Обґрунтовано лінгвістичний статус перифразу в 

медіатексті в контексті актуальних наукових інтерпретацій процесів 

інтелектуальної динаміки українськоі мови. З’ясовано, що екстралінгвальні 

чинники мотивують появу вторинних номінацій, зокрема, перифразів як 

явища, характерного для розвитку мовної системи, її комунікативного 

потенціалу. Як показують результати дослідження, це пов’язано з 

особливістю медійних перифразів – оцінністю, що виникає внаслідок 

семантичної трансформації слова або словосполучення. Модифіковане 

конотативне значення слова в цьому випадку спричинене новим 

комунікативним контекстом та специфічними завданнями медіасфери. 

Доведено, що специфічними ознаками перифразів є тотожність 

значення із семантикою слова, яке перифрази можуть заміняти; перифраз, 

часто виражений кількома словами, співвідносний із одним поняттям, й, 

відповідно, є семантично неподільним словосполученням.  

Досліджено медіалінгвістичний, психолінгвістичний і 

лінгвокультурологічний аспекти аналізу перифрастичних одиниць. 

На основі того, що однією з екстралінгвальних мотивацій мас-медіа є 
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виконання комунікативних завдань – інформування та впливу на аудиторію, 

необхідною і важливою для аналізу постає оцінна функція. Результати 

дослідження показують, що часто вербалізація оцінки виявляється в 

перифразах-антропонімах, які є вторинними номінаціями людей, що 

творяться за асоціацією – місця в суспільстві, характеристик етичних, 

культурних, інколи особливостей поведінки, зовнішності. Оцінність у 

медійних перифразах передусім спрямована на формування впливу на 

масового реципієнта. 

Природа та типологія медійних перифразів визначені їх 

функціональною сутністю як явища вторинної номінації, що виконує 

специфічні функції в масовій комунікації. Як важливі складники соціальної 

культури, що домінують у медіа, символізовані перифрази виявлені в різних 

формах, які ілюструють процеси розвитку семантики літературного слова й 

утворення на його основі вторинних номінацій. Практично-дослідницька 

частина роботи репрезентує, що в текстах медіа відбувається символізація 

важливих для українського соціуму понять («Софія Київська», «Майдан 

Незалежності» та ін.), розгортання функціонально аналогійних 

перифрастичних номінацій, що свідчить про вплив медіа на процеси розвитку 

сучасної мови. 

Результати дослідження доводять, що медійні концепти, актуалізовані 

та створені в сучасній масовій комунікації, є мовною реакцією на резонансні 

події суспільного життя: творяться нові смисли, прецеденти нового 

«прочитання» минулого й сучасного, вербалізуються принципи нового 

погляду на світ, що його засвідчує сфера масової інформації. 

У дисертаційному дослідженні увагу приділено омонімним 

перифразам, зокрема, топонімному перифразу, який реалізує передусім 

номінативну, виражальну, синонімічну, оцінну функції, а також функції 

надання характеристики, шаблону та структурування тексту. 

Поліфункціональність топонімного перифразу дозволяє реалізовувати 

основні характеристики вторинної номінації – оцінність, емоційність, 
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функцію впливу, а також здатність вербалізувати нові цінності та пріоритети. 

З’ясовано, що топонімний перифраз є одним із дієвих механізмів формування 

медіатексту як багаторівневої полікомунікативної структури, що спирається 

на соціокультурну традицію та нове знання про світ, зумовлене 

особливостями суспільного досвіду й часу культури. 

Розглянуто специфіку медійних перифрастичних евфемізмів як засобу 

мітигації, мовного інструмента, що може завуальовувати заборонені, 

небажані, табуйовані номінації. 

Досліджено семантичні відношення функціональної системи 

перифрастичних одиниць, зокрема синонімії, антонімії, омонімії, вплив 

процесів становлення функціональної парадигматики на актуалізовані 

тенденції змін у мові. 

У процесі аналізу виявлено, що перифраз є ресурсом 

інтертекстуальності медіатексту, завдяки якому творяться перифрастичні 

алюзії, ремінісценції.  

Обґрунтовано комунікативно ефективну модель медіатексту, 

стилістичні функції перифрастичних одиниць у мові ЗМІ, серед яких 

виділено номінативну, інформаційну, евфемістичну, образну, емоційну, 

експресивну, оцінну; особливу увагу приділено функціональному ресурсу 

перифразів в архітектоніці медійного тексту.  

Досліджено перифрастичний ресурс як можливість комунікативної 

домінанти у структурі медійного тексту, зокрема в перифразах-заголовках і 

перифразах-висновках. Доведено, що перифрастичний зворот має потужний 

комунікативний потенціал в архітектоніці тексту та, зокрема, в його 

структурних компонентах – заголовку та висновку, де перифраз може бути 

конструктивним компонентом організації тексту. Типова функція перифразів 

виявляється в тому, що вони структурують текст, домінуючи в основних 

композиційних елементах – заголовку, резюме (висновку), абзаці, прозовій 

строфі, в яких структурують, генералізують, конструктивно організовують 

текст. Результати проведеного дослідження доводять, що важлива роль 
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перифразу в медійному тексті виявляється й у тому, що він виконує 

фактологічно-інформаційну функцію, уточнюючи поняття; синонімічно 

замінюючи слово експресивним виразом, виконує функцію акцентуації, 

виділення; виражає індивідуальні мовні особливості автора, розкриває 

творчий мовний потенціал. З’ясовано, що стилістичні функції медійних 

перифразів реалізуються також у лінгвістичному моделюванні образності 

тексту, можливостях відтворення його ідіостилістичних особливостей. 

Встановлено, що інтенсивна перифрастична універсалізація в медіа 

свідчить про активізацію процесів пошуку нових форм номінації актуальних 

для соціуму явищ та процесів і водночас дію універсального процесу мовної 

економії. Інтенсифікація перифрастичних зворотів свідчить про розвиток 

масової та індивідуальної мовної свідомості українців. 

Ключові слова: перифраз, функціональні перифрастичні моделі, 

експресивний засіб, перифрастичний евфемізм, архітектоніка медійного 

тексту, стиль масової інформації, мова ЗМІ, функціональна стилістика, 

медіалінгвістика. 
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SUMMARY 

Bulakh M.B. Communicative status of periphrasis in the media: stylistic 

aspect. – Manuscript. 

Dissertation for obtaining the scientific degree of Candidate of Philology, 

speciality 10.02.01 – Ukrainian language. – Institute of philology of Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine. – Kyiv, 2017. 

The dissertation deals with the linguistic nature and functioning of 

periphrases in massmedia style of modern Ukrainian literary language, analyzes 

the specific features of nominative processes in media language. Specific attention 

is also paid to lexical-semantic transformations as a method of secondary 

nomination. 

Theoretical development of features of linguistic units’ functional dynamics 

in the media, correlation of nominative processes with extra- and intralingual 

dominants of the mass media style, which determine the communicative 

characteristics of the media secondary nomination, in particular the media 

periphery, are presented in author analysis. 
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The main research aspects are devoted to the scientific interpretation of 

language units, typical for the sphere of mass communication, as an object of 

linguistics and a special form of representation of the national language and 

cultural identification are analyzed. 

In the dissertation text a number of topical issues of the secondary 

nomination were solved, the argumentation of the functions and style potential of 

the secondary nomination, substantively periphrases and euphemisms that 

dominate in the processes of active language development of the media and most 

effectively perform the basic functions of the media sphere of social 

communication – informative and impact function, were expanded and deepened. 

In the concepts of linguistic stylistics theory, following thesis is advanced the 

linguistic realization of these functions in the media periphrasis occurs analogically 

to the secondary nomination of phenomena and processes, in particular in the 

forms of transformed traditional periphrases, as well as periphrastic neologism. 

The thought about periphrasis as a special type of secondary nomination and media 

intentions of the present article that actualize the word and phrase formation 

potential of the Ukrainian literary language is being also formulated and proved. 

It is mentioned that the medialinguistic secondary nomination, first of all 

periphrastic, represents active nominative processes in public communication and 

at the same time is a marker of language development, peculiarities of its 

functioning in the style of the media. 

The author clarifies functional and stylistic features of periphrastic units in 

texts of modern Ukrainian media. Thus communicative potential of periphrases as 

means of secondary nomination from the point of view of functional stylistics and 

the theory of intellectualization of the Ukrainian literary language is analyzed. 

Different scientific approaches to the understanding of the concept 

«periphrasis» are characterized, its features and structure are determined, the 

criteria of analysis of periphrasis in stylistics, in particular, in media linguistics, are 

analyzed. The functional status of the periphrasis in mediatext is substantiated in 

the context of modern scientific theories of the intellectual dynamic processes in 
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the modern Ukrainian literary language. It was found that extralinguistic factors 

motivate the appearance of secondary nominations, in particular, periphrases as a 

phenomenon characteristic of the development of the linguistic system, its style 

and communicative potential. Periphrastic construction, often being expressed in 

several words, correlates with one concept, and, accordingly, is a semantically 

indivisible word combination. 

The medialinguistic, psycholinguistic and linguocultural aspects of the 

periphrastic units analysis are investigated. 

One of the extralinguistic motivations of the mass media is the fulfillment of 

communicative tasks such as informing and influencing the audience, the 

evaluation function is essential and important in the analysis. The results of the 

study indicate that the verbalization of the assessment is often found in the 

periphrases of proper names, which are secondary nominations of people. Such 

periphrases are created with association – places in society, characteristics of 

ethical, cultural, sometimes behavioral features, appearance. It turns out that the 

evaluation in the media periphrases is primarily aimed at influencing the mass 

recipient. 

The nature and typology of media periphrases are determined by their 

functional essence as a phenomenon of secondary nomination, which performs 

specific functions in mass communication. As important components of social 

culture, dominant for media – symbolized periphrases – are found in various 

forms, illustrating the development of semantics of literary word and the formation 

of secondary nominations on its basis. Practical research part of the study 

represents: in the media there is a symbolization of precedent concepts important 

for Ukrainian society («Sofia Kyivska», «Maidan Nezalezhnosti», etc.), the 

deployment of functionally analogous periphrastic nominations, which testifies to 

the influence of the media on the processes of development of the modern literary 

language. 

The results of the study prove that the media concepts, actualized and 

created in modern mass communication, specific reaction to the resonant events of 
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social life: new meanings, precedents of a new interpretation of the past and 

modern, the principles of a new world view are verbalized, as it is evidenced by the 

mass information sphere. 

In dissertation attention is also paid to homonymous periphrases, in 

particular, toponymic periphrases, which implements primarily nominative, 

expressive, synonymous, evaluative functions, as well as functions of giving 

characteristic, pattern and text structuring. The polifunctionality of the toponymic 

periphrases makes it possible to realize the main characteristics of the secondary 

nomination – appreciation, emotionality, implement the function of influence, as 

well as the ability to verbalize new social values and priorities. It was determined 

that toponymic periphrases are one of the effective mechanisms for the formation 

of media text as a multi-level policommunicative structure, which is based on the 

sociocultural tradition and new knowledge about the world, due to the peculiarities 

of social experience and time of culture. 

The peculiarity of media periphrastic euphemisms as means of mitigation, a 

linguistic instrument that can suppress prohibited, undesirable, taboo nominations 

is considered. 

The semantic relations of the periphrastic units’ system, in particular 

synonymy, antonymy, and homonymy are investigated. 

In the course of the study, it was discovered that periphrasis is a resource of 

intertextuality in media text, which results in periphrastic allusions, reminiscences. 

The stylistic functions of periphrastic units in the language of mass media 

are identified, among it is important to fix nominative, informational, euphemistic, 

imaginative, emotional, expressive, evaluative. Special attention is paid to the 

functional resource of periphrases in the architectonics of the media text. 

The periphrastic resource as an opportunity of communicative dominant in 

the architectonics of the media text, in particular, periphrastic headers and 

periphrastic conclusions, are explored. It is proved that the periphrastic turn has a 

strong communicative potential in the media text architectonics and, in particular, 

in the following structural components – the title and conclusion, where the 
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periphrasis can be a constructive component of the linguistic organization of the 

text. The typical function of periphrases is that they structure the text dominating 

in its main composition elements – the title, the resume (conclusion), a paragraph, 

the prose strophe, in which they can generalize, structurally organize the text. 

The results of the research prove that the important role of the periphrasis in 

the media text is revealed in the fact that it performs a fact-information function, 

clarifying the concept; synonymously replacing the word expression, performs the 

function of accentuation; expresses the individual language features of the author, 

reveals the creative language potential of society. It was found that the stylistic 

functions of the media periphrases are also found in the linguistic modeling of the 

imagery of the text, the possibilities of reproducing its idiostilistic peculiarities. 

It has been established that intense of periphrastic universalization in the 

media proves the intensification of the processes of finding of new forms of 

nomination of phenomena and processes relevant to society, and at the same time 

the effect of the universal law of language economy. The communicative 

intensification of periphrastic units testifies to the development of the mass and 

individual language consciousness of Ukrainians. 

Keywords: periphrasis, periphrastic models, expressive means, periphrastic 

euphemism, architectonics of media text, media style, media language, functional 

stylistics, medialinguistics. 

 

 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


14 
 

ЗМІСТ 

I том 

СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ..............................................................16 

ВСТУП……………………………………………………………………...…....17 

РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДИНАМІКИ 

МОВНИХ ОДИНИЦЬ У МЕДІА……...…..………………………………….28 

1.1. Лінгвістична аспектологія дослідження номінації у стилі масової 

інформації……………………………………………………………………...…28 

1.2. Специфіка номінативних процесів у мас-медіа……………………...35 

1.3. Функціональні особливості вторинної номінації в медіа ………......44 

1.4. Перифраз як експресивний засіб вторинної номінації в мас-

медійному тексті..………………………………………………………………..51 

1.5. Медійний перифраз як вияв динаміки розвитку української 

літературної мови……………………………….……………………………….58 

Висновки до Розділу 1………..........…………………………………………...64 

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ МЕДІЙНОГО ПЕРИФРАЗУ: КОМУНІКАТИВНА 

ПАРАДИГМА……………………………………………………………….......66 

2.1. Медійний перифраз у сучасних дослідницьких парадигмах……….66 

2.1.1.Медіалінгвістичні аспекти аналізу перифрастичних одиниць…...66 

2.1.2.Психолінгвістична та лінгвокультурологічна аргументація 

перифразу в медіа…………………………………………………………….….73 

2.2. Природа і типологія медійного перифразу…………..............………84 

2.2.1. Символізований перифраз в українських медіа як вияв культурної 

свідомості соціуму…………………………………………………………….…84 

2.2.2. Концепти в семантичній структурі перифрастичних одиниць у 

медіа……………………………………………………………………………....94 

2.2.3. Онімний перифраз в українських медіа…………………………..99 

2.2.4. Специфіка перифрастичного евфемізму в мас-медіа………...…108 

2.3. Оцінний вимір медійної перифрастики……………………........…..120 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


15 
 

2.4. Особливості функціонально-системної кореляції перифрастичних 

одиниць у медіа....................................................................................................127 

2.4.1. Функціональна синонімія медійних перифразів…………...…...127 

2.4.2. Функціональна антонімія медійних перифразів……...................133 

2.4.3. Функціональна омонімія медійних перифразів………................141 

2.5. Лінгвістичне обґрунтування моделі словника медійних 

перифразів…........................................................................................................146 

Висновки до Розділу 2…………..........…………………………………....….152 

РОЗДІЛ 3. ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНІ ПАРАМЕТРИ 

ПЕРИФРАЗУ В АРХІТЕКТОНІЦІ МАС-МЕДІЙНОГО ТЕКСТУ……..156 

3.1. Перифраз як засіб інтертекстуальності в мас-медіа........................156 

3.2. Комунікативний ресурс перифразу у структурі медійного 

тексту…………………………………………………………………………....162 

3.3. Функціональні моделі перифразу в медіатексті................................171 

3.4. Перифраз як домінанта архітектоніки медійного тексту..................179 

3.5. Перифраз-заголовок у медіа................................................................188 

3.6. Комунікативний ресурс перифразу-висновку в медійному 

тексті.....................................................................................................................193 

Висновки до Розділу 3…..........……………………………………...….…….199 

ВИСНОВКИ........................................................................................................201 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ......................................................206 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…....................................................…233 

ДОДАТКИ:  

Додаток А. Список публікацій за темою дисертації........................................236 

 

ІІ том 

Додаток Б. Словник медійних перифразів в українській літературній мові......2 

Додаток В. Каталог текстів-репрезентантів досліджуваного в дисертації 

матеріалу...............................................................................................................166 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


16 
 

 

СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

ГУ – «Голос України» – газета Верховної Ради України. 

ДТ – «Дзеркало тижня. Україна» – український суспільно-політичний 

тижневик. 

МУ – «Моя Україна» – український інтернет-портал. 

УМ – «Україна молода» – щоденна українська інформаційно-політична 

газета. 

УП – «Українська правда» – українське інтернет-видання. 

УТ – «Український тиждень» – щотижневий ілюстрований суспільно-

політичний україномовний часопис. 

ТСН – «Телевізійна служба новин» – інтернет-портал «Телевізійної 

служби новин». 

DN – «Darik news» – новинний портал (Болгарія). 

GK – gazetakrakowska.pl – польське інтернет-видання. 

KZ – kukabara-zahranici.cz – чеське інтернет-видання. 

TS – «Top ski» – польський веб-портал. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


17 
 

ВСТУП 

Мас-медійний ресурс у сучасному глобалізованому світі, де постійно 

зростає роль інформації як засобу впливу, удосконалюються методи її 

поширення, має важливе суспільне значення. Комунікативна медійна сфера 

поступово перетворилася на масштабний, синкретичний, складний за своєю 

будовою простір. 

Динамічні процеси, які відбуваються у структурно-типологічній та 

функціональній парадигмі масової комунікації протягом останнього часу, 

сприяють її перетворенню в необхідний компонент суспільного буття, 

джерело постійної інформації, що визначає домінанту переконань, 

світоглядних і ціннісних орієнтирів людини, а отже, – і формування масової 

мовної свідомості. ЗМІ створюють особливу медійну реальність і в її межах 

витворюють мовну картину світу сучасного соціуму. На сьогодні саме засоби 

масової інформації найбільше впливають на суспільство, враховуючи арсенал 

засобів і кількість постійно створюваних текстів, їхню поширеність. Така 

ситуація пояснює інтерес науковців до вивчення медіалінгвістичного ресурсу, 

потужного і динамічно змінного в часі. Концепції мовознавців будуються на 

аналізі інтра- й екстралінгвальних чинників, мовних трансформацій у 

суспільно-політичному, культурному житті, де відбувається своєрідний 

стилістичний перерозподіл можливостей одиниць мовних рівнів. Із 

очевидних причин це стосується передусім інформаційного простору й, 

відповідно, – стилю масової інформації, в якому вербалізується 

інформаційний простір. 

Зважаючи на суспільний статус, природу та специфіку мас-медійної 

сфери, важливо й актуально, на наш погляд, проаналізувати динамічно змінні 

в комунікації вербалізовані форми масової мовної свідомості, що 

засвідчують, зокрема, й частотне переосмислення прецедентних і знакових 

реалій. Ідеться передусім про активний ресурс вторинної номінації, такий як 

перифраз. 
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Відомо, що одиниці вторинної номінації мають більший комунікативно-

прагматичний потенціал, їхні характеристики оцінності, де одна з 

домінантних – функція впливу – очевидно яскравіші порівняно з 

комунікативним потенціалом одиниць первинної номінації, що зумовлено їх 

специфічною природою. Перифрази та їх інваріант – евфемізми, що 

виникають унаслідок вторинної номінації вже названого, – яскравий приклад 

таких одиниць, емоційний та експресивний потенціал яких активно 

реалізується в текстах ЗМІ, та є симетричним одній із домінантних функцій – 

функції впливу. Зауважимо й на тому, що одиниці вторинної номінації в медіа 

оперативніше і точніше, ніж одиниці первинної номінації, відображають 

мовні зміни в суспільстві. 

Зважаючи на природу перифразу, спостерігаємо актуалізацію його в 

мас-медійних текстах, що репрезентує мовну тенденцію до демократизації та 

інтимізації. Відомо, що особливості стилю масової інформації – 

експресивність, емотивність, оцінність – генетично співвідносяться зі 

структурно-функціональними рисами перифразу, й відповідно цей тип 

вторинної номінації постає важливим складником мас-медійного тексту. 

Як відомо, явище перифразування має традицію мовознавчого 

дослідження в різних наукових парадигмах. Сам термін «перифраз» виник у 

працях французьких лінгвістів [10], звідки був запозичений до інших мов і 

національних стилістичних терміносистем.  

Зауважимо, загалом системне дослідження перифразу на матеріалі 

різних (слов’янських, германських, романських та ін.) мов активізується в 60-

х роках 20 ст. у працях О. Кожина, О. Крилової, О. Юрченка [86, 202] та ін. 

Загальну природу перифрастичних номінацій, їх функціонування в 

текстах різних мов вивчали такі лінгвісти, як М. Банько, Т. Битєва, 

Є. Євдокимова, Н. Єсменська, Є. Єськова, Л. Завгородня, Л. Крисін, 

Г. Лискова, Т. Ліпатов, Г. Малажай, В. Москвін, А. Новіков, В. Орлова, 

Г. Розанова, Л. Синельникова, Л. Шубіна та ін. Зокрема, перифрази в 
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українській мові досліджували Г. Євсєєва, І. Кобилянський, М. Коломієць, 

Є. Регушевський, Н. Сологуб, О. Юрченко та ін. 

У 70-80-хх рр. це явище розглядається передусім у площинах 

семантики, синонімії, конотації та ін. Так, Д. Вовчок зосереджується на описі 

типів і функцій метафоричних перифразів у мові газети [41], В. Григор’єв 

аналізує перифрастичні звороти в контексті зв’язку «слово-образ-денотат» 

[52], Г. Розанова досліджує семантичні особливості перифразу як засобу 

синонімії [141].  

Друга половина 80-х років позначається появою численних праць, 

присвячених типологічному й категоріальному осмисленню перифразу, 

способам його творення. Названі аспекти аналізу зустрічаємо у працях 

А. Новікова, який досліджував субстантивні перифрази [130], Н. Базарської, 

З. Попової, зокрема, з увагою до лексико-семантичного потенціалу цієї 

одиниці вторинної номінації. Ідеться, передусім, про вивчення 

парадигматичних відношень перифразу [8], експресивних особливостей 

перифрастичних зворотів, закономірностей їх організації. 

В українському мовознавстві перифраз активно досліджується з 80-х 

років 20 ст. Про це свідчать, зокрема, праці І. Кобилянського [84], 

М. Коломійця [240], Є. Макаренко [112], Є. Регушевського [240], О. Юрченка 

[202] та ін., сучасні фахові дослідження Ю. Макарець [114, 115], А. Григораш 

[237], Л. Гукової [55], О. Копусь [91], Л. Фоміної [55] та ін. 

Водночас перифраз як проблема лінгвістичного аналізу знайшов своє 

відображення і в західнослов’янській лінгвістичній традиції. Так, у 

польському мовознавстві перифраз продуктивно досліджувався як засіб 

синонімії, а також – у зіставленні польської та російської мов А. Маркунасом, 

П. Сташинською [229], М. Банько [252], М. Гловінським [223], 

В. Махницькою [228], які вивчали перифрази в польських художніх текстах; 

Р. Дулян аналізував перифрастичні дієслівні конструкції.  
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У болгарській лінгвістиці над дослідженням перифразів, в основному 

на матеріалі медіа, працювали такі лінгвісти, як В. Ватева [37], Х. Станева 

[169], Є. Тодорова [182] та ін. 

У західноєвропейській лінгвістиці дослідження перифразу 

активізується також у 80-х роках 20 століття. Йдеться насамперед про 

французьку, німецьку, англійську мови. Зазначимо, що особливу увагу цьому 

явищу приділяла французький лінгвіст К. Фукс, яка вивчала перифраз і в 

історичній площині, і в аспекті генеративної граматики, когнітивної 

лінгвістики [219, 220, 221]. Серед німецьких фахових досліджень варто 

відзначити роботу Т. Мідяної [231]. 

Паралельно з названою аспектологією, вивчення перифразу в контексті 

дослідження мови ЗМІ на матеріалі англійської, французької, іспанської, 

німецької мов або у зіставному аспекті представлено також різноаспектними 

фаховими студіями Н. Базарської [6, 7], Н. Борисенко [17], Є. Євдокимової 

[65], Н. Єсменської [66], О. Катаєвої [78], В. Мілехіної [120], К. Отт [132] та 

ін. 

Відтак, можна узагальнити та виділити такі напрямки досліджень 

перифрастичного ресурсу мови: тематичний, структурний, функціональний 

(розглядають переважно функції перифразів у мові, у стилі масової 

інформації та художньому стилі, синтаксичні функції в реченні). Науковці 

аналізують способи (метафоричне, метонімічне перенесення та розширення 

обсягу поняття денотата) і джерела творення перифрастичних зворотів, їх 

оцінні конотації. 

Зокрема, структурний аналіз перифрастичних зворотів продуктивно 

розробляється у працях Т. Битєвої, І. Кобилянського, А. Новікова. Так, 

І. Кобилянський в українській перифрастиці виділяє два типи перифразів: 

«звороти, які генетично можна співвіднести з вільними словосполученнями; 

звороти, які за своїм генезисом не відносяться до вільних словосполучень, 

хоча будуються за визначеними моделями» [83]. У свою чергу Т. Битєва подає 

класифікаційну модель структурних типів перифразу [34]. Інший принцип 
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аналізу розробляє А. Новіков, який вивчає субстантивні перифрастичні 

звороти [129]. 

Пріоритетним, зокрема, у множинній постановці питання є 

функціонально-стилістичний підхід, зреалізований у ряді праць українського 

і слов’янського мовознавства. Дослідники, серед яких Т. Битєва [34], 

Л. Грехнєва [49, 50], Г. Євсєєва [63], Є. Євдокимова [65], Л. Завгородня [70], 

І. Кобилянський [84], М. Сиривля [155] та ін., зосереджуються на функціях 

перифразів, таких як інформативна, експресивна, емоційно-оцінна, 

евфемістична, емоційно-експресивна, власне номінативна, шаблонізуюча.  

Ще одним аспектом функціонального підходу є вивчення вторинних 

одиниць, зокрема перифразу як прийому і стратегії мовленнєвого впливу та 

маніпуляції у ЗМІ. Такий аспект вивчали у своїх працях О. Сусська [175], 

Л. Завгородня [70]; особливості символічних компонентів перифразу 

досліджуються, наприклад, у праці Т. Лискової [111]. 

Окрім досліджень, присвячених власне перифразам, у науковій 

літературі ці одиниці розглядають також у контексті загального аналізу мови 

ЗМІ та її парадигмальних компонентів: онімної лексики, термінологічної 

лексики, чи як ресурсу експресивних засобів [58, 153]. 

Одним із аспектів дослідження мовних одиниць у ЗМІ є сугестивний та 

концептуальний, який розглядали, зокрема, І. Голубовська [48], В. Карасик 

[136], А. Полонський [135], З. Попова [137], Т. Радзієвська [139], Н. Слухай 

[159, 160], О. Снитко [159, 162], І. Стернін [137] та ін. 

Авторитетними у слов’янському мовознавстві є також укладені 

авторські словники перифразів: А. Григораш «Філологія з географією» 

(словник географічних перифразів) [237]; Г. Малажай «Білоруський 

перифраз: короткий словник», («Беларуская перыфраза: кароткі слоўнік») 

[242]; М. Коломієць «Короткий словник перифраз» [240]; А. Новіков 

«Словник перифразів російської мови» («Словарь перифраз русского языка: 

(на материале газетной публицистики)») [244]; М. Банько «Словник 

перифразів» («Słownik peryfraz, czyli wyrażeń omownych») [252] та ін., що 
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свідчить про початки формування лексикографічної традиції, в якій 

закцентовано на значимості перифразу для номінативного ресурсу сучасної 

літературної мови. 

Перифраз, побудований на евфемізмі, його специфіку як лінгвістичної 

одиниці, ознаки та функції продуктивно вивчали В. Карасик [136], Л. Крисін 

[97], В. Москвін [127], Є. Сенічкіна [150], частково – інші дослідники. В 

україністиці відповідні перифрази стали об’єктом уваги таких вчених як 

Й. Дзензделівський, З. Дубинець, Л. Ставицька, О. Тараненко, О. Януш та ін. 

Розглядувані одиниці виявили різні можливі аспекти аналізу, що мають 

дослідницьку перспективу в національному мовознавстві. 

Мета дисертаційної роботи полягає в дослідженні комунікативного 

статусу, природи та типології, функціонального простору й 

лінгвостилістичних особливостей перифразу як одиниці вторинної номінації 

в мас-медіа сучасної України.  

Для досягнення мети необхідно вирішити такі завдання:  

* схарактеризувати екстра- й інтралінгвальні особливості медійного 

функціонального поля, його здатність до продукування вторинної номінації 

як іманентної характеристики масової комунікації; 

* окреслити лінгвальні характеристики, стилетвірні закономірності й 

домінанти перифразу як репрезентанта функції вторинної номінації в масовій 

мовній свідомості; 

* дослідити та проаналізувати динаміку функціонування перифразів у 

текстах українських ЗМІ; 

* схарактеризувати актуалізовані в медіа структурно-семантичні типи 

та комунікативний потенціал перифрастичних одиниць; 

* визначити специфіку функціональної кореляції в семантичних 

парадигмах перифрастичних одиниць у медіа; 

* з’ясувати функціонально-структурні параметри та комунікативний 

ресурс перифразів в архітектоніці медійного тексту; 

* укласти словник перифразів сучасних українських мас-медіа. 
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Досягнення поставленої мети й вирішення конкретних завдань 

зумовили використання методів: функціонально-стилістичного, 

лінгвістичного спостереження (зорієнтовані на аналіз функціонального 

аспекту мови й передбачають вивчення мовних засобів як інструменту та 

форми вираження думок, концепцій, жанрових варіацій); комунікативного (з 

увагою до мети, завдань, ситуації, умов медійного спілкування, 

індивідуальних і соціальних особливостей комунікантів); семантико-

стилістичного аналізу / стилістичного аналізу, (полягає у виявленні 

потенціалу та співвідношення мовних засобів, якими експресивно 

виражається інтелектуальний, емоційний чи естетичний зміст мовлення). Для 

добору фактичного матеріалу застосовано метод суцільної вибірки. При 

роботі з фактичним матеріалом використано: описовий метод; метод 

контекстуального аналізу (дозволив інтерпретувати та прокоментувати 

контекст медіапублікацій із метою спостереження за конотаціями 

перифразів); лексикографічний метод (зреалізований у процесі укладання 

словника перифразів сучасних українських мас-медіа).  

Об’єктом дослідження в дисертаційній роботі є медійний перифраз в 

українських ЗМІ. 

Предметом дослідження є особливості комунікативного ресурсу, 

функціональної природи та типології, стилістичних можливостей 

перифрастичних конструкцій у сучасних мас-медійних текстах.  

Матеріалом дослідження є одиниці вторинної номінації в медіа – 

перифрази, дібрані методом суцільної вибірки. Джерельною базою 

дослідження є тексти медіа сучасної України, національних періодичних 

друкованих та електронних видань за 2012-2017 рр. 

Актуальність досліджуваної проблематики визначена динамічними 

процесами в сучасній українській літературній мові, найбільш 

репрезентативно виявленими в медійних текстах. Дисертаційний аналіз 

дозволяє розширити аргументацію щодо функцій і стильового потенціалу 

вторинної номінації, передусім перифразів й евфемізмів, які визначають 
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процеси активного мовного розвитку медіа, найбільш оптимально виконуючи 

домінантні функції цієї сфери суспільної комунікації – інформативну та 

функцію впливу. В концептах лінгвостилістичної теорії розгортається теза 

про те, що мовна реалізація названих функцій у перифразах відбувається за 

аналогією до вторинної номінації явищ і процесів, зокрема у формах 

трансформованих традиційних перифразів, а також перифрастичної неології. 

Формулюється та доводиться думка про перифраз як особливий тип 

вторинної номінації, медійні інтенції якого актуалізують слово- і 

фразетвірний потенціал української літературної мови. 

Наукова новизна дисертаційної праці полягає в тому, що визначена 

аспектологія й запропонована логіка лінгвістичного доведення системно не 

розглядалися в українському мовознавстві. Теоретичне значення 

дисертаційної праці полягає в новому щодо аргументів і міждисциплінарних 

підходів ракурсі лінгвістичного аналізу, який передбачає комплексний 

розгляд генези медійних вторинних номінацій, процесів їх творення, 

функціонування та комунікативної спеціалізації. Лінгвостилістичний ракурс 

дослідження медійного перифразу вперше корелюється з актуальними для 

лінгвістики проблемами пізнання процесів і тенденцій розвитку сучасної 

української літературної мови. 

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

Дисертаційна праця відповідає науковій проблематиці кафедри стилістики та 

мовної комунікації Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Тему дисертаційного дослідження 

затверджено на засіданні Вченої ради Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 7 від 24 

березня 2015 року) та уточнено (протокол № 3 від 31 жовтня 2016 року). 

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що його результати 

вперше дають змогу виявити й аргументувати особливу комунікативну 

природу репрезентативних для медіа одиниць вторинної номінації – 

перифразів, у парадигмі лінгвостилістичної теорії чітко окреслити специфічні 
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структурно-семантичні та функціональні особливості перифразів, встановити 

їх комунікативний і лінгвопрагматичний потенціал у текстах мас-медіа. 

Аналіз вторинної номінації в медіа інтерпретується в нових дослідницьких 

аспектах, як явище творчої масової мовної свідомості, зреалізоване у 

специфічних для комунікативної сфери мовних формах. 

Практичне значення дисертації полягає в тому, що результати 

дослідження розгортають аргументативну базу лінгвостилістики як у 

спеціальні, так і в інші – синкретичні сфери наукового пізнання масової 

мовної свідомості, а також можуть бути використані в університетській 

лінгводидактиці та практичній лексикографії. 

Апробація. Результати дослідження викладено у 18 публікаціях, 

надрукованих у міжнародних виданнях («Journal of International Scientific 

Publications», «Science and Education a New Dimension. Phylology»), виданнях, 

що входять до міжнародних науковометричних баз Index Copernicus, Erih 

Plus, Research Bib, РІНЦ («Актуальні проблеми української лінгвістики: 

теорія і практика», «Одеський лінгвістичний вісник»), науковій фаховій 

періодиці, затвердженій Міністерством освіти і науки України («Мовні і 

концептуальні картини світу», «Науковий вісник Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича»). 

Окремі положення роботи висвітлено на таких конференціях: «Сучасна 

філологія: парадигми, напрямки, проблеми» в Інституті філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 9 жовтня 2014 року; 

«Філологічна наука в інформаційному суспільстві» в Інституті філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 10 квітня 2014 

року; «Сучасна філологічна наука в міждисциплінарному контексті» в 

Інституті філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка 8 жовтня 2015 року; «Мова і література в глобальному і 

локальному медіапросторі» в Інституті філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 5 квітня 2016 року; «Глобалізація / 

європеїзація і розвиток національних слов’янських культур» у Національній 
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бібліотеці України імені В. Вернадського, Київ, 24 травня 2016 року; 

«Scientific and Professional conference Philology and Linguistis in the digital 

age – FILIDF 2017» (Будапешт, 26 березня 2017 року); Language, Individual 

and Society, (Elenite, Bulgaria, 7-11 вересня 2016 року); «Слов’янознавство і 

нові парадигми та напрями соціогуманітарних досліджень» у Національній 

бібліотеці України імені В. Вернадського, Київ, 24 травня 2017 року; 

«Людина і право в мові сучасних ЗМІ» в Національному університеті 

«Одеська юридична академія» 1-2 червня 2017 року. 

Структура роботи. Робота складається зі списку умовних скорочень, 

вступу, трьох розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, 

списку використаної літератури та додатків (Додаток А. Список публікацій за 

темою дисертації; Додаток Б. Словник медійних перифразів в українській 

літературній мові; Додаток В. Каталог текстів-репрезентантів досліджуваного 

в дисертації матеріалу). 

У першому розділі роботи представлено теоретичний аналіз 

особливостей функціональної динаміки мовних одиниць у медіа, специфіки 

номінативних процесів у ЗМІ, екстра- й інтралінгвальних домінант стилю 

масової інформації, що зумовлюють особливості медійної вторинної 

номінації, зокрема медійного перифразу. 

У другому розділі досліджено теорію медійного перифразу, розглянуто 

його природу, функціональні, семантичні й типологічні особливості з погляду 

медіалінгвістичної парадигми аналізу, а також психо- і 

лінгвокультурологічної аргументації, що дозволяє створити цілісну систему 

аналізу комунікативного потенціалу перифразу в медіа, проаналізовано 

особливості системної кореляції перифразів в комунікації медіа. 

У третьому розділі запропоновано аналіз функціонально-стилістичного 

ресурсу перифразу в архітектоніці медійного тексту: досліджується перифраз 

як засіб медійної інтертекстуальності, розглядається функціональна типологія 

перифразів, перифрастичний ресурс як можливість комунікативної домінанти 

в архітектоніці медійного тексту, зокрема в перифразах-заголовках. 
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У Додатках представлено: Додаток А. Список публікацій за темою 

дисертації; Додаток Б. Словник медійних перифразів в українській 

літературній мові – за алфавітним критерієм; Додаток В. Каталог текстів-

репрезентантів досліджуваного в дисертації матеріалу (побудований за 

принципом реєстру розглядуваних у дисертації медійних текстів).  
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РОЗДІЛ 1 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДИНАМІКИ МОВНИХ 

ОДИНИЦЬ У МЕДІА 

 

1.1. Лінгвістична аспектологія дослідження номінації у стилі 

масової інформації 

 

Фахове обґрунтування проблематики природи та специфіки стилю 

масової інформації спирається на його аналіз в аспектах – мовознавчому та з 

погляду соціальних комунікацій, що різняться об’єктом, предметністю 

дослідження та методологічними підходами. Так, лінгвістичний аспект 

репрезентований, передусім, визначенням характерних для сфери масової 

комунікації мовних одиниць, їх типології, структури і функцій як об’єкта 

наукової аргументації стилю масової інформації та феномена національної 

мовно-культурної ідентифікації. Тоді як соціально-комунікативне розуміння 

сучасної інформаційної сфери спрямоване передусім на пізнання мас-

медійного тексту як сукупності екстра- й інтралінгвальних комунікативних 

факторів, їх ролі для досягнення чітко визначених цілей, конкретних завдань 

при написанні тексту, аналізу індивідуального стилю медійного автора, 

можливостей його суб’єктивної оцінки щодо описаних подій у контексті 

процесів інформування та переконання читача / слухача / глядача як 

безпосереднього учасника медійної комунікації. 

Продукт, який створюють ЗМІ, характеризується синтезом вербальних 

(усних і писемних) і невербальних (зображення, музика) засобів. Таке 

поєднання різнорідних семіотичних систем, що формують багаторівневий і 

складно структурований Текст, дозволяє розглядати його як креолізований. 

Однією з характерних рис сучасних ЗМІ можна також назвати 

інтерактивність, яка виразно виявляється в особливостях спілкування з 

реципієнтами: коментарі у прямому ефірі, відгуки в Інтернеті, блискавична 
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реакція у блогах і соціальних мережах та ін. ЗМІ, відтак, перетворюються на 

актуальний майданчик миттєвого обміну інформацією, сферою, що реально 

впливає на динамічні процеси розвитку мови, її інтелектуалізацію, 

репрезентованою передусім у текстах. 

Неоднозначним і актуальним у наукових дискусіях, отже, є питання, що 

саме вважати засобами масової інформації. Традиційно це технічні засоби 

фіксації, трансляції, тиражування інформації та канали і лінії зв’язку: преса, 

радіо, телебачення, Інтернет, кіно. Однак сучасні дослідники включають до 

цього переліку також «суспільні організації і людей, «задіяних» у процесі 

поширення інформації» [42, с. 37]. 

Лінгвістичні ідеї щодо аналізу особливостей масової комунікації, місця 

стилю ЗМІ в сучасній стратифікації мовних стилів продуктивно розробляють 

у зарубіжному мовознавстві А. Белл [207], Д. Мак-Квейл, Д. Перрін, 

В. Ріверс, Б. Тошович [184], У. Шрамм [235] та ін. У слов’янському 

мовознавстві формування лінгвістичної традиції пов’язується з 

дослідницьким пошуком Московської та Санкт-Петербурзької лінгвістичних 

шкіл (М. Володіна [42], Т. Добросклонська [61], Л. Дускаєва, В. Костомаров 

[94], М. Кохтєв [95], Д. Розенталь [142], Г. Солганик [164] та ін.) й розвинуті 

медіалінгвістами польської С. Гайда, М. Гловінський [222], Е. Маліновська, 

Д. Бжозовська [211], Р. Опіловськи [234] та ін., чеської (Я. Гоффманова та ін.), 

болгарської (В. Бонджолова [16], А. Єфтимова [68], Л. Цонева та ін.), 

білоруської (О. Десюкевич [59], П. Жолнерович [69], В. Івченков [72], 

О. Самусевич [145] та ін.), інших лінгвістичних шкіл, зокрема Київської 

лінгвістичної школи (Д. Дергач [58], С. Єрмоленко [64], Л. Кудрявцева [100], 

Д. Сизонов [153], О. Стишов [171], О. Тараненко [177], С. Чемеркін [188], 

Л. Шевченко [193], Л. Шулінова [200], Н. Шумарова [201] та ін.). Питання 

мовних особливостей і функціональних характеристик мас-медійної сфери 

науковці розглядають із погляду специфіки і розвитку стильової парадигми як 

результату синтезу екстра- й інтралінгвальних чинників. Насамперед, до 

уваги беруться внутрішні ресурси мовних одиниць, можливість реалізації 
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їхнього семантичного потенціалу і сполучення в межах чітко визначених 

конструкцій, синтагм, які є традиційними або типовими для мови мас-медіа. 

Також дослідники розглядають позамовні процеси, позначені соціальною, 

культурною, психологічною зумовленістю, що, безсумнівно, впливають на 

характер статики та динаміки стилю масової інформації. Отже, науковці 

аналізують мову як суспільне явище, розглядають її соціальну природу, 

функції, чим визначають результативність фахового пошуку, мотиваційних 

критеріїв щодо стильової спеціалізації мовного ресурсу. 

Однією з важливих функцій стилю масової інформації є функція 

впливу, яка текстуально виявляється насамперед у комунікативній 

специфікації мовних одиниць, часто – в емоційній, образній, експресивній 

мові. Л. Шевченко, зокрема, виділяє такі характерні тенденції в мові 

медійного стилю: зниження норм літературної мови, «актуалізація розмовної 

лексики» [194, с. 6]. Експресивно-оцінні можливості мови в такому випадку 

виражені на всіх рівнях: зокрема, йдеться про активне використання 

фразеології, територіальних і соціальних діалектизмів, функціонування 

експресивного синтаксису та ін. У свою чергу С. Чемеркін говорить про 

розмовний характер текстів як найважливішу ознаку української мови в 

Інтернеті: «Розмовність як один із важливих чинників впливу на читача ... 

поширилася на всі жанри публіцистичного стилю». [188, с. 231] До таких 

висновків доходить і Т. Добросклонська, на внутрішньомовному рівні 

виділяючи такі актуалізовані в медіа процеси, як «тенденція до розмивання 

чітких стильових кордонів; поширення норм розмовного стилю в базовому 

корпусі медіамовлення; тиражування помилкового мововживання; зниження 

мовної норми шляхом вживання в ЗМІ жаргонізмів, ненормативної лексики» 

[61, с. 52].  

Питання функціонально-стильового ресурсу ЗМІ продуктивно 

розглядає в українському мовознавстві також Н. Шумарова. Засоби масової 

комунікації, на її думку, виконують нормативну та реформаторську функції 

щодо мови. Нормативна функція реалізується в тому, що ЗМІ підтримують 
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чинні норми літературної мови. Реформаторська функція виявляється «по-

перше, у фіксації нововведень, які приходять у мову насамперед через ЗМК і 

найшвидше сприймаються та засвоюються освіченою частиною суспільства 

саме через друковані чи озвучені тексти. По-друге, висловленням свого 

власного ставлення до кодифікованої норми» [201, c. 55]. На сучасному етапі, 

коли в Україні існує новий проект правопису, не утверджений, щоправда, 

офіційно, ЗМІ часто довільно обирають норми, що не сприяє підвищенню, 

швидше – розхитуванню мовної культури в суспільстві. 

Зауважимо й на тому, що дослідник О. Стишов простежує тенденцію до 

зміни у сфері мас-медіа співвідношення стилістично маркованих і 

стилістично нейтральних лексичних засобів на користь перших, що 

мотивується демократизацією ЗМІ [173]. Натомість Г. Солганик, звертаючи 

дослідницьку увагу на те, що «у сфері оцінності, яка відбиває семантичний 

розвиток лексики, спостерігаються активні процеси формування в суспільстві 

певного ставлення до політичних, ідеологічних реалій» [166, с. 467], усе ж 

зазначає, що «загальний напрямок цих процесів можна визначити як 

ослаблення або нейтралізацію колишніх різко позитивних чи негативних 

оцінок. Порівняно з попереднім періодом сфера дії оцінності звужується, а 

ступінь її виразності знижується» [166, с. 467]. Головною особливістю мови 

масової інформації Г. Солганик називає її соціальну оцінність. Створюючи 

тексти, автори використовують усі можливі ресурси мови для впливу на 

розум і почуття читача. Основна функція мови в цьому випадку – 

переконання, найчастіше воно має підкреслено агітаційний характер. 

Семантика оцінності притаманна власним іменаим у медійних текстах, 

підтвердження чого ми спостерігаємо в особливостях медійної номінації, 

зокрема у перифразах-антропонімах. Принцип оцінності в цьому випадку має 

підкреслено соціальний характер. 

Так, Л. Шевченко однією з рис стилю масової інформації називає ту 

особливість, що він спирається на комунікативні кліше і штампи [193, с. 343]. 

Поширений коментар перифрастичних словосполучень метафоричного типу 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


32 
 

в мові газети традиційно відносить їх, отже, до мовних штампів. Але, 

зауважимо, виникнення мовних штампів зумовлено особливістю мови стилю 

масової інформації – її комунікативною стандартизованістю. Це неодмінна й 

необхідна зі стилістичного погляду специфічна риса мови медіа. Вона 

допомагає пришвидшити і полегшити роботу журналіста. Відтак, для мови 

газети, радіо, телебачення, реклами синонімічна заміна прямої номінації 

функціонально усталеними метафоричними перифразами – явище 

стилістичної функціональної норми. Більшість таких образних кліше мають 

оцінний характер – позитивний чи негативний. Та з часом вони, як 

зазначають дослідники, втрачають свій експресивний характер та підлягають 

заміні або оновленню [93]. 

Мова сучасних ЗМІ тяжіє до демократизації та інтимізації (названі 

характеристики виділили, зокрема, В. Костомаров та Г. Солганик). Це 

пов’язано з екстралінгвальними факторами: демократичні зміни, які 

відбулися в суспільстві, сприяли відміні цензури, відмові від ролі друкованих 

ЗМІ як ідеологічних органів. Це призвело зокрема до того, що мова медіа, 

особливо в електронних засобах, перестала послуговуватися лише 

унормованою літературною формою, в окремих випадках мова ЗМІ сьогодні 

межує з розмовною. Названі тенденції водночас призводять до динамічного 

оновлення мови, створення нових мовних одиниць або неосемантизації вже 

наявних, хоча, з іншого боку, спричинюють розхитування мовної норми. 

Текст ЗМІ, навіть якщо розглядати його у вузькому значенні й тільки на 

вербальному рівні – це гіпертекст, ускладнений перейменуваннями, 

перефразуваннями, цитатами, покликаннями на відомі твори, алюзіями, грою 

слів. На основі загальновідомого елементу тексту створюється новий, часто зі 

зміною конотативних оцінних значень [22, с. 168]. Автор залучає читача до 

цієї гри-розгадування, яка потребує спеціальних фонових знань. Система 

текстових засобів дає можливість експліцитно або імпліцитно створити 

позитивне або негативне бачення світу. Часто на основі таких конотативних 

переворотів відбувається іронізування. Про це пише, зокрема, О. Земська, 
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зазначаючи, що висміювання («ёрничество») стало однією з виразних рис 

стилю. «Пародіювання, пересміювання офіційної фразеології, гасел, всім 

відомих цитат, назв марксистсько-ленінських статей і книг – один із 

найчастотніших засобів виразності в сучасній публіцистиці» [71, с. 22]. В 

новітніх ЗМІ пародіюються не тільки гасла радянської доби, які для 

більшості молодих читачів невідомі, але й девізи промокампаній політичних 

партій, слогани з реклами, відомі цитати та ін. Актуальними в медіа 

залишаються перефразування літературних фразеологізмів, афоризмів, фраз 

із відомих кінофільмів і пісень. 

Також дослідниками звертається особлива увага на психо- й 

соціолінгвістичні аспекти еволюції мови медіа. Вплив інформаційного 

простору на особистість людини аналізує, зокрема, О. Сусська [176]. Для 

масової комунікації, на думку автора, насамперед для її електронних засобів – 

радіо і телебачення – характерним є використання, одночасно зі словом, 

цілого ряду знакових систем, які відіграють важливу роль в організації, 

підготовці та продукуванні тексту. О. Сусська наголошує на тому, що 

всупереч розумінню значення психологічних аспектів комунікативної 

взаємодії у сфері масового спілкування, переважна більшість журналістів ще 

не мають достатнього уявлення про психологічні закономірності взаємодії 

мовної свідомості комунікатора та його аудиторії. Це повною мірою 

стосується також володіння психолінгвістичними знаннями про 

закономірності взаємодії особистості зі соціокультурним середовищем через 

інформаційний простір. 

Певною мірою названі тенденції щодо особливостей мови ЗМІ є 

універсальними. Так, у працях О. Стишова [171] та М. Володіної [42], які 

вивчали специфіку мови ЗМІ на матеріалах відповідно української та 

російської мов, виділяються такі спільні тенденції, що виявилися 

характерними екстралінгвальними чинниками стилю мас-медіа обох 

слов’янських мов: 1) демократизація усіх сфер життя, а разом з ними – і мови 

ЗМІ; 2) поширення мовної моди; 3) задоволення практичних потреб мовців, 
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зокрема окремих соціальних груп. Серед факторів, які характерні для 

української мови, О. Стишов називає такі: державний статус української 

мови; істотне послаблення цензури й самоцензури; зміни в соціальній 

структурі українського суспільства. 

Звертаючи увагу на різновекторність дослідницьких практик щодо 

мови медіа й особливостей номінації в аналізованій комунікативній сфері, 

актуальним вважаємо узагальнення основних концептуальних підходів, 

запропонованих лінгвістами, а також аналіз перспективи їх функціональної 

реалізації [210]. 

На підставі дослідницьких концепцій та ідей, відбитих у працях 

слов’янських медіалінгвістів, можна зробити висновок про те, що лінгвісти 

(зокрема, Д. Дергач, Л. Дускаєва, Н. Клушина, В. Костомаров, Д. Розенталь, 

Д. Сизонов, Г. Солганик, О. Стишов, Л. Шевченко, Н. Шумарова, С. Чемеркін 

та ін.), диференціюючи стиль масової інформації та публіцистичний, на 

мовному матеріалі визначають його характерні домінантні ознаки. Серед них: 

втрата ознаки лінійності в часі; певний рівень грамотності як нерелевантна 

ознака; комунікативна апробація форм, характерних для усного різновиду 

мови, – особливих знаків для відтворення інтонації, міміки тощо; 

використання специфічних рекламних засобів у тексті; наявність розмовно-

побутової лексики; функціонування нетекстових символів; використання 

професіоналізмів; невиправдана кількість запозичень, жаргонізмів, сленгізмів 

і навіть інвектив; вільний і розкутий характер; термінологізація 

інформаційного мовлення; намагання урізноманітнити виклад матеріалу, 

зробити його дохідливішим, вплинути на емоції сприймача інформації, 

зацікавити його, переконати, змусити співпереживати, співчувати [22]. 

А отже, зважаючи на домінантні функціональні характеристики стилю 

ЗМІ – вербалізацію масової мовної свідомості, формування суспільного 

мовного еталону, впливу на соціум, врахування актуальних для комунікації 

екстралінгвальних факторів, співмірних із часом і періодом розвитку 

суспільства, а також динамічної щодо форм мовної номінації, що здатна 
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зреалізувати виділені вище характеристики мови в медійній комунікації, 

проблема досліджень у галузі медіалінгвістики зберігатиме свою 

перспективність і важливість у контексті фахового розгляду інтелектуальної 

еволюції літературної мови та у проекції на масову мовну свідомість. 

 

1.2. Специфіка номінативних процесів у мас-медіа 

 

В основі аналізованого в дисертації перифразу, як відомо, лежить 

перейменування, а отже вмотивованим вважаємо дослідницький інтерес до 

з’ясування особливостей вторинної номінації в медіа. Специфікою 

номінативного аспекту мови є те, що знаки природної мови мають подвійну 

співвіднесеність із предметним рядом: 1) у системі номінацій, у 

парадигматиці – як номінативні знаки – слова і словосполучення; 2) в 

актуальному мовленні, у синтагматиці – як або у складі предикативних 

знаків – фраз, висловлювань [152]. 

Таким чином, завдання функціональної теорії мовної номінації – 

дослідження та спостереження за закономірностями номінації дійсності, 

відображеної в категоріях мислення, реалізації значень мовних форм, 

репрезентованих комунікацією. Об’єктом функціонально-номінативного 

аспекту теорії мови у проекції на медіа в такому разі є всі номінативні засоби 

мови. 

Номінація за допомогою лексичних одиниць здійснює репрезентацію 

матеріального й духовного світу, а отже пов’язана безпосередньо зі 

знакоутворенням. Відповідно, репрезентативна функція номінативних знаків 

(слів і словосполучень) реалізується швидше через їхнє позначення, тобто 

через найменування, денотацію, ніж через їхнє значення, сигніфікацію [152]. 

Зокрема, А. Мойсієнко, досліджуючи загальні проблеми номінації, 

вказує, що динамізм номінативних одиниць ніби накладається на динамізм 

словотвірної системи мови. Для проникнення в сутність номінативного 

процесу, отже, треба розуміти, що номінація належить до динамічної системи 
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мови і як ономасіологічний знак аналізується в такій постановці питання на 

основі співвіднесення з об’єктами екстралінгвальної дійсності. Слово, таким 

чином, виступає основною номінативною одиницею. Загалом поява нового 

слова, на думку дослідників, зумовлена тим, що з’явилася потреба в ньому як 

знакові нового поняття або постала необхідність поповнення того чи іншого 

семантичного поля новою чи оновленою функціональною одиницею, або 

новий зміст старого поняття потребує нової форми [121]. 

Отже, номінація – закріплення за мовним знаком поняття, що 

відображає певні ознаки денотата – властивості, якості і відношення – 

предметів і процесів матеріальної і духовної сфери, завдяки чому мовні 

одиниці утворюють змістовні елементи вербальної комунікації [121]. Тому 

позначення елементів зовнішнього та внутрішнього досвіду людини, так 

звана «елементна номінація», здійснюється або у вигляді прямої (нейтральної 

чи стилістичної), або у вигляді непрямої, одно- або кількаслівної, простої або 

розчленованої номінації; позначення ситуацій, подій, так звана «подієва 

номінація» реалізується мовленнєвими одиницями, висловлюваннями, 

повідомленнями. 

Є й авторські підходи до наукової інтерпретації аналізованого явища. 

Так, у працях В. Телії [180] під первинною номінацією розуміється початкове 

мовне позначення, первісне слово. Одиниці первинної номінації у формі слів 

характеризуються тим, що їх найменування фіксується в мові у вигляді 

абстракцій і у свідомості мовців вони нерозривні з тим, що позначають. 

Зауважимо, у гносеологічному аспекті пряма лексична номінація є 

завжди процесом вербалізації фактів дійсності через перетворення їх у факти 

системи мови, у значення й категорії, що відбивають суспільний досвід 

реципієнтів – це стосується як загальномовних процесів, так і номінації в 

окремих комунікативних сферах, у нашому випадку – в медіа. 

Про пряму (первинну) номінацію йдеться в тому випадку, коли виникає 

можливість за допомогою будь-якої мовної одиниці вербалізувати явище / 

предмет у просторі й часі. Мові медіа притаманні, зокрема, як одиниці 
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первинної номінації, які не змінюють семантики, тобто реалізують свою 

пряму функцію називання поняття чи явища, так і вторинної. 

Вторинна лексична номінація – це використання вже наявних у мові 

номінативних засобів у новій для них функції найменування. Вторинна 

номінація (і це важливо) може мати як мовний, так і мовленнєвий характер. У 

першому випадку результати вторинної номінації з’являються як прийняті 

мовою й конвенціонально закріплені значення словесних знаків, у другому – 

як оказіональне вживання лексичних значень у новій для них номінативній 

функції. Однак у мові закріплюються, як правило, такі вторинні 

найменування, які є найбільш закономірними для системи конкретної мови 

способами іменування й заповнюють відсутні в ньому номінативні засоби. 

Зауважимо, що широко представлені в науковій літературі 

різноаспектні теорії номінації не зосереджують увагу на мові медіа. Для 

лексико-семантичної системи мови медіа, яка має відкритий характер, 

механізм похідної вторинної номінації, на нашу думку, є найактуальнішим 

способом поповнення лексичного складу, який, відповідно до специфіки ЗМІ, 

має тенденцію до регулярних змін [33]. 

Коли йдеться про дослідницькі моделі узагальнень, зокрема у працях 

О. Вовка [40], в системно-структурній єдності типів мовної номінації 

аргументується не менше трьох протиставлень: номінація внутрішньомовна і 

міжмовна, первинна і вторинна, образна і необразна. 

Внутрішньомовна номінація в таких доведеннях виникає незалежно від 

контакту мови з іншими мовами. Науковці, зокрема, зосереджують увагу на 

продуктивних засобах внутрішньомовної номінації: для англійської мови 

такими є перехід іменника у розряди прикметників і дієслів чи виникнення 

фразових дієслів. Натомість у російській, українській, новогрецькій, 

румунській мовах продуктивні передусім синтетичні засоби творення 

внутрішньомовної номінації. Міжмовна номінація в такій постановці питання 

виникає внаслідок контактування кількох мов і є продуктивним типом мовної 

номінації, особливо в розглядуваних нами мас-медіа. 
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Образна номінація, на думку О. Вовка, реалізується при виникненні 

опозиції між актуальним значенням і внутрішньою формою найменування. 

Образними, отже, можуть бути як первинні, так і вторинні найменування. 

Послідовність аналізу розгортається в тезу, що серед способів мовної 

номінації розрізняються специфічні і неспецифічні. Специфічними є способи 

найменувань: метафора, метонімія, синекдоха, гіпербола, літота, іронія, 

алегорія, персоніфікація, перифраза, епітет, порівняння; неспецифічними – 

засоби первинної або «фразеологічної номінації».  

Необразна номінація в такому випадку здійснюється за умов 

відсутності опозиції між актуальним значенням і внутрішньою формою 

найменувань. Образна вторинна номінація передбачає натомість 

переосмислення мовної одиниці та її вживання в невластивому для неї 

медійному контексті. Такий спосіб номінації важливий для мови медіа, 

передусім в аспекті реалізації її функціональної специфіки: необхідність 

найменування вже названого з метою оцінки чи використання з метою 

впливу – підсилення експресії. Зокрема, образна вторинна номінація 

функціонує при називанні відомих осіб, географічних об’єктів, явищ. 

Способом такої номінації є типові для медіа перифрази: акула бізнесу, 

майстер пера, майстер комедії, майстер живопису, майстер інтерв’ю, 

майстер епатажу, майстер кіноекрана, золотий/срібний/діамантовий голос, 

залізна леді, столиця моди, імперія зла та ін. 

При аналізі мови медіа треба також зважати на функціональні особливості 

номінації в текстах, які мають універсальний міжжанровий характер. Зокрема, 

специфіка перифрастичної мови медіа полягає в тому, що в ній поєднуються 

елементи некодифікованого усного мовлення та кліше офіційно-ділової мови 

(зокрема, в таких перифразах, як «зомбоящик», «велокінь», Мінстець, Мінздох, 

«Підрахуй», «Підарешт», Льоня-Космос, та ін). 

Поняття вторинності найменування позначає слова, що 

використовуються у вторинній семантичній функції. Мовознавці щодо 

характеристики такої дослідницької ситуації зазначають: якщо актуальне 
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значення залишається без зміни, а змінюється матеріальна форма і 

затемнюється внутрішня форма, то таке найменування є також вторинним 

щодо свого етимона [40]. В медіа така ситуація є достатньо актуальною, що 

ілюструють, зокрема, й медійні перифрази. 

Особливості найменувань об’єктів дійсності стилістично маркованими 

мовними знаками позначають особливий ракурс аналізу явища, який можна 

визначити як стилістичний аспект номінації. Це стилістично марковані 

номінативні словесні знаки, функціонально визначені типи стійких 

словосполучень, моделі деяких стилістичних прийомів. Названі словесні 

знаки реалізуються з особливим семантичним компонентом – стилістичним 

значенням. Для одиниць, які отримують таку знакову репрезентацію в 

контексті як результат вторинної оказіональної номінації або оказіонального 

перейменування, цей семантичний компонент має в лінгвістичному аналізі 

назву «стилістичний смисл». Сутність стилістичної номінації в такому разі 

полягає в тому, що вона характеризується подвійною та одночасною 

співвіднесеністю. З одного боку, це – кваліфікативні сфери пізнавальної 

діяльності людської свідомості, категорії соціально-психологічні, з іншого – 

це ті ознаки, якості, властивості, які надаються предмету найменування. Саме 

названі характеристики специфічно представлені в медіа. 

На досить поширену в лінгвістиці думку дослідників, існує два різних 

типи вторинних найменувань, різниця між якими виявляється в характері 

їхньої номінативної цінності. Непряма (мотивовано-опосередкована), але 

автономна направленість смислу (сигніфіката) імені на дійсність приводить 

до самостійної номінативної цінності одиниці найменування. Такі 

найменування містять у сигніфікаті ті відомості, які необхідні для 

правильного співвідношення імені й позначуваного фрагмента дійсності. Але 

якщо сигніфікат якогось найменування характеризується направленістю на 

позначуваний компонент дійсності тільки при спільній реалізації з іншою, 

строго визначеною номінативною одиницею, то це свідчить про несамостійну 

номінативну цінність такого найменування. Тим самим – про непрямий 
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спосіб співвідношення смислу (сигніфіката) імені з дійсністю, коли при 

іменуванні в об’єкті виділяються тільки такі ознаки, які істотні для нього 

відносно властивостей певного іншого визначеного об’єкта, і при цьому – 

властивостей, уже закріплених в іншому найменуванні. Тому для 

правильного співвідношення непрямого найменування з дійсністю необхідна 

опора на сигніфікат іншого найменування [152]. Практично, мовна 

комунікативна ситуація в медіа свідчить про перспективу аналізу 

номінативного ресурсу перифразу саме в названому аспекті. 

У зв’язку зі сказаним, зазначимо, що вторинна номінація пов’язана з 

деривацією, як правило, семантичною. Деривацію в такому випадку 

розуміємо як утворення в мові будь-якого вторинного знака, який може бути 

поясненим із допомогою одиниці, що взята за вихідну (первинну). Зокрема, 

ілюстраціями до такої деривації є перифрази в українських медіа: 

«велосипедна» столиця, колиска козацтва, оперна прима, місто семи вітрів, 

вічне місто, місто біля моря, країна сакури і самураїв, країна троянд, країна 

банків, годинників і сиру, острів тисячі храмів, батьківщина Кобзаря, 

Великий Каменяр, буковинський соловей, дама з косою, мер усіх киян, 

співаючий ректор та ін. 

Характеризуючи деривацію як динамічний процес, дослідники 

найчастіше визначають такі її особливості, як спрямованість на 

функціонально-семантичні перетворення початкової одиниці та свідому 

орієнтацію або на створення нового знаку, або на вираження початковим 

знаком нової функції. Для мови медіа характерний саме такий тип деривації. 

Зокрема, наявні одиниці переосмислюються, актуалізуються відповідно до 

нових явищ, змінюється семантика оцінки, з’являються нові конотації. Таке 

перетворення вже існуючих у мові лексем відбувається через необхідність 

економно і швидко знаходити нові засоби вираження. 

У своїх працях, зокрема, Ж. Колоїз [89] зазначає, що будь-яка 

лінгвістична одиниця може мати свою мотивацію. Дериваційна мотивація, 

отже, перебуває в компетенції теорії дериваційних відношень. Згідно з 
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позиціями дериватології та теорії дериваційних відношень, похідний 

оказіональний дериват – це завжди вторинна, зумовлена іншим знаком або 

сукупністю знаків номінативна одиниця, що виникає внаслідок застосування 

будь-якої формальної операції щодо дериваційної бази. Тому відношення, в 

яких перебувають похідний дериват і його дериваційна база, встановлюються 

і на рівні мотивації, і на рівні семантики. Таку дериваційну мотивацію, на 

наш погляд, можна кваліфікувати як функціонально-семантичну. Семантичні 

відношення між спільними компонентами допомагають з’ясувати, які з сем 

дериваційної бази успадковуються похідними дериватами.  

Творення вторинного знака здійснюється не як миттєве якісне 

перетворення первинного, а є результатом інтелектуальних операцій, 

синкретичного поєднання екстра- й інтралінгвального в семантиці нового 

мовного знака. В медіа – це процес метафоричної, метонімічної та інших 

трансформацій, що зумовлено маркерами свідомості соціуму. 

Наголосимо, що Л. Кудрявцева, зокрема, виділяє два типи 

мотивованості семантичної деривації: парадигматичну та синтагматичну 

[100]. Відповідно до класифікаційної мотивованості, дослідниця зосереджує 

увагу на парадигматичних та синтагматичних моделях лексико-семантичної 

деривації. В основі першої лежать дериваційні відношення між висхідною і 

результативною одиницями дериваційного акту – членами однієї або різних 

лексико-семантичних парадигм, як, напр., при звуженні, розширенні значення 

слова або при змінах значення в результаті метафоризації, метонімізації 

(порошенківці, ударівці, кличкісти, укропівці та ін.).  

Інші – характеризуються синтагматичними відношеннями висхідної та 

результативної одиниць, а отже є результатом перетворення висхідної в 

дериваційному плані синтагми (воїни світла й добра – учасники АТО, 

Небесна сотня – загиблі на Майдані під час Революції гідності, зелені 

чоловічки – силові підрозділи без розпізнавальних знаків та ін.).  

А отже, розвиток денотативних сем у похідному значенні порівняно з 

висхідними виявляється в розширенні, узагальненні смислових компонентів 
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денотативної частини лексичного значення. Для медіа характерним є 

використання нової одиниці номінації відповідно до екстралінгвально 

визначених функцій та вербалізованої відповіді на комунікативний запит. Це 

виявляється, зокрема, в появі нових конотативних сем у новоствореній 

номінації – емоційно-експресивних та оцінних. 

Метафоризація в контексті пізнання природи вторинної номінації в 

медіа – це поширений спосіб переосмислення на основі подібності або 

аналогії ознак в понятійному відображенні позначуваного об’єкта / явища й у 

сигніфікаті переосмисленого слова, що відрізняє метафору від метонімії, де 

основа переосмислення закладена в суміжності самих позначуваних 

об’єктів – в їх субстанційних ознаках або в понятійних, якщо об’єкт – 

абстрактне поняття щодо властивостей, процесів.  

А отже, метафора та метонімія як основні способи переосмислення не 

взаємовиключають одна одну. Непрямі найменування, переосмислені на 

основі метонімії, виявляють, як правило, і метафоричні зсуви, якщо 

понятійне відображення об’єкта доповнюється твердженням про невластиві 

йому ознаки. Метафора і метонімія як способи образної лексико-семантичної 

трансформації властиві й мові медіа, що підтверджують сучасні дослідження, 

зокрема онімної лексики в медіа, медичної термінології в медіа [58, 153]. 

Для сфери дії індикативної (факультативної) функції в медіа більш 

характерним є використання метонімії як способу розвитку семантики на 

основі суміжності ознак того, що вже позначено в основному значенні слова 

й новій сигніфікації. Це створює підстави для легкого переходу одного змісту 

в інший і об’єктивної ясності метонімічного переосмислення (зокрема, у 

таких перифразах: «сімка» (країни великої сімки G7), «вісімка», кермовий 

Володимирської (вул. Володимирська, на якій розташована СБУ), Банкова та 

ін.). У метафорі, відтак, можливі асоціації та суб’єктивний погляд на соціум. 

Техніка метафори – актуалізований прийом непрямої номінації в медіа. Ця 

закономірність зумовлена тим, що при формуванні непрямих найменувань у 

переосмисленому значенні виявляються ті ознаки, які істотні щодо семантики 
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похідного слова, що створює умови для надання вербалізованим об’єктам 

нових ознак (зірка естради, королева подіуму, чорна пантера, зелений 

континент, старий континент, країна кленового листа, країна озер, зелена 

перлина та ін.). 

Як зазначає Л. Кудрявцева, переосмислення вже наявних у мові 

лексичних одиниць на позначення нових понять і реалій – явище в сучасній 

мові активне і багатовимірне, таке, що зачіпає широкий спектр семантичних 

перетворень слова. Про активність й універсалізм цього процесу деривації 

свідчать спостереження за медійною та іншими комунікативними сферами. 

Закономірності семантичних змін розуміються в такому разі як типи логічних 

відносин між першим та наступними значеннями, які називаються у 

традиційній риториці просто метафорою та метонімією [100]. 

Емоційно-експресивний аспект вторинної номінації – функціональний, 

її особливо зорієнтовано і на мовця (ставлення до об’єкта номінації), і на 

реципієнта (вплив на його сприйняття). Накладаючись на номінативний 

аспект, емоційно-експресивний посилює його, розгортаючи творчий 

потенціал мови.  

В. Телія визначає конотацію у вторинній номінації як семантичну 

сутність, яка входить до семантики мовних одиниць та виражає емотивно-

оцінне і стилістично марковане відношення суб’єкта мовлення до дійсності 

при його позначенні у висловлюванні, що отримує на основі цієї інформації 

експресивний ефект. А отже, основна функція конотації – функція впливу, яка 

пов’язана з прагматикою мовлення. Цей вплив досягається шляхом 

повідомлення співрозмовникові про важливість для адресата цінності того 

елемента дійсності або її фрагмента, про який ідеться. Такі оцінки 

вмотивовані різними завданнями: передусім відображають об’єктивно- або 

суб’єктивно-ціннісне ставлення до того, що потрапляє у сферу пізнавальної 

діяльності людини. Вторинна номінація, таким чином, здійснюється на 

основі аналогії, яка відображається у тропах, найбільш вживані з яких 

(порівняння та метафора) ґрунтуються на уподібненні, що вже припускає 
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можливість впровадження оцінних категорій в семантику найменування, яке 

переосмислюється [180].  

Проаналізований матеріал різноаспектних підходів у загальній теорії 

номінації дозволяє зробити висновок: специфіка номінативних процесів у 

медіа виявляється в тому, що для мови ЗМІ характерним є особливий 

комунікативний потенціал непрямої вторинної номінації (насамперед 

образної), яка виявляється у синтагматичній сполучуваності в межах певного 

семантичного поля слів. Зважаючи на особливості медіа, що вимагають 

швидкого й ефективного продукування нових мовних одиниць, 

комунікативна сфера медіа спирається на пошук механізмів продукування 

насамперед емоційно-експресивних засобів, що будуть творитися за 

усталеними в комунікативній сфері масової інформації моделями. Найбільш 

актуалізованими серед досліджуваних засобів вторинної номінації в медіа є, 

на нашу думку, лексико-семантичні трансформації, представлені в 

перифразах. 

 

1.3. Функціональні особливості вторинної номінації в медіа 

 

Комунікативна природа медіазасобів вимагає використання не тільки 

сформованих у системі мови одиниць, але і новостворених специфічних 

номінацій, що відповідатимуть основним завданням медіа – бути емоційно 

виразними (з метою впливу) та бути конкретними й лаконічними (з метою 

інформування). Такі екстралінгвальні умови медіасфери призводять до 

ситуації, коли у ЗМІ утворюється, за словами Г. Солганика, «своєрідна 

лабораторія» [165], в якій відбувається постійний творчий процес 

продукування нових одиниць. Найбільш функціонально місткі креативні 

одиниці, які мають потенціал відтворюваності та довговічності, згодом 

визначають динаміку розвитку української літературної мови. Аналогічне 

явище спостерігається й у інших високорозвинених літературних мовах. 
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Як уже було зазначено, в текстах медіа як одній із форм існування 

літературної мови наявні одиниці первинної та вторинної – функціонально-

мотивованої номінації. У зв’язку з тим, що медійний текст виконує не тільки 

інформаційно-фактологічну (змістову), але й функцію впливу на масового 

реципієнта, він постійно вимагає особливих комунікативних засобів мови, і 

одним із джерел цих актуалізованих засобів є деривація. Екстралінгвальні 

завдання медіасфери формують типи, структуру і принципи функціонування 

медійної деривації, що має оптимально реалізовувати визначені 

екстралінгвальні функції стилю мас-медіа, чому і слугує передусім вторинна 

номінація. 

Коли йдеться про загальне представлення дериваційних процесів у 

медіа, слід наголосити, що вони співмірні з потенціалом українського 

словотворення. Проте увага нашого дослідження звернена до ресурсу 

вторинної номінації в медіа, що його формалізовано, як відомо, в численних 

варіантах лексико-семантичного словотворення. 

Дослідники дериваційних процесів у медіа часто підкреслюють, що 

вторинна номінація має потужний арсенал засобів, зреалізований у лексико-

семантичних трансформаціях, що водночас передбачає переосмислення 

комунікативного й семантичного ресурсу лексеми. Відтак, проаналізовані 

стилістами функціональні параметри вторинної номінації та спостережені 

семантичні зміни дозволяють визначити основні види актуалізованої в медіа 

лексико-семантичної трансформації, зокрема, тропеїзацію (в основі якої 

лежить порівняння, що ґрунтується на подібності чи суміжності, 

найпродуктивніший тип названого порівняння – метафора і метонімія) та 

перифраз. 

Підкреслимо вже висловлену думку про те, що неологічні одиниці, 

утворені деривативним лексико-семантичним способом, традиційно 

досліджували в літературній мові загалом, і зовсім недостатньо в 

медіатекстах. Перспективними в цьому аспекті є праці сучасних мовознавців 

Д. Дергача, Ю. Макарець, Д. Сизонова, О. Стишова, О. Тараненка та ін., які 
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не тільки розширюють дериватологічну предметність, але й доводять, що в 

медіа відбуваються продуктивні процеси вторинної номінації.  

Лексико-семантична трансформація реалізується, як відомо, в контексті 

розширення синтагматичних зв’язків, у комунікації, тобто як результат 

розвитку значення слова в синтагмі. Таким чином, вторинна номінація 

розкриває, на нашу думку, прагматичний потенціал мовних одиниць у текстах 

ЗМІ. 

Специфіка одиниць вторинної номінації в медіатекстах виявляється і в 

тому, що вони виконують певні функції, базові для мови медіа, а саме, вже 

названі емоційно-експресивну, образну, оцінну. Наведена аргументація 

визначає екстра- й інтралінгвальну мотивацію вторинної номінації в 

медіатекстах. 

Відтак, у медіалінгвістиці теза про те, що вторинна номінація розкриває 

комунікативний ресурс слова, який специфічно розкривається у ЗМІ, не є 

дискусійною. Йдеться про аргументативний потенціал твердження. Зокрема 

щодо того, як способи вторинної номінації дозволяють трансформувати і 

використати лексичну одиницю в комунікативно нетиповому для неї 

медійному контексті (напр., загальнонаукові і спеціальні терміни, одиниці 

комунікативної периферії – територіальні і соціальні діалектизми та ін.).  

Зауважимо, заміна первинної номінації образною – метафорою, 

перифразом, терміном – відображає процес взаємозалежності засобів 

експресії та стандарту. А отже, наслідком є утворення в медіа типових 

моделей нових слів і значень при використанні засобів лексико-семантичної 

трансформації, що дозволяє в умовах швидко змінюваних ЗМІ економити 

мовні зусилля. [93, с. 105] 

У цьому випадку метафора як один із актуальних видів лексико-

семантичної трансформації є результатом асоціативних зв’язків різних 

семантичних полів, що мотивують образ. У похідному слові, яке утворюється 

внаслідок метафоризації, вихідна сема може актуалізуватися, розширювати 

або звужувати значення, набувати додаткових значень (передусім оцінних), як 
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наслідок екстралінгвальної зумовленості. Актуалізована сема внаслідок 

семантичних трансформацій модифікується у тропі. Зауважимо, в медіа часто 

за основу метафоричного переосмислення беруть, зокрема, терміни різних 

терміносистем: медичної (епідемія крадіжок, епідемія правди, епідемія 

розлучень, здоров’я економіки, грип економіки, дистрофія банківської 

системи, енергетична голка, «комп’ютерна голка» та ін.), спортивної 

(парламентське регбі, політичні бої без правил, фінансовий нокдаун та ін.), 

мистецької (римейк історії, політичний живопис, парламентський футуризм 

та ін.). Сутність названого процесу лексико-семантичної трансформації 

проаналізована, зокрема, в роботі Д. Сизонова, присвяченому використанню 

медичної термінології в медіа. Оцінна метафора, на думку лінгвіста, – 

потужний засіб впливу на реципієнта, адже є одним із видів оцінної 

номінації. Зокрема й тої, що аналізується в досліджуваних нами медійних 

перифразах [153]. 

Звернімо увагу й на типовий спосіб трансформації семантики 

лексичних одиниць у медіа – метонімію, в основі якої – найменування 

предмета за принципом суміжності понять: Київ готується до 

опалювального сезону, зал зустрів артиста, Верховна Рада прийняла 

рішення та ін. І метафора, і метонімія є дотичними до творення перифразу, 

адже його семантична мотивація – результат, як уже сказано, складних 

процесів наближень, асоціативних перехрещень, суміжностей та 

аналоговостей, які властиві мисленню й відбиті у слові. 

А отже, медійний перифраз – це не тільки особливий стилістичний 

багатофункціональний прийом. Це своєрідний синонім, аналог первинної 

назви, для якого характерна образність, оцінність, виразна емоційно-

експресивна конотація, можлива трансформація значення. Перифрастична 

деривація постає як ресурс, що уможливлює використання функціональних 

моделей і допомагає економити мовно-комунікативні зусилля. Відтворення в 

медіа готових лексико-семантичних моделей деривації свідчить, за вже 

цитованими словами В. Костомарова, про рух мови, мисленнєву економію та 
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її адекватну вербалізацію, зокрема, коли йдеться про перифрастичні номени, 

що утворюють «своєрідну й історично недовговічну газетну термінологію» 

[93, с. 105]. 

Функціональні особливості вторинної номінації в медіа особливо 

виразно виявляються, коли прийом перифразування вживається для номінації 

власних назв осіб (газова принцеса, Шоколадний президент, сірий кардинал 

української політики, Хитрий лис, газовий барон, «Золотий батон», 

податковий ректор та ін.). Перифрастичний зворот, типовий для цього 

випадку, виділяє характерні риси особи, акцентує увагу на особливих 

обставинах її поведінки й, відповідно семантика перифразу найповніше 

реалізується в медійному контексті. 

Початково виникнувши як неологізми, одиниці вторинної номінації в 

медіа можуть стати функціонально стійкими як для досліджуваної 

комунікативної сфери, так і, з часом, для літературної мови. Зазвичай у таких 

одиницях, функціонально усталених в мові, образність «стирається» і вони 

перестають сприйматися як неологічні та емоційні, стають загальномовними 

й нейтральними («зелені» – валюта, блакитне паливо – газ, чорне золото – 

нафта, зелене золото – ліс та ін.). Але варто зауважити, що одиниці, в яких 

«стирається» образність, сприймаються окремими дослідниками як штампи, 

характерні для ЗМІ, «в силу серійності універсалізованих вживань» [93, 

с. 221]. Утім, дискусії щодо віднесеності наведених одиниць до штампів чи 

кліше розрізняються сферою лінгвістичного аналізу – 

лінгвокультурологічною, стилістичною, фразеологічною. 

Образна номінація, таким чином, уможливлює специфічне 

використання оцінки в медіа, що дозволяє ефективно сформувати 

комунікативне завдання, вплинути на загальну думку, сугестію тексту. Як уже 

зазначено, одним із типів семантичної трансформації, що лежить в основі 

деривативних процесів вторинних одиниць у медіа, є метафора. Зокрема, 

оцінна метафора в медіатексті сприяє формуванню у реципієнтів особливого 

комунікативно заданого типу мислення і сприйняття інформації, створює 
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своєрідну негативну чи позитивну «призму». Так виникають стійкі 

перифрази, в основі яких лежить метафора – «залізний канцлер» – 

А. Меркель, «помаранчева принцеса» – Ю. Тимошенко, «любі друзі» – 

близьке оточення екс-президента України В. Ющенка, «юний орел» – 

М. Поплавський та ін. 

Особливості лексико-семантичної трансформації в мові медіа 

полягають і в тому, що виявляють постійну тенденцію до оновлення та 

переосмислення початкового образу, його «розгортання в конструктивному 

контрасті контекстного або навіть композиційного рівнів» [93, с. 220]. 

Мотивація вторинної номінації, відтак, пояснюється конструктивною 

необхідністю і специфікою її втілення, а також супроводжується негайною 

автоматизацією. При цьому домінантними стають два паралельних процеси: 

універсалізації й серійного впорядкування. Універсалізація корелює не 

просто з фактором відтворення, а саме з «актуалізованою» проекцією образу 

на нові явища, «розширенням» внутрішньої форми образного слова і зняттям 

початкових нормативних «зобов’язань» слова і його сполучуваності. Тому 

мовна універсалізація у медіа дискурсі приводить до формування рядів 

універсалізованих слововживань, характерних саме для медіа [93, с. 210]. 

Зауважимо, зокрема, на розгортанні метафоричних інтенцій в універсалізації 

перифразу «перебувати на сцені / арені» (зокрема, політичній), «боротьба за 

якісну освіту, модерну економіку» та ін. 

У процесі вторинної номінації відбувається, як відомо, видозміна й 

абстрактизація або переосмислення образної конкретності, що приводить до 

формування нових, переносних лексичних значень. За В. Костомаровим, 

процес універсалізації в мові медіа відбувається не тільки в експресивних 

засобах вираження, а й у нейтрально-стандартних і формально-граматичних. 

Сутність цього процесу в медіа полягає в тому, що одна форма, 

актуалізуючись у процесі свого активного існування в медіа, розширює 

контексти вживання. Таким чином, поширилися моделі перифразів із 

опорними компонентами золото (м’яке золото, чорне золото, блакитне 
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золото), леді (бізнес-леді, газова леді, горілчана леді, леді тіней, «самотня 

леді», перша леді), весна (політична весна. економічна весна, музична весна, 

модна весна) та ін. Опорні слова-компоненти універсалізованих моделей 

мови медіа вживаються в такому разі в нових поєднаннях, які спричинені 

«ескалацією експресії», причому мотивація до таких поєднань лежить не в 

самому виразі, а у «взаємовідносинах фразеологічної сітки рядів виразів». 

Зауважимо, що розростання можливостей вживання актуалізованих моделей 

приводить до того, що опорними стають всі їх структурні компоненти [93, 

с. 214]. 

Однак небезпека таких лексико-семантичних трансформацій інколи 

полягає в тому, що утворюються «невмотивовані звороти і слововживання» 

[93, с. 218]. В окремих випадках це також призводить до утворення штампів, 

коли слово / словосполучення вживаються у зовсім непритаманних їм 

контекстах та переважно формують смисли, які відрізняються від 

традиційних. Напр., перифрастичний зворот будівля під куполом, який 

означає цирк, але в українських медіа він також позначає і будівлю Верховної 

Ради України, Білий дім – урядові будівлі у США та Росії. 

Актуалізація фразеологічних та спеціалізованих експресивних одиниць 

у медіа має бути постійною та інтенсивною, що відбиває інтенції стилю. 

Саме тому актуалізація відбувається в межах вже сформованих засобів 

вираження, «спираючись на їх системність», що утворилася за допомогою 

гіперхарактеристичної «синонімізації» та «омонімізації» (зелене золото – ліс, 

чай, кава та ін.). «Сутність системи полягає в тому, що на базі одного засобу 

формується позначення різних смислів і на базі різних засобів – позначення 

одного смислу. Важливо, що кожний окремий вираз взаємодіє з іншими вже 

не як окрема одиниця, а як член ряду або кількох рядів. У межах заданих 

одиниць утворюються складні безкінечно можливі семантичні перетинання, 

переноси, об’єднання» [93, с. 233-234].   

Отже, вторинна номінація в засобах масової інформації дозволяє 

використати іманентно властивий мовним одиницям експресивний потенціал, 
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реалізувати емоційно-експресивну природу семантики слова. Лексико-

семантичні трансформації в медіа зумовлені, таким чином, особливими 

функціями медіа та виявляють аналізовані трансформації в поєднанні 

експресії та стандарту. 

Вторинна номінація в такому випадку розширює значення слова, 

розвиває семантику мовної одиниці в синтагмі, надаючи слову емоційно-

експресивного забарвлення, оцінних конотацій, перетворюючи 

комунікативний потенціал мовної одиницю на засіб впливу. 

Постійне та інтенсивне креативне творення нових одиниць – чинник 

інтелектуалізації мови ЗМІ та української літературної мови загалом. Аналіз 

можливостей вторинної номінації дозволяє зробити висновок, що розглянуті 

особливості лексико-семантичної деривації у текстах ЗМІ зумовлені 

специфічними завданнями медіасфери. 

 

1.4. Перифраз як експресивний засіб вторинної номінації в мас-

медійному тексті 

 

З погляду функціональної стилістики перифраз часто розглядають як 

різновид метонімії, що вказує на суміжні з означуваним поняттям ознаки 

[119, с. 327]. При цьому акцентують увагу на важливих для перифразу 

характеристиках, зокрема здатності надавати оцінку денотату, емоційне-

експресивному забарвленні, можливості посилювати виразність тексту. 

Відповідно, широко цитованим є визначення: «Перифраз – стилістична 

фігура, заміна знака певного поняття описовим найменуванням» [245, с. 552]. 

Окремі дослідники, як уже зазначалося, зосереджують увагу передусім на 

функціях перифразу: «це функціонально-семантична одиниця мовлення, яка 

має форму словосполучення, що виділяє одну або декілька характерних рис 

предмета чи явища, є засобом їх образно-описової характеристики та 

контекстуальним синонімом до слова або неоднослівного позначення 

предмета чи явища» [63]. Інші погляди на перифраз акцентують увагу на 
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номінативності й відповідно його ресурсі як потенційній вторинній номінації. 

Характерним із цього погляду є визначення О. Копусь: «Перифраз – це мовна 

та мовленнєва одиниця, співвідносна зі словом, словосполученням і 

реченням, він є вторинною назвою відомого суб’єкта чи об’єкта, часто 

оцінною, має тотожну денотативну частину значення та використовується в 

тексті зі стилістичною метою» [91, с. 6]. Порівняймо окреслений обсяг 

поняття з дефініцією М. Сиривлі: «Перифраз – непряме описове вторинне 

найменування денотата, що має номінативний і сугестивний характер і 

передає прагматичну інформацію про предмет мовлення» [157, с. 13]. 

Функціональний аспект аналізу в цьому випадку підпорядковано пізнанню 

номінативного потенціалу досліджуваної мовної одиниці. 

Неоднозначною є також віднесеність перифразу до фразеологічних 

одиниць. Як відомо, фразеологія в широкому розумінні (М. Шанський, 

Д. Шмельов та ін.) включає в себе всі типи мовних сполук, однією з яких і є 

перифраз. Однак закцентуємо увагу на тому, що є значні відмінності між 

перифразом і традиційним фразеологізмом на всіх рівнях: функції, структури, 

семантики. Перифраз, на нашу думку, на відміну від фразеологізму, 

характеризується нестійкістю, вторинністю, новизною семантики. 

Особливістю перифразу є його індивідуально-авторський характер, 

суб’єктивність, часто – стильова маркованість. Фразеологізм же – готова, 

відтворювана одиниця, що має незмінне усталене значення [157, с. 10-11]. 

Відповідно, фразеологізм закріплений у мові й мовній свідомості її носіїв, а 

його компонентний склад незмінний або варіативний у межах відтворюваних 

моделей. Із-посеред невеликої кількості загальновідомих, закріплених у мові 

перифразів вирізняються, якщо підходити до аналізу з наведених позицій, 

контекстуальні перифрази-новотвори, які становлять основу перифрастичних 

одиниць у медіа. 

Функціонування перифразів у текстах ЗМІ зумовлене, як уже 

аналізувалося, їхньою природою. Названі вище особливості стилю масової 

інформації – експресивність, емотивність, оцінність та ін. – передусім 
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співвідносяться з особливостями перифразів, що робить їх важливим 

складником функціонування мас-медійного тексту. 

Для розуміння функціональної специфіки перифразу, зокрема у ЗМІ, 

оптимально синкретизувати наведені попередньо характеристики медіа зі 

специфічними ознаками перифрастичних одиниць: наголосимо на тотожності 

значення із семантикою слова, яке перифрази можуть заміняти; на 

відмінностях від лексичних паралелізмів, які не завжди є оцінними, 

емоційно-експресивними назвами. Водночас зауважимо, що перифраз (часто 

виражений кількома словами) співвідносний із одним поняттям й відповідно 

є семантично неподільним словосполученням. Усі наведені нами 

характеристики з усією очевидністю потребують аналізу функціонального 

ресурсу перифразу як характерного маркера медійної мови. 

Також звертаємо дослідницьку увагу, що перифрази є актуалізованим 

ресурсом літературної мови, а тому активно вживаються не тільки в медіа, 

але й в усіх функціональних стилях мови і тому їх функціонально-

структурний опис є предметністю не тільки медіалінгвіста. Відомо, що 

структурно серед поширених перифразів переважають словосполучення, що 

мають тенденцію до усталеності. Як правило, перифрази багатокомпонентні. 

За своєю конструкцією перифраз – це найчастіше словосполучення на зразок 

«прикметник+іменник» (Південна Пальміра, маленький Париж, українська 

Венеція, український П’ємонт та ін.) або «іменник+іменник» (слуги народу, 

вікна світу, служителі Феміди та ін.). Зустрічаються й більш ускладнені 

конструкції, напр. «прикметник+прикметник+іменник» (американська поп-

джазова примадонна, українська оперна діва та ін.) або 

«іменник+іменник+іменник» (мер міста каштанів, лідер Партії регіонів та 

ін.) та «прикметник+іменник+іменник» (культурна столиця Європи, 

«найкращі друзі дівчат», співоча кума Президента та ін.). Характерними для 

медіа є й однокомпонентні перифрази, які реалізуються у формі іменника або 

субстантивованого прикметника («Бацька», Лучезарний, Термінатор та ін.) 

[27]. 
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Широке й активне творення та використання домінантних для медіа 

субстантивних перифразів пояснюється, на думку стилістів, такими 

основними факторами: 

1) найбільш високою абсолютною частотністю вживання іменника, 

який має прогресуючий характер за рахунок зменшення кількості дієслівних 

форм; 

2) відносно слабше розвинутою (порівняно з дієсловом і 

прикметником) синонімією іменника – як лексичною, так і фразеологічною, 

дефіцит яких вільно й активно поповнюється завдяки перифрастичним 

зворотам, що не вимагають додаткових мовних засобів [83, с. 10]. 

Вживані в медіа перифрази (за усталеними класифікаціями) бувають 

також індивідуально-авторськими й загальномовними, або традиційними. 

Відповідно до таких наукових поглядів, до індивідуально-авторських 

належать конструкції, створені автором медіатексту лише для певної 

комунікативної ситуації («той, хто бажає кулю в лоб» – А. Яценюк, 

парламентарій із вилами – О. Ляшко, любитель страусів, ростовський 

вигнанець – В. Янукович, «директор-розпорядник парламенту» – О. Волков, 

«прима українського націоналізму» – І. Фаріон, сірий галицький лис – 

А. Садовий та ін.). Близькими до індивідуально-авторських є т.зв. 

контекстуальні перифрази, значення яких розкривається тільки в 

конкретному тексті («леді на візку» – Ю. Тимошенко, «весільний генерал» – 

М. Саакашвілі, «король римейків» – співак Потап, Наполеон піаністів – 

Ф. Лист та ін.).  

Відтак, загальномовні перифрази – усталені одиниці, значення яких 

зрозуміле поза медійним контекстом завдяки частому використанню носіями 

мови. Наведений принцип класифікації передбачає, що за семантичною 

структурою загальномовні перифрази, використовувані в медіа, можуть бути 

описовими та образними. Описові перифрази, відтак, передають семантику 

слова чи словосполучення у формі констатації характерних ознак, 

властивостей по-новому номінованого явища / події / ознаки. Такі описові 
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перифрази часто утворюються зі слів із прямим значенням. Напр., гарант 

Конституції, очільник держави, голова Нацбанку та ін. Образні перифрази 

натомість виражають семантику слова чи словосполучення переносно, за 

принципом асоціативності, подібності чи суміжності. Такий тип 

перифрастичної номінації обов’язково спирається на метафору, метонімію чи 

інші способи переносного значення слова.  

Зауважимо, що загальномовні перифрази, безперечно, вживаються в 

медіатекстах, і тому аналіз їх функціонального потенціалу, як і відповідних 

класифікаційних описів не може бути поза увагою медіалінгвіста. Проте 

більшість перифрастичних одиниць становлять медійні перифрази, що 

зумовлено іманентною природою медіаресурсів, яка відносить їх до 

стильової перифрастики з високим потенціалом комунікативної структурації 

тексту. 

Цілісне значення перифразів, у такому випадку, здебільшого 

мотивується семантикою слів-компонентів, які не втрачають своїх лексичних 

значень, і розкривається у процесі мовлення. Поява перифразу в медіа 

стимулюється, як правило, позамовними факторами. А отже, він виникає як 

необхідність дати предметові, явищу чи дії певну комунікативно вмотивовану 

оцінку або у зв’язку з іншими евфемістичними причинами медійної 

комунікації (напр., «володар пекла» замість диявол, «зелений змій» замість 

алкоголь, Творець, Всевишній (І дедалі частіше здається, що навіть не 

ритуальне, а, швидше, протокольне звернення до Всевишнього вершиться не 

в ім’я спокути, а в ім’я нового гріхопадіння. (ДТ, №1, 11.01.2013)), По-перше, 

якщо Творець озброїв хвостом, чому б його не використати творчо, по-

друге, така позиція дає можливість побачити реальність ніби «третім 

оком», в цьому випадку – догори ногами. (ДТ, №1, 11.01.2013)). Евфемізми, 

які замінюють назву «Бог», співвідносні з давнім табу, заснованим на 

особливому ставленні до вищих сил, пов’язаних із шануванням і страхом. Із 

цією метою використовують, поряд із субстантивом Всевишній, також 

займенник Він. 
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Із функціонального погляду евфемістичні перифрази чи не 

найвиразніше відбивають природу медійної комунікації. Вони вживаються, як 

правило, для нівеляції негативних за значенням чи сприйняттям масовою 

мовною свідомістю слів чи виразів; заміни маркованих із негативним 

значенням певних одиниць, які дисонують в медіа із простором сучасної 

культури. Смисл понять в евфемістичному перифразі не змінюється, але 

форма вираження, на думку дослідників, є більш прийнятною [3, с. 95-96]. 

Існують також і мовні мотивації, ефективно застосовувані комунікантами, – із 

необхідності уникнути повторів або включити до комунікації ефект «мовної 

гри», виділити пряму й непряму номінацію семантичного ядра комунікації, 

урізноманітнити потенціал авторських засобів виразності та ін.  

Дослідники відзначають, що найчастіше перифрастичний вислів 

з’являється саме внаслідок індивідуально-авторського бачення світу, стаючи 

особливою назвою тільки в процесі комунікації, в певній текстовій реалізації. 

Перифрази відтак є обов’язково оцінними номінаціями подій чи явищ і 

ніколи не є простими мовними аналогами, лексичними паралелізмами до 

усталених назв. Саме з цієї причини перифрази мають значний стилістичний 

потенціал і розглядаються науковцями як функціональні синоніми.  

Таким чином, для дослідника функціонального ресурсу перифразу 

важливо, що медіатексти мають свої комунікативні особливості, а отже, 

усталені моделі аналізу перифразу та підходи до його класифікації можуть 

бути трансформовані відповідно до стильової специфіки та особливостей 

сприйняття мови масовою мовною свідомістю. 

Дослідницька аналітика часто зосереджена на інших класифікаціях 

перифразів: зокрема, за ознакою співвіднесеності з екстралінгвальною 

дійсністю лінгвісти інколи поділяють перифрази на тематичні групи. Це 

власні імена – політиків і державних діячів, представників культурної сфери, 

спорту, топоніми – назви міст, країн, континентів, загальні назви – професії, 

конкретних предметів, наукових і соціальних понять, представників флори та 

фауни та ін. Відповідно, функціональний ресурс перифразу 
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підпорядковується іншим дослідницьким завданням – пізнати особливості 

диференційованої картини світу в мові, специфіку вторинної номінації, інші 

моделі системно-структурної організації мови в проекції на пізнаваний 

людиною світ. 

Відтак, уживання перифраз-антропонімів у мові ЗМІ в контексті 

наведеної класифікації пояснюється можливістю адресанта посилити 

експресивність висловлювання, образними засобами дати оцінку діяльності 

особистості, звернути увагу на подію чи явище, підкреслити роль і значення 

названого для соціуму та конкретної людини.  

Перифрази на позначення відомих осіб пояснюються намаганням 

уникнути повторів, схарактеризувати пізнаваний об`єкт, образно розкриваючи 

його певну специфічну, особливу ознаку. До того ж, у заголовках перифрази 

однозначно не називають об’єкт повідомлення, а лише інтертекстуально 

апелюють до нього, викликаючи асоціації зі вже відомим. 

Зауважимо, перифраз, який допомагає уникнути повторів і водночас 

надає зображеному об’єкту оцінку, є типовим явищем у медіа. Звідси й часто 

повторювана, особливо в культуромовній рефлексії, оцінка медійних 

перифразів як штампів, що неоднозначно потрактовується медіалінгвістами.  

Загалом, виявом прагматичних властивостей перифрастичних одиниць 

є їх експресивність, що виражена в семантиці оцінки, емоційності, 

емотивності, образності, функціональній інтенсивності. Медійні 

перифрастичні одиниці поліфункціональні, комунікативно реалізуються за 

допомогою широкого спектру прийомів, що і є основою прагматичного 

ефекту.  

Таким чином, у комунікативному просторі медіа перифраз має 

потужний функціональний ресурс як засіб вторинної номінації та як засіб 

впливу на реципієнта. Функціонування перифразів у текстах стилю мас-медіа 

відображає сучасні тенденції розвитку літературної мови як інноваційна 

модель переосмислення семантики слова, що одночасно ефективно виконує 

визначені соціумом стильові завдання. Перифраз водночас є типовим 
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регулятивом культуромовної ситуації: допомагає уникнути повтору, тавтології 

в тексті, а також зосередитися на посиленні емоційно-експресивної 

репрезентації подій, що особливо важливо в мові мас-медіа.  

 

1.5. Медійний перифраз як вияв динаміки розвитку української 

літературної мови 

 

Мова – динамічна відкрита система, яка постійно змінюється в часі та 

просторі. Мова водночас є соціальним явищем, засобом накопичення, 

зберігання і передачі здобутих суспільством знань. Разом із розвитком 

суспільства, його економічного, політичного, культурного життя, 

розвивається і мова, що відбивається на динаміці її словникового складу, 

трансформації функціональних стилів. Екстралінгвальні чинники в цьому 

випадку зумовлюють соціальну мотивацію змін, інтралінгвальні – 

семантичні, функціональні, стилістичні зміни, які перетворюють, розвивають 

мову. 

Традиційно серед чинників впливу соціодинаміки на мову лінгвісти 

називають такі: 1) загальні, властиві всім живим мовам, 

2) загальнослов’янські, властиві слов’янським мовам на пострадянському 

просторі, і 3) власне українські, спричинені суспільно-політичними 

обставинами життя сучасної України [76]. Наявні й інші (більш і менш 

деталізовані класифікації), проте всі вони враховують синтез екстра- й 

інтралінгвальних мотивацій у розвитку мови. 

На сучасному етапі розвитку мови стиль мас-медіа став особливо 

виразним репрезентантом її динаміки, передусім на рівні лексико-

семантичної системи. Адже завдяки домінантним функціям стилю мас-медіа, 

а саме – інформативній та експресивній, у медійному дискурсі створюються 

нові мовні одиниці, нові моделі деривації слова, розширюються системні 

відношення в парадигмах, відбуваються інші зміни, що дозволяють мові 

відбивати реалії часу й мовної свідомості модерної української людини. 
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Проблема динаміки мовних змін, зокрема на рівні лексики, 

досліджувалася й досліджується провідними українськими лінгвістами, 

такими як Б. Ажнюк, С. Єрмоленко, Л. Лисиченко, Є. Карпіловська, 

Н. Клименко, Ж. Колоїз, Л. Ставицька, О. Стишов, О. Тараненко та ін. 

Загальна думка дослідників визначає позицію, за якою сучасна 

українська літературна мова розвивається відповідно до загальносвітових 

тенденцій, серед яких О. Стишов називає глобалізацію, що приводить до 

домінування одних культурних систем над іншими, та автохтонізацію (або 

націоналізацію), яку можна назвати тенденцією, що чинить опір першій. 

Названі тенденції мають найбільший вплив на номінативну систему мови. За 

словами дослідників, «інтенсивний розвиток суспільства безпосередньо 

позначається на значеннєвих модифікаціях, на збільшенні загального обсягу 

семантичної структури мови» [173]. 

Вочевидь, що нові поняття, які з’являються в суспільстві, потребують 

фіксації в мові, що зумовлює появу нових слів і виразів, а також 

трансформацію значень вже наявних. Мовні інновації, відтак, часто 

реалізуються у вторинній номінації, як вже сказано нами, – одному із 

найбільш репрезентативних рівнів мовних змін, який дозволяє швидко 

заповнювати спорадичні номінативні лакуни. Це відповідає тенденції мовної 

економії, тому що вторинна номінація дозволяє інтенсивно, швидко й за 

певними моделями творити нові номінативні одиниці на основі власних 

питомих мовних ресурсів. 

А отже, вторинна номінація – одна із основних тенденцій динаміки змін 

мови ЗМІ, адже завдяки такому ефективному способу лексико-семантичної 

деривації поповнюється ресурс засобів мовної номінації та виразності. 

Відомо, що одиниці вторинної номінації зазвичай характеризуються 

ускладненою конотативною семантикою, про яку йтиметься в Розділі 2. 

Сучасна українська літературна мова має всі характеристики 

постінформаційної доби: швидка передача інформації сприяє появі нових слів 

і словосполучень (особливо в терміносистемах, медіа), а також пошуку нових 
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ресурсів для номінації вже названого, але не оціненого, або такого, що не має 

синонімічних відповідників.  

У свою чергу, комунікативні вимоги зумовлюють активне поповнення 

лексичного корпусу мови медіа завдяки таким інноваціям, як активне 

запозичення іншомовних слів, а також розширення семантики питомих слів і 

словосполучень, що відбувається передусім у сфері вторинної номінації, 

зокрема в перифразах. 

Названі тенденції та фактори, що визначають динаміку сучасної 

комунікації, і мотивують появу перифразів, зумовлену такими їх інтенціями і 

функціями: для номінації – перифраз виступає синонімічною заміною, і для 

оцінювання – перифраз є стилістичним ресурсом. Виходячи з цих 

домінантних функцій перифрастичних одиниць, відбувається традиційний 

поділ перифразів на логічні (описові) і образні (експресивні). Варто 

зазначити, що в більшості випадків поділ на чіткі групи або типи не є 

можливим, бо перифрази синтезують і власне номінацію, й оцінність.  

Перифраз виявляє важливі внутрішні можливості вторинної номінації, 

називаючи реалії й водночас оцінюючи їх. Таким чином, перифраз як засіб 

вторинної номінації виконує, перш за все, номінативну функцію, але разом із 

тим формує конотативні характеристики номена. А отже, перифрастичні 

одиниці використовуються в медіатекстах, щоб увиразнити ознаку того 

предмета або явища, які вони називають, створити додаткову негативну чи 

позитивну оцінку, вплинути на семантичний розвиток мови. 

Перифрази, як відомо, властиві всім мовам, зокрема явище 

перифразування характерне і для слов’янських мов, про що свідчать численні 

лінгвістичні дослідження. В сучасній науці обґрунтовуються різні аспекти 

аналізу явища, домінантним із яких є твердження про важливість цієї одиниці 

для мови, проте вплив на мовну динаміку майже не проаналізовано. 

Зважаючи на те, що для мови ЗМІ характерні комунікативна динамічність та 

експресивність, на нашу думку, активне використання перифразів є 

особливістю мови медіа, що спричиняє до розвитку функціональної динаміки 
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мови. Для підтвердження нашої думки пропонуємо порівняльний аналіз 

перифрастичних номінацій у слов’янських мовах, результати якого свідчать, 

що механізми утворення перифразів, причини їх утворення та функції 

співмірні з часом комунікації та подібні до тих, що вживають в українській 

мові. Це, на нашу думку, пов’язано не тільки зі спорідненістю цих мов, але і з 

загальною тенденцією мови сучасних ЗМІ до утворення вторинних номінацій 

[25].  

Аналіз медійних перифразів у сучасних мовах дозволяє виокремити 

типологічно аналогові семантико-структурні моделі, за якими створюються 

нові перифрази, спостерегти їх тотожні чи близькі функції. Зауважимо 

водночас: специфіка медійних перифразів полягає в тому, що в 

комунікативному просторі вони недовго перебувають в активному вжитку в 

сталих формах (породжуючи серії аналогів і модифікацій семантики), на 

відміну від традиційних, загальномовних перифразів, які зазнають тільки 

семантичної трансформації. 

На динаміку розвитку сучасної мови особливо впливають лексико-

семантичні моделі топонімічних перифразів: місто на (Дніпрі, Дунаї, 

Південному Бузі та ін.), північний/південний (сусід), другий (Рим / Париж / 

Венеція та ін.), місто моди / вальсів / музики / кіно та ін. В українському 

медіапросторі замість топоніма «Росія» в наш час часто вживають перифраз 

північний сусід, який набув останнім часом не тільки позитивної, але і 

негативної конотації. В болгарських медіа за цією ж моделлю Грецію 

називають південною сусідкою (южната ни съседка (Гърция)) та ін.  

Природньо, що перифрази на зразок місто на Дніпрі є аналоговими за 

структурою: місто на Дніпрі – Київ, Дніпропетровськ, Черкаси. В Польщі 

аналоговим перифразом місто на Віслі можуть називати Краків, Варшаву, 

Торунь. Warszawa – miasto nad Wisłą (ВУ, 11.10.2002). 

Продуктивними моделями перифразів, які впливають на розвиток мови, 

є такі, що творяться на основі прецедентних знаків культури. Так, Відень 

називають містом вальсів і балів українці, поляки, білоруси, росіяни: 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


62 
 

«Відень – це рай, де ніяк не можуть зрозуміти, що у двох годинах польоту 

знаходиться пекло, в якому гинуть люди», – описав свої відчуття один із 

українських дипломатів, побувавши в місті вальсів. (ДТ №23, 26.06.2015), 

Безспорно Виена е била и остава световната столица на баловете. (DN, 

25.01.2013), Rowerem z miasta Mozarta do miasta walca: Salzburg – Wiedeń 

(TS). Зауважимо, в чеській мові Відень – ще й місто музики Vídeň – město 

hudby (S, 10.09.2015), Vídeň je městem hudby – od klasiky přes jazz či blues po 

moderní hudbu. (KZ, 20.09.2017). Такі перифрази творяться на основі 

міжмовних культурних асоціацій та семантичних трансформацій, що 

утворюють широкий асоціативний ряд співмірних понять і дозволяють 

говорити про динаміку розвитку не тільки української, але й інших 

слов’янських мов. 

Ще однією продуктивною моделлю, що впливає на розвиток мови, є 

порівняння міста з іншим відомим топонімом: Київ іменують «другим 

Єрусалимом», Вілкове – «українською Венецією», Острог – «Українськими 

Афінами». Перифрази, в основі яких – світові символи, формують 

універсальне поле культури, органічно інтегруючи Україну в 

загальносвітовий культурний простір. У сучасному медійному домінуванні 

поширені перифрастичні моделі, в основі вторинного найменування яких – 

інший топонім. Такий топонім стає прецедентним й актуалізує визначені 

асоціації з метою досягнення ефекту, який цікавить автора. Декодування 

імпліцитної інформації, що прихована за допомогою таких прецедентних 

топонімів, дозволяє наголосити на авторському ставленні до явища або 

ситуації, у зв’язку з якою згадується пропріальна одиниця. 

Спостерігаємо це явище й у сучасній польській мові, де також активно 

вживаються перифрази названого типу: Wrocław – Wenecja Północy (Північна 

Венеція), Warszawa – Paryż Północy (Північний Париж), Kraków to mały Rzym 

(Малий Рим) (GK, 18.09.2015). 

Таким чином, екстралінгвальні чинники мотивують появу вторинних 

номінацій, зокрема, перифразів як явища, характерного для розвитку мовної 
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системи, її комунікативного потенціалу. Пов’язано це з особливістю медійних 

перифразів – оцінністю, що виникає внаслідок семантичної трансформації 

слова або словосполучення. Модифіковане конотативне значення слова в 

цьому випадку спричинене новим комунікативним контекстом та 

специфічними завданнями медіасфери, про що вже йшлося. Варіативність 

експресивних особливостей перифразу, за нашими спостереженнями, 

динамічно змінна в комунікації, залежна від медійного контексту. Вторинні 

значення в перифразі дозволяють розширити або трансформувати семантику 

слова, виявити нові конотативні значення, а отже, спричиняють до розвитку 

мови. Таким чином, логічним видається висновок, що у медіатекстах і 

характерних для них перифразах відображені процеси динамічного розвитку 

сучасних літературних мов.  

Система української мови в її функціональній поліваріантності є 

відкритою і динамічно змінною, що відбивається на інтенсивному розвитку її 

засобів. Дослідження динаміки мови мас-медіа дозволяє проаналізувати 

тенденції еволюції української літературної мови, основні типи і форми 

мовних змін. 
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Висновки до Розділу 1 

 

Функціональна динаміка мовних одиниць у медіадискурсі визначається 

особливостями вербалізації масової мовної свідомості. Актуалізованими в 

цьому випадку є процеси формування нового мовного еталону, що виникає 

внаслідок комунікативної необхідності впливу на суспільство, врахування 

потреби в нових засобах номінації та образної трансформації усталених у 

мові номінативних одиниць. Динаміка творення нових номінативних одиниць 

та їх варіативних форм у медіа корелюють із комунікативними потребами 

суспільства та функціональними мовними ресурсами, що відтворюють 

взаємозалежності екстра- й інтралінгвальних процесів розвитку літературної 

мови. Відтак медіалінгвістичні дослідження вторинної номінації в медіа, а 

особливо аналіз перифразів як домінантного для аналізованої комунікативної 

сфери експресивного засобу вторинної номінації, є перспективними. 

Конкретна проблематика функціональної динаміки мовних одиниць у медіа 

проектується в такій дослідницькій парадигмі на пізнання процесів розвитку 

сучасної української літературної мови. 

Специфіка номінативних процесів медійної мови виявлена передусім у 

синтагматичній сполучуваності в межах певного семантичного поля слів, що 

зумовлено особливими комунікативними завданнями ЗМІ. Медіа спрямовані 

на активне продукування передусім емоційно-експресивних засобів мови, їх 

відтворення за усталеними в аналізованому стилі моделями. Найбільш 

послідовно представлені в цьому випадку лексико-семантичні трансформації, 

виявлені в різних типах перифразів. 

Вторинна номінація в медіа спирається на іманентно властивий слову 

експресивний потенціал, реалізація якого визначена функціями медіа та 

особливостями масової мовної свідомості. Спеціальні комунікативні завдання 

медіасфери розширюють і водночас специфікують семантику мовної одиниці 

в синтагмі, що узгоджується зі стратегією медіа, які розглядають 

комунікативний потенціал мовних одиниць як засіб інформації та впливу. 
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Перифраз як експресивний засіб вторинної номінації постає в медійній 

комунікації ефективним інструментом мовного ресурсу засобів впливу на 

масову свідомість, визначає актуальні тенденції в українському слово- і 

фразотворенні, у процесах становлення нової медійної фразеології й водночас 

як компонент стильової мовної системи виконує важливу функцію – 

інтелектуалізації української літературної мови. 
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРІЯ МЕДІЙНОГО ПЕРИФРАЗУ:  

КОМУНІКАТИВНА ПАРАДИГМА 

 

2.1. Медійний перифраз у сучасних дослідницьких парадигмах 

2.1.1. Медіалінгвістичні аспекти аналізу перифрастичних одиниць 

 

Засоби масової інформації, окрім домінантної комунікативної та ряду 

факультативних функцій, мають важливу прагматичну функцію впливу на 

суспільство, формуючи в масовій свідомості світоглядні орієнтири, цінності, 

певну мовну картину світу, що виявляється у вербалізованих формах масової 

свідомості. Особливий потенціал у цьому аспекті належить ресурсу 

вторинної номінації, до якого, як уже сказано, відносимо й перифраз. 

Явище перифразування досліджують на матеріалі різних мов, зокрема у 

славістиці, як вже зазначалося, – української, білоруської, болгарської, 

польської, російської, в європейській традиції – англійської, іспанської, 

німецької, французької та ін. Комплекс поставлених проблем дає можливість 

виокремити два типи досліджень, в яких аналізується проблематика 

перифразів. Насамперед, це праці, безпосередньо присвячені аналізу 

проблеми перифразів, їх походженню, структурі, типам / видам, загальним 

функціям, інші – різноаспектним фаховим студіям, у яких перифраз 

розглядають як засіб впливу на реципієнта, характерний для медіа 

комунікативний ресурс формування масової свідомості, стилістичний засіб 

адекватного відтворення дійсності. Серед основних питань, які цікавлять 

лінгвістів, – що таке медійний перифраз? якими є структурні та семантичні 

моделі перифразу? як вербалізуються функції засобів масової інформації в 

перифразі? в яких формах відбувається вербалізація оцінності перифразу?  

Дискурсивний аналіз перифразу в медіа представлено також в аспектах: 

перифраз як стилістична фігура [65, 244], як засіб вторинної номінації [34], як 

засіб синонімії [229]. Різні трактування природи та функціонального ресурсу 
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медійного перифразу, на нашу думку, пов’язані з тим, що перифрастичні 

звороти ще недостатньо системно опрацьовані теоретично, а отже, не завжди 

можна послідовно відокремити їх від інших мовних формул вторинної 

номінації (описових, фразеологізованих, тавтологічних зворотів та ін.). 

Також складність полягає в розрізненні оказіональних одиниць 

вторинної номінації та стійких перифрастичних одиниць, зважаючи на 

активну динаміку розвитку мови ЗМІ. Перифрастичні мовні одиниці можуть 

функціонувати тривалий час, перетворюючись у традиційні стійкі звороти, а 

можуть бути активними упродовж короткого проміжку часу, проте в інший 

період відходити на периферію мовної комунікації. 

Варто зазначити, що сучасні філологічні дослідження 

переакцентовують проблематику – перифраз аналізується насамперед у 

медіатексті, адже саме у ЗМІ перифрази сьогодні найбільш активно 

утворюються та функціонують. Пов’язано це з комунікативними 

особливостями і функціональними можливостями мови ЗМІ, на які вказував 

ще В. Костомаров, коли звертався до специфіки газетного тексту, де 

інтегрально поєднуються експресія та стандарт [93]. У сучасній науці вже не 

дискутується думка про те, що медіа – це форма не індивідуальної, а масової 

комунікації й відповідної спеціальної організації мовного матеріалу.  

Різноаспектні підходи визначають конкретні теоретичні парадигми і 

дослідницькі домінанти. Так, Т. Битєва, яка присвятила ґрунтовну працю 

загальним проблемам явища перифразування, розглядає, зокрема, 

перифрастичність як функціонально-семантичну категорію комунікативного 

рівня [34, с.54]. Специфічною функцією перифразу, на думку лінгвіста, 

визначено функцію передачі актуальної інформації про об’єкт номінації. В 

науковій інтерпретації Т. Битєвої й інших дослідників цього академічного 

кола функціонально-семантичний підхід дістає назву й відповідне 

обґрунтування як актуально-номінативний. 

В іншому аспекті, у контексті функціоналізму (на матеріалі німецької 

мови) явище перифразування досліджувала Т. Мідяна. В її праці «Die 
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Periphrase» [231] розглянуто такі питання, як основні характерні особливості 

перифразу, і як наслідок – специфічні функції в сучасній комунікації. На 

основі аналізу передусім німецької преси та німецької художньої літератури 

20-го століття Т. Мідяна розкриває сутність перифразування з різних 

лінгвістичних позицій, зіставляючи зокрема й українсько-російські та 

західноєвропейські дослідницькі підходи. Визначена мультиаспектна 

проблематика актуалізується й у інших дослідників цього мовного явища [7, 

65, 66]. 

Зауважимо, слов’янські мовознавці загальні питання типологічного й 

категоріального осмислення перифразу виокремлюють й активно вивчають із 

другої половини 80-х років 20-го століття. Цей період розвитку лінгвістики 

позначений появою численних праць, присвячених аналізу структури 

перифразу, способам його творення [6, 83], акцентованою є увага і до 

лексико-семантичного аспекту дослідження цих номінативних одиниць [8, 

202]. Ідеться, передусім, про вивчення парадигматичних відношень 

перифразу, експресивних особливостей перифрастичних зворотів, 

закономірностей їх організації, тобто пізнання перифразу як специфічного 

явища мовної системи. Медіалінгвістичний сегмент аналізу в цей час іще не 

окреслено і не визначено його специфічну проблематику. 

У західноєвропейській лінгвістиці дослідження перифрастичних 

одиниць також активізуються в названий період і насамперед на матеріалі 

англійської, німецької, французької мов. Зазначимо вклад у загальну розробку 

проблеми праць французького лінгвіста К. Фукс, про які вже згадувалося 

вище, яка досліджувала перифраз у кількох аспектах – в історичній площині, 

з погляду генеративної граматики, когнітивної лінгвістики [219, 220, 221]. 

Серед аналізу перифразу як особливої номінативної одиниці дістають 

визнання в лінгвістичному колі й окремі авторські концепції дослідження. 

Так, білоруська дослідниця Г. Малажай однією з перших у слов’янському 

мовознавстві запропонувала опис структурно-семантичного аналізу 

перифразів у дисертаційному дослідженні «Перифраз у білоруській 
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літературній мові (структурно-семантична і стилістична характеристика)», 

результати якого згодом були опубліковані в монографії [116]. 

Таким чином, на кінець 20 ст. сформувалися основні лінгвістичні 

підходи, які диференціюють перифрази за типами / видами, серед яких 

основними є семантичний і структурний. Ці підходи актуалізовані в 

мовознавстві й сьогодні. 

Загалом у наукових працях перифрази найчастіше поділяють на дві 

великі тематичні групи – логічні й образні. Таку думку підтримують, зокрема, 

болгарська дослідниця Х. Станева, російська дослідниця Т. Битєва та ін. 

Розширюючи аспектність проблеми, польський лінгвіст М. Банько 

зосереджується на головній функції перифразу – естетичній, тобто 

мовознавець мотивує сутність перифразу як образної одиниці мови. Тому, 

якщо перифраз не виконує цю функцію (не є образним), то відповідна мовна 

одиниця не є перифразом. Іншу інтерпретацію явища подає болгарська 

дослідниця В. Ватева [37]. Аналізуючи перифрази в газетних текстах, вона в 

межах уже сформованої дослідницької парадигми пропонує класифікацію, 

поділяючи перифрази на логічні, образні та ті, що їх лінгвіст відносить до 

проміжної групи. Серед образних перифразів В. Ватева зосереджує увагу на 

метонімічних та метафоричних, у такий спосіб підтримуючи аргументацію 

інших дослідників названого мовного явища. 

Увага сучасних лінгвістів до перифразу розгортається у спектральний 

аналіз мовної проблеми, уточнення, доповнення і трансформацію вже 

сформульованих підходів. Так, А. Синіна в праці, присвяченій перифразам в 

англомовній публіцистиці, розширює названу класифікацію, виділяючи 

кілька типів перифрастичних виразів. Дослідниця пропонує виокремлювати 

такі когнітивно-семантичні моделі перифразування, як метонімічне, 

метафоричне, алюзивне, уявне (псевдо) пояснення, евфемістичне 

перифразування [154, с. 211]. Із таким в основі своїй стилістичним підходом 

не можна не погодитися, проте ця, як і названі вище, аргументації 
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зосереджують увагу на загальномовному статусі досліджуваної одиниці, а не 

її медійній природі та специфіці. 

Польський лінгвіст М. Банко аргументує іншу, функціональну 

класифікацію перифразів, виділяючи три основних типи [252, c. 5]: 

1) перифрази декоративні (образні), що прикрашають мову, і найбільш 

часто застосовуються в пресі – вони є особливістю мови мас-медіа;  

2) перифрази евфемістичні, що пом’якшують негативне значення слів; 

3) перифрази образно-евфемістичні, які одночасно пом’якшують і 

прикрашають мову. 

Медійний мовний матеріал часто є компонентом загальних теорій 

перифразу. В дослідженнях перифрастичних зворотів пріоритетним 

вважається функціональний підхід, що активно апробовується в ряді робіт в 

американському, західноєвропейському і слов’янському мовознавстві. 

Дослідники зосереджують увагу насамперед на таких функціях перифразу, як 

інформативна, впливу, експресивна, образна, емоційно-оцінна, евфемістична, 

емоційно-експресивна, власне номінативна, шаблонізувальна, структурування 

тексту, стереотипізації. З погляду комунікативного потенціалу мови і завдань 

медіалінгвістики такий підхід є продуктивним і вмотивованим. 

Звернімо увагу й на те, що болгарська дослідниця В. Ватева, 

аналізуючи перифрази в газетних текстах, серед функцій виділяє передусім 

образну (виражальну) та інформативну [37]. Подібну думку висловила і 

Х. Станева, підкресливши важливість перифразу як засобу вторинної 

номінації і як засобу експресивності, що має значну смислову, структурну і 

стилістичну функцію у стилі мас-медіа [169, с. 145]. 

Аналогічну позицію поділяє і польський лінгвіст М. Гловінський, 

аналізуючи перифрази, характерні для стилю масової інформації [222, с. 48-

58]. Вчений робить аргументований, на наш погляд. висновок, що основна 

функція досліджуваного явища – інтерпретація, яка полягає в акцентуації 

бажаних характеристик об’єкта. Синхронізована з таким поглядом позиція 

М. Сиривлі, яка визначає такі основні функції перифразів: формування 
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позитивного враження, формування неприємного враження, віддзеркалення 

емоційного стану, повідомлення інформації про предмет мови [155, с. 124]. У 

цьому ж дискурсі особливостям функціонування перифразу як засобу 

вираження оцінності в сучасних медійних текстах в українському 

мовознавстві присвятила роботу «Категорія оцінки та засоби її вираження в 

публіцистичних та інформаційних текстах» І. Онищенко [131]. 

Існують й інші підходи до визначення функцій перифразу. Зокрема, 

дослідниця Т. Ленкова [103], аналізуючи мову репортажу в німецькій пресі, 

приділяє особливу увагу перифразам, які виконують, на її думку, такі важливі 

функції, як: 1) економічність (перифраз вміщує в себе багато інформації); 2) 

образна наочність, що особливо важливо для репортажу, мета якого – 

передати читачеві картину подій; 3) перифраз як засіб, який дозволяє 

створити ефект присутності. Відтак, на погляд дослідниці, особливості жанру 

репортажу вимагають мовних засобів, які відповідають насамперед 

завданням оперативності та об’єктивності. Сформульована думка вочевидь 

потребує уваги дослідників, тому що саме названим характеристикам і 

відповідає медійний перифраз. 

Ще одним аспектом функціонального підходу є вивчення перифразу як 

засобу реалізації стратегії мовленнєвого впливу у ЗМІ. Докладно це питання 

розглядають польські фахівці у сфері реклами [226, 252]. Перифраз, отже, 

поряд із метафорою і метонімією, є засобом впливу на реципієнта, 

створюючи відповідне ставлення до зображуваного об’єкта. Як зазначив 

М. Гловінський, саме перифраз – один із найбільш використовуваних 

стилістичних засобів у мові пропаганди [222]. Поширеними різновидами 

таких перифразів є, на його думку, субстантивні перифрази з прецедентним 

компонентом.  

Зауважимо також на тому, що медіатексти – джерело матеріалу для 

лексикографічних праць. Однак наявні і складнощі, пов’язані з укладанням 

словників такого типу, де важливою для лексикографічного опису є стійкість 

перифрастичних зворотів. Незважаючи на ці та інші проблеми, словники 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


72 
 

відображають основні тенденції перифразування в мові медіа [23]. Зокрема, 

А. Новіков зазначає, що репрезентовані у словниках перифрастичні одиниці 

можна розглядати як моделі, за якими утворюються перифрази у медіатекстах 

[244, Х]. У сучасній лінгвістиці укладені, зокрема, за традиційними 

лексикографічними принципами, численні словники перифразів [240, 242, 

244, 247, 252]. Проте перспектива медійної лексикографії загалом, як і 

медійних перифразів, ще тільки окреслюється. 

Як бачимо, спостереження за активним використанням перифразів у 

текстах ЗМІ та їх лінгвістичним опрацюванням переконує, що 

перифразування – невід’ємна риса мови медіа, співмірна з її експресивним 

потенціалом і специфікою лінгвального впливу на мовну свідомість 

реципієнтів, а отже, – на динаміку мовної свідомості українського 

суспільства [24, с. 59]. 

Проаналізувавши лінгвістичні праці, присвячені проблематиці функцій 

перифразів, можна виокремити такі перспективні напрямки досліджень 

перифрастичного ресурсу мови в медіа: тематичний, структурний, 

комунікативний. Потенціал перифразів доцільно аналізувати комплексно: із 

погляду походження, структури, когнітивно-семантичних моделей. 

Перспективним є дослідження способів і джерел утворення перифрастичних 

зворотів у медіа, їх конотацій, що створює в такий спосіб самостійну 

функціональну парадигму лінгвістичного аналізу явища. 

Водночас поза системним аналізом мовознавців залишилися специфічні 

функції перифразів у сучасних медіа як особливій формі масової комунікації. 

Зокрема, не з’ясовані типові функції і види перифразу в медіа, різних жанрах 

ЗМІ, не вивчена роль перифразу у структуруванні медійного тексту, 

недостатньо проаналізовані можливості перифрастичних одиниць як засобу 

впливу на масову мовну свідомість. Також залишається значна перспектива в 

обґрунтуванні комунікативного потенціалу перифразу, а отже, й інтерпретації 

специфіки медійного перифразу як особливої комунікативної одиниці. 
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2.1.2. Психолінгвістична та лінгвокультурологічна аргументація 

перифразу в медіа 

 

Медіа – інформаційно-комунікативна дійсність, для якої характерним є 

спрямованість на масову аудиторію, розповсюдження інформації в соціумі та 

вплив на масову свідомість. Як уже зазначалося, мова медіа вербалізує стан 

соціуму загалом, адже медіа враховують і формують політичні, економічні, 

правові, культурні особливості конкретного суспільства, його погляди та 

цінності. 

Особливості мови медіа зумовлені впливом екстралінгвальних 

факторів – сферою спілкування, ситуацією й метою спілкування. Разом із 

тим, для аналізу мови ЗМІ необхідно враховувати й інтралінгвальні фактори – 

функціональну специфіку мовних одиниць, особливості їх творення, 

експресивний стильовий потенціал, мовну традицію та динаміку мовних 

процесів. Як відомо, основними функціями медіа є інформування аудиторії та 

вплив на неї. Тому для медіалінгвіста надзвичайно важливим є аналіз масової 

свідомості та відповідної їй масової мовної свідомості аудиторії медіа з 

метою впливу на неї. Інструментом, який вербалізує свідомість, а отже, стає 

важливою формою впливу, є мова. 

Одним із важливих питань, розв’язуваних психолінгвістами щодо мови 

ЗМІ є те, як впливати на реципієнта та які мовні інструменти впливу на масову 

свідомість найбільш дієво дозволяють змінювати сприйняття дійсності й 

формувати певні цінності. Особлива увага в названому аспекті зосереджена на 

тому, як ефективно використовувати ресурси мови, щоб вплинути, або, 

навпаки, протистояти маніпуляції. Психолінгвістична аргументація в цьому 

випадку враховує, що, на противагу впливу на усвідомлене, раціональне 

мислення, маніпулятор часто вдається до сугестії – непрямого прихованого 

впливу (О. Климентова, Т. Радзієвська, Н. Слухай, Г. Яворська та ін.). 

Основним інструментом текстової маніпуляції є мовні одиниці. Коли 

йдеться про психолінгвістичне доведення ефективного комунікативного 
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впливу в медіа, використовується аналіз глибинного ресурсу семантики 

мовних одиниць. Маніпулятивні технології, як відомо, дозволяють 

реперезентувати об’єктивні явища як такі, що дістають схвалення або 

сприймаються негативно, залежно від інтенцій і завдань ЗМІ. Об’єктивний 

світ соціуму є рефлективним, а отже, реагує на ресурси мови відповідно до їх 

потенційно виявленої чи змодельованої функції впливу, здатності формувати 

оцінність у сприйнятті інформації аудиторією. Відтак, перифраз постає 

комунікативно ефективною мовною одиницею, що має інтенції нової 

номінації та водночас оцінності, здатності до ефекту інтертекстуальності, а 

отже формування поля широких асоціацій.  

Психологія масової комунікації, як уже сказано, вивчає методи та 

форми впливу на психіку реципієнта, що викликає бажані зміни його мотивів, 

вчинків, свідомості. Для вияву експліцитної чи імпліцитної маніпуляції 

медіалінгвісти виявляють мовні психологічно значущі особливості 

архітектоніки тексту, які запрограмовані на позитивний або негативний 

ефект. Однією з важливих характеристик медіатексту є, отже, сугестивність, 

що створює прихований вплив на зміну установок реципієнта, його системи 

цінностей, – вивищуючи цінність бажаної в наявній ситуації ідеї та 

знецінюючи іншу. Вербальний сугестивний потенціал спрямований впливати 

на підсвідомість. Як відомо, саме поява засобів масової інформації спростила 

процес масової комунікації, розширила сферу впливу, а відтак посилила роль 

мови в управлінні людьми. А отже, різні за формою та установками 

вербалізовані маніпулятивні засоби зумовили контроль над реципієнтом на 

свідомому та на підсвідомому рівнях. Крім того, підвищенню ефективності 

впливу медіатекстів на суспільство сприяє зорієнтованість на визначену 

аудиторію, що дозволяє реалізувати ресурси мови – відкритої 

поліфункціональної системи. 

Саме зважаючи на функціональну всеохопність медіа, їх природу і 

функції, значний інтерес науковців викликає проблема медіа як засобу 

вербальної маніпуляції суспільством і мовною особистістю зокрема. 
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Лінгвістичні аспекти психологічного впливу ЗМІ вивчалися, як відомо, ще з 

20-х років минулого століття, але системний аналіз мови медіа у зв’язку з 

ефективністю його впливу на аудиторію розпочинається з 60-70-х років 

ХХ ст. Зокрема, цей напрям розробляли американські вчені Р. Блейк, 

Г. Гордон, Дж. Клапер, Ч. Осгуд та ін. Так, у праці Р. Блейка і Е. Харолдсена 

(R.H. Blake, E.O. Haroldsen) «Таксономія понять в комунікації» [208, с. 63–64] 

розглянуто сім класичних прийомів маніпуляції: навішування ярликів, сяюче 

узагальнення, перенос, свідчення, гра в простонародність, підтасовування, 

«роби як всі» (Band wagon device, в інтепретації Ю. Шерковіна – «фургон з 

оркестром»). На матеріалі слов’янських мов у психолінгвістичних 

дослідженнях Н. Арутюнової, О. Леонтьєва, С. Кара-Мурзи, О. Сусської, 

Ю. Шерковіна та ін., аналізується мова медіа в різних аналогічних аспектах, 

зокрема, як дослідження впливу та маніпуляції свідомістю взагалі, так й 

ефективності окремих засобів. 

Психолінгвістичний аналіз медіа бере до уваги передусім вплив 

медіатекстів (преси, радіо, телебачення, Інтернету) на зміну ментальних і 

діяльнісних установок певної аудиторії реципієнтів. Адже мотивацією 

створення тексту і метою мовного повідомлення є, як вже зазначено, вплив на 

свідомість особи та суспільства загалом. За відомою концепцією 

О. Леонтьєва, «на основі моделювання смислового поля реципієнта і на 

основі знання про правила оптимальної ретрансляції смислового поля у 

значення мовець кодує бажані зміни у смисловому полі реципієнта у вигляді 

мовленнєвого повідомлення, а реципієнт, сприймаючи це повідомлення, 

декодує його і виокремлює з нього приховану за зовнішнім планом значень 

інформацію, що зумовлює реальну або потенційну зміну його діяльності» 

[104, с. 277].  

Звернімо увагу й на думку О. Баляснікової про вплив, зокрема в медіа, 

який є метою будь-якого мовленнєвого акту, але відмінність від 

повсякденного спілкування полягає в тому, що у мовленні ЗМІ цей 

комунікативно-психологічний вплив зумисно спланований. Механізм впливу 
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полягає і в тому, що текст, його семантичні, лексичні елементи мають 

прагматичне завдання вплинути на соціально-психологічні характеристики 

реципієнта у процесі сприйняття [11, с. 100]. Таким чином, мотивація 

мовлення ЗМІ, як правило, пов’язана не тільки з інформуванням, але значною 

мірою і з мовним впливом, маніпулюванням реципієнтами. А отже, 

мовленнєвий акт із погляду психолінгвістики визначають як свідомий 

психологічний вплив, коли він має цілеспрямований запланований ефект. 

О. Леонтьєв у цьому зв’язку зазначає, що акт спілкування є цілеспрямованою 

психологічною активністю. Але, на відміну від будь-якої іншої діяльності, 

він, підкреслимо, передусім свідомий, умотивований і предметний. В іншому 

визначенні мовленнєву маніпуляцію розглядають як «вид мовного впливу, 

який використовують для прихованої інактивації в психіці адресата цілей, 

бажань, намірів, відношень або установок, що не зівпадають з тими, які має 

адресат на цей момент» [104, с. 99]. У такому випадку увага дослідника 

зосереджується на тому, щоб сформувати в адресата думку, яка 

співвідноситься з прагматичними намірами автора, коли використовуються 

неявні засоби мови, чим і досягається прихований вплив, що його 

розглядають як мовленнєву маніпуляцію. У проблематиці нашого 

дослідження одним із ключів до таких мовних маніпуляцій і може бути 

перифраз. 

Дослідниками, які вивчають мову мас-медіа з погляду 

психолінгвістики, виокремлено також основні види мовленнєвого впливу: 

введення нової інформації (нове про невідоме), зміна поля значень (нове про 

відоме), перебудова змістового поля, зміна смислів (зміна ставлення 

реципієнта до дійсності) [133, с. 100]. Пропонуючи авторську модель аналізу, 

В. Петренко визначає при цьому три типи комунікативного впливу: зміну 

ставлення суб’єкта до об’єкта без зміни категоріальної структури 

індивідуальної свідомості суб’єкта; формування загального емоційного 

настрою реципієнта; зміну категоріальної структури свідомості, введення 

нових категорій. Зрозуміло, що всі названі типи комунікативного впливу 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


77 
 

рельєфно виявлені у вторинній номінації, яскравим компонентом якої є 

перифраз. 

Як бачимо, у визначенні мовленнєвої маніпуляції основними і 

спільними для різних підходів є дві ознаки: цілеспрямований характер і 

прихований комунікативний вплив на адресата. Ще однією домінантною 

ознакою мовленнєвої маніпуляції у ЗМІ можна назвати зорієнтованість на 

людей, або конкретні соціальні групи, які беруться до уваги носіями 

інформації залежно від аудиторії конкретного засобу масової інформації. На 

наш погляд, переконливою видається позиція, за якої мовленнєвою 

маніпуляцією є така, що відбувається за допомогою засобів мови та є 

цілеспрямованою, вмотивованою, незалежно від того, чи вона прихована, чи 

явна. Звичайно, не можна не погодитися з думкою, що від прихованого 

характеру мовленнєвого впливу ефективність маніпуляції зростає, адже це 

пов’язано з особливістю сприймання інформації людиною [29].  

У науковій літературі є також різні підходи до психолінгвістичного 

аналізу мови медіа й ресурсу і потенціалу різних типів мовних одиниць, та 

найчастіше виокремленню підлягають мовні одиниці, проаналізовані за 

наявністю в них експресивності, емоційності, оцінки, асоціативних зв’язків 

та спосіб зв’язку цих одиниць у тексті. Засобами мовної маніпуляції в такому 

аспекті аналізу можуть бути мовні одиниці всіх рівнів – від фонетичних до 

текстових. Серед засобів маніпуляції С. Виноградова в загальній концепції 

емоційно-експресивного ресурсу мовних знаків виділяє, зокрема, три рівні 

таких засобів: фонографічний, лексичний і граматичний [39, с. 95]. Лексичні 

засоби мовленнєвої маніпуляції становлять, у концепції автора, найбільш 

різноманітний інструментарій для мовленнєвого впливу. С. Виноградова 

розподіляє лексичні одиниці за тим, який аспект лексичної одиниці як 

мовного знака – семантики, синтактики чи прагматики – актуалізується в 

реалізації маніпуляції, й відповідно розподіляє лексичні інструменти 

мовленнєвої маніпуляції на три групи: лексико-семантичні, лексико-

синтаксичні і лексико-прагматичні [39, с. 96]. З огляду на наведену 
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класифікацію, перифрази належать до лексико-семантичних засобів впливу, 

мета яких – виділити саме той аспект явища, який насамперед цікавить 

автора, сконцентрувати на ньому увагу, або ж навпаки, приховати деякі 

властивості. Перифрастичні одиниці, отже, завдяки конотативному 

компоненту, який може бути оцінним, емотивним, експресивним, 

стилістичним, ідеологічним, постають найбільш ефективними засобами 

мовного впливу.  

Як зазначає Ю. Шерковін, найбільш оптимальною комунікація впливу є 

тоді, «коли в інформації представлені дві форми відображення дійсності – 

раціональна та емоційна, коли логічні аргументи доповнюються образними» 

[196, с. 182–183]. Такими образними аргументами, на переконання автора, є 

мовні одиниці з виразною експресивністю та оцінною конотацією, що 

підкреслюють важливість повідомлення. З огляду на те, що для ЗМІ 

характерні інформативний та образний складники тексту, для виконання 

функції переконання часто важливий не тільки зміст інформації, а 

найперше – виразна зовнішня форма. Очевидно, що до мовних одиниць, які 

вербалізують комунікативну дійсність у специфічних формах вторинної 

номінації, покликаної приховано вплинути на мовну свідомість реципієнта, 

належать передусім досліджувані нами перифрази. 

Перифраз, відтак, відносимо до одиниць вторинної номінації, яка 

завдяки своїм особливостям стає інструментом мовного впливу. З погляду 

функцій перифраз організовує, структурує текст, збагачує мову, дозволяє 

уникнути одноманітності, естетизує або деестетизує мову, а отже, впливає на 

реципієнта, виконуючи змодельоване комунікативне завдання. 

Перифраз, отже, як засіб маніпуляції можна, на наш погляд, розглядати 

в кількох аспектах. По-перше, перифраз має яскраво виражену семантику 

оцінки, виразне конотативне забарвлення. Так, замінивши ім’я персони 

політикуму не нейтральною номінацією, як напр., глава держави чи 

український лідер, а конотативною номінацією господар Банкової, хазяїн 

Кремля, комунікатор досягає ефекту певного впливу й відповідного ставлення 
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до особи, найчастіше іронічного, або й навіть саркастичного та просто 

негативного. По-друге, перифрази як один із засобів синонімії, дозволяють 

розширювати синонімічні ряди, що також є одним із аспектів аналізу 

експресивно-виражальних засобів медійної мови: Голова Верховної Ради, 

спікер Парламенту, головний парламентарій, третя особа держави, 

народний обранець № 1 та ін. Перспективним в синтезі медіалінгвістичних і 

психолінгвістичних підходів є також аналіз перифразу у структурі тексту – як 

спосіб організації висловлення, тематичної домінанти, смислового акценту 

та ін. 

У семантиці медійного перифразу як засобу впливу переосмислюється 

значення, статус того чи іншого прецедентного для мовної свідомості соціуму 

об’єкта, предмета чи явища. В такому разі психолінгвістична аргументація 

дозволяє зважати на контекстуальний ресурс перифрастичної конструкції, 

динамічно змінний в комунікації. Так, можна спостерігати активну тенденцію 

до дифузії семантичних характеристик складників медійного перифразу: 

король контрабанди, кокаїновий король, король джазу, король ґрунту, король 

торгівлі, король кетчупу, бурштиновий король, газовий король, яєчний король 

та ін. – за активованою в масовій мовній свідомості моделлю. Такі (й 

аналогічні) мовні факти засвідчують комунікативний ресурс мовної одиниці, 

варіативність емоційно-експресивних особливостей перифразу, що може мати 

навіть оксюморонну щодо семантичної валентності семантику перифразу. 

На це звернув увагу В. Байков, досліджуючи типи маніпуляції. 

Дослідник виокремлює в перифрастичній моделі евфемістичний перифраз та 

прийом навішування ярликів (оцінна атрибуція або предикація) як особливі 

способи мовної маніпуляції [9]. Про частотне використання евфемістичного 

перифразу як засобу маніпуляції в медіа пишуть і зарубіжні лінгвісти 

(Н. Коупленд, К. Беррідж, В. Байков, А. Васильєв та ін.). Звернімо увагу на 

те, що особливо часто їх використовують у промовах політики, свідомо 

знижуючи гостроту важливих проблем у суспільстві, або, навпаки, підносячи 

несуттєві проблеми до рівня державних.  
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Погоджуючись із авторитетними дослідниками, підкреслимо названу 

особливість медійних перифразів – вони є невід’ємним засобом маніпуляції, 

особливо в політичному дискурсі й у ЗМІ загалом, їхня функціональна 

природа дозволяє поєднувати обидва зазначені вище типи маніпуляції – 

гіперо-гіпонімічну заміну та надання об’єкту характеристики з позитивною 

чи негативною оцінкою [9, с. 5]. Адже для текстів ЗМІ, як уже зазначалося, 

характерною ознакою є явна або прихована оцінність, причому (і це важливо) 

сама оцінка може моделюватися в комунікації як один із засобів мовного 

впливу, на що звернула увагу О. Баляснікова [11, с. 106]. 

Разом із тим підкреслимо, що перифраз у плані значення потребує 

аналізу як комунікативна двокомпонентна мовна одиниця – він одночасно 

інформативний та експресивно виразний. Так, метафора батьків, тобто 

родоначальників, засновників, яка лежить в основі перифразу «батько» 

розгортається в модель – батько української нації, батько української 

державності, батько українського парламентаризму, батько української 

Конституціїї та ін., що реалізує інтенцію експресивного маркування і 

водночас логічного акценту на виділенні з ряду аналогічних суспільно 

значущих персон.  

Серед мовних засобів маніпуляції, отже, одними з найбільш виразних є 

образні, експресивні перифрази. Їх семантичний потенціал дозволяє завдяки 

компонентам перифразу із семантикою оцінки змоделювати вплив на 

реципієнта. Семантику оцінки може вміщувати один із компонентів 

перифразу, весь перифрастичний зворот, а також, залежно від контексту, 

трансформований перифрастичний зворот, що може змінювати семантику від 

негативної до позитивної – і навпаки. Залежно від прагматичної 

спрямованості вислову перифрастичний зворот може бути елементом мовної 

гри, авторської іронії, може актуалізувати потрібну характеристику об’єкта, 

що описується, передати приховано чи явно авторську оцінку. На думку 

М. Сиривлі, «експресивно-оцінні перифрази використовуються не стільки для 

опису об’єкта, скільки для вираження ставлення до нього» [156, c. 138]. Ця 
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властивість перифразу й дозволяє йому активно вживатися як засіб впливу на 

мовну свідомість. Залежно від мети автора повідомлення, той самий мовний 

об’єкт може замінюватися різними емоційно-оцінними перифрастичними 

зворотами, які вербалізують та підкреслюють протилежні оцінки («вічний 

Президент», «батько білорусів», «стабільний президент» та ін. – 

О. Лукашенко). Зокрема, в перифраз «золотий голос» медійних текстах має 

позитивне значення, але в контекстах Чи, нарешті, «золотий голос» Партії 

регіонів Тая Повалій. (Тиждень.ua, 22.08.2013); Олена Анатоліївна – золотий 

голос правлячої партії. (ДТ, №19, 31.05.2013) набуває протилежного, 

іронічного значення.  

Як уже було зазначено, важливою є оцінна конотація перифразу, що 

може бути реалізована в одному з його компонентів та вибудовуватися в 

поєднанні складників або семантично змінюватися залежно від медійного 

контексту. Психолінгвістична аргументація дозволяє додатково пояснити, що 

найчастіше емоційно-експресивні оцінки з’являються в перифразах на 

позначення відомих особистостей із метою формування у реципієнта певних 

переконань, симпатій чи антипатій. Наприклад, у матеріалі про Олексу 

Влизька автор спочатку називає його нейтральним перифразовим зворотом 

поет з плеяди українського «Розстріляного Відродження», а далі, 

підкреслюючи творчий талант літератора, асоціює з «художником слова», 

додаючи ад’єктив «талановитий», що також підсилює високу позитивну 

характеристику особистості. (Про талановитого художника слова Олексу 

Влизька написано чимало статей, нарисів, книжок. (ДТ, №26, 17.07.2015)). 

Можливості впливу на реципієнта такого перифразу більше, ніж 

побудованого тільки на логіці, або так званого номінативного. Порівняймо з 

медіаматеріалом про письменника Річарда Баха, в якому автор статті 

користується перифразами, заснованими на логічній номінації: автор «Чайки 

на ім’я Джонатан Лівінгстон», колишній військовий льотчик та ін. 

Нейтральні, логічні перифрази мають у цьому випадку інформативний 

характер і відображають передусім ставлення автора, його наміри щодо 
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медіавпливу на аудиторію. Хоча дискусійним залишається питання щодо 

абсолютної нейтральності логічних перифраз, особливо з погляду їх функції 

синонімізації викладу. 

Позитивно-оцінна домінанта перифразу надає всьому звороту 

позитивної семантики. Слова з позитивною конотацією королева, лідер, 

метр, класик вивищують суб’єкт (об’єкт) інформації, позначають, що він – 

перший, кращий. Зокрема, королева шахів, король джазу, метр естради, 

класик кіно та ін. За названою моделлю творяться численні перифрастичні 

антропоніми, такі як модель іменника із яскраво вираженою позитивною 

семантикою та залежне слово, що позначає вид діяльності. Але варто 

зауважити, що залежно від контексту оцінка може бути варіативною, 

змінитися на негативну, стати інструментом авторської іронії, згадаймо ту 

саму «газову принцесу» чи її семантико-структурні аналоги – майонезна 

принцеса, меблева принцеса, горілчана принцеса та ін. 

З метою створення нових асоціацій для відомого об’єкта в культурного 

і підготовленого читача, створюються нові перифрази, в основі яких – знаки 

культури. Таким чином, автор може спиратися на культурну свідомість 

соціуму й окремого реципієнта. За названою моделлю творяться 

антропонімні та топонімні перифрази, як напр., «Український 

Мікеланджело», Американський Дюма, Фінансовий Коперфільд, Одеський 

Марадона, другий Єрусалим, українські Афіни, галицький П’ємонт, Північна 

Пальміра, Південна Пальміра, Київська Венеція, Київський Монмартр та ін. 

Мекка, яка є священним містом мусульман, має в медіа переносне значення 

важливого центру будь-яких інформаційних подій: Мекка для всіх 

вагнеріанців світу (Будапешт), Мекка для емігрантів (Німеччина), Мекка для 

туристів (Париж), Мекка для шопінгу (Мілан) та ін. Наприклад, в 

українських медіа часто вживається перифраз «сірий кардинал» на 

позначення різних осіб, зазвичай, зі сфери політики – Олександра Турчинова, 

Руслана Кошулинського, Андрія Клюєва та ін. Цей перифраз виник у Франції, 

став відомим завдяки роману О. Дюма. Використовують його для позначення 
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впливових людей, які діють таємно і мають насправді більше повноважень, 

ніж визначено формально.  

Серед лексичних засобів маніпуляції експресивно-образні медійні 

перифрази посідають важливе місце як за частотою вживання, так і за 

значним виражальним потенціалом. Вони дають змогу автору висловити своє 

ставлення до зображуваного об’єкта / ситуації / події, свою оцінку, приховано 

чи явно вплинути на реципієнта. 

Підсумовуючи, варто зазначити важливість психолінгвістичних 

підходів до всебічного різноаспектного аналізу функцій мовних одиниць, а 

також комунікативну прагматику – те, що для ефективного сприймання 

текстів масової комунікації необхідно враховувати канал передачі інформації, 

орієнтацію на визначену аудиторію (адресність) та змістову і структурну 

особливості текстів. У засобах масової інформації аргументація спрямована 

не тільки на логічні, розумові засоби переконання, але й на емотивні, чуттєві, 

що є не менш важливими з погляду критерію ефективності комунікації. В 

медійних текстах засобами, що дозволяють ефективно здійснювати 

комунікативно-психологічний вплив на масову мовну свідомість, 

звертаючись до емотивно-експресивного потенціалу слова, є одиниці 

вторинної номінації. Переконання в необхідності певних дій, нав’язування 

думки відбувається через актуалізацію семантики цих мовних одиниць і 

специфічні медійні функції, що формують особливе конотативне значення, 

змодельовані в комунікації негативну чи позитивну оцінку. 
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2.2. Природа і типологія медійного перифразу 

2.2.1. Символізований перифраз в українських медіа як вияв 

культурної свідомості соціуму 

 

Символ є одним із важливих складників культури як домінанта 

комунікативного простору, носій певної соціальної культури. Потрібно 

зауважити, що проблематика символу та явища символізації в різних 

аспектах розроблялася у працях філософів, літературознавців і лінгвістів, 

серед яких передусім: Е. Кассірер, Ч. Пірс, Ф. де Сосюр, О. Лосєв, У. Еко, 

Н. Арутюнова, Ю. Лотман та ін. Дослідники послідовно звертають увагу на 

функції символів, передусім, їх здатність у соціокультурних спільнотах 

виконувати функцію ідентифікації: такими символами є, зокрема, державний 

прапор та герб, товарний бренд чи торговельна марка. 

Однією з властивостей символу є також його здатність надавати тексту 

позитивної чи негативної конотації. Найбільш яскраво позитивну чи 

негативну оцінку передають символи, пов’язані з історією. Одним із таких, на 

нашу думку, є, зокрема, Софія Київська. Сергій Аверінцев сказав про неї: 

«Мені здається неможливим вимовляти ім’я міста Києва без думки про її 

святійший Палладіум, званим собором Святої Софії» [1, с. 6]. Софія – 

головна архітектурна домінанта міста, що становить основу величності 

Києва, споріднює його з іншими центрами християнства. Побудований за 

зразком візантійського, храм символізував Київ як обране Богом місто, на 

рівні з Константинополем та Єрусалимом. Крім матеріалізації духовних 

символів, що є характерним для християнської традиції, собор утверджував 

князівську владу Ярослава Мудрого, й, відповідно, став підґрунтям для 

доведення статусу Києва як духовного і державного центру Русі. 

Номінація «Софія Київська» традиційно фігурує з позитивними 

конотаціями в медіатекстах у матеріалах, присвячених культурі, історії, 

релігії. Проте активізація використання номінації «Софія Київська» у ЗМІ 

останнім часом пов’язана і з негативними інформаційними приводами, в 
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основному через скандали з керівництвом, руйнування будівель історичного 

комплексу. В усіх матеріалах, присвячених актуальним темам, акцентується 

на важливості Софії як духовного символу країни, наголошується на її 

історичній, культурній, а почасти й ідеологічній цінності. Небайдужа реакція 

ЗМІ на події довкола Софії Київської, символізація в ній духовності українців 

відображає особливе ставлення суспільства до цієї пам’ятки. В одному з 

матеріалів Софія навіть виступає як символічний передвісник долі країни 

(Стіна Софії впала наче спеціально для того, щоб показати суспільству ту 

прірву, яка на нього чекає… (ДТ, №40, 31.10.2014)). Так символізується онім, 

важливість Софії Київської не просто як архітектурного комплексу, а 

історичної пам’ятки, що має виняткове значення для держави. 

Для виокремлення особливостей символізованих перифраз, що є 

вторинними номінаціями Софії Київської, необхідно розглянути особливості 

семантики денотата. На думку О. Фонякової, структуру значення онімів 

складають такі компоненти: категорійна семантика; лексична семантика 

(денотативне і прагматичне значення); стилістичні, емоційні, експресивні, 

соціальні мовні конотації; «психічна» (асоціативна) семантика; культурно-

історична семантика (фонові знання) [186, с. 23]. Як уже зазначалося, 

медійний онім «Софія Київська» має передусім позитивні конотації, є 

символом духовності, святості, державності, що відображено в культурній 

свідомості українців і референтних для неї текстах. Крім того, як уже 

зазначалося, «Софія Київська» є одним із впізнаваних у всьому світі символів 

Києва, а також символом величної сторінки нашої історії – князівської доби. 

Наголосимо, що спектр естетичних, оцінних, емотивних конотацій 

медійного оніма «Софія Київська» засвідчує наявність культурологічної 

семантики в цій мовній одиниці, що корелюється, зокрема, з класифікацією 

лінгвокультурем Л. Мацько. Відтак, номінацію «Софія Київська» можна 

віднести до символічних лінгвокультурем, а саме мовних знаків, «що мають 

культурний зміст, виражають особливості світобачення національної 

лінгвокультури і сприймаються в суспільстві як символи» [118, с. 13].  
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Трактування поняття «символ» у сучасній лінгвістиці є неоднозначним, 

на чому наголошує, зокрема, А. Романовська [143, с. 55]. Різні погляди 

представлені й у дослідженні проблеми функціональних особливостей 

символів, але переважна більшість вчених досягає згоди в тому, що 

первинними і основними їх функціями є репрезентативна та емоційна 

(виражальна, образна, художньо-естетична). 

Зауважимо на множинності мовних форм реалізації символу, зокрема 

на частотній – перифразу, який є характерним і для медійного тексту. 

Аналогічно до вже зазначених загальних функцій символу серед 

комунікативних функцій перифразу визначають дві основні – номінативну та 

експресивну. Ілюстративний матеріал дозволяє нам схарактеризувати дві 

групи перифрастичних номінацій: нейтральні та образні, в яких найбільш 

послідовно реалізуються номінативна («об’єкт культурної спадщини 

всесвітнього значення») та експресивна («Київський Парфенон») функції 

відповідно. Щодо оцінної конотації, то в комунікативній ситуації насамперед 

спостерігаємо позитивну або нейтральну семантику оцінки зазначених 

перифраз. Так, перифразом із позитивною семантикою є, зокрема, «перлина 

архітектури початку ХI століття», «перлина світової архітектури» та 

ін., характерною для медіа перифрастичною одиницею з нейтральною 

оцінкою є стійке словосполучення «історико-архітектурний заповідник» та 

ін. [31]. 

На названі характеристики медійних символів звернули увагу автори 

лексикографічної праці «Медіалінгвістика. Словник термінів і понять», що 

аналізують їх як оригнільний знак, використовуваний у соціокультурній 

традиції з метою привернення уваги до номінованого об’єкта [242, с. 153]. 

Аналогічно характеризує природу символів О. Ліпатов, 

зосереджуючись передусім на функціонально-комунікативному ресурсі 

перифразів. Особливу увагу в аналізі дослідник приділяє перифразам-

символам: «Символ як особливий тип метафори в художніх творах 

передається через місткий і семантично насичений перифраз, який, подібно 
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«розгорнутому» синоніму, допомагає фактурою, як ніщо інше здатний 

вмістити в себе всю складність символіки: він – мовна оболонка символу» 

[106]. Мовознавець зауважує, що значення перифразів багатше від значень 

співвідносних із ними лексем-денотатів. На нашу думку, більшість 

перифразів корелюються зі значеннями денотата, і кожен новий перифраз 

акцентує окреме його значення. Часто значення перифразу реалізується 

тільки в контексті, що пов’язано з суб’єктивною природою його творення. 

Таку перифрастичну ситуацію можна кваліфікувати як вторинну номінанту-

експресему [106]. Погоджуючись із тим, що перифраз має значний емоційно-

експресивний потенціал, зауважимо, однак, на наявності об’єктивних 

(нейтральних за семантикою) перифразів, які не мають позитивної чи 

негативної оцінки та вираженої експресивності чи емотивності. 

Серед перифразів-аналогів до позначення Софії Київської виділяємо дві 

значні групи образних і необразних (нейтральних, об’єктивних) перифразів: 

нейтральні (об’єктивна номінація) – Софія як національний заповідник, 

об’єкт культурної спадщини. (У Генплані заборонено будь-яке будівництво в 

історико-архітектурних заповідниках «Києво-Печерська лавра» та «Софія 

Київська», а в центрі міста забудову обмежать 16-ма поверхами. (ДТ, №31, 

30.08.2013), У Національного заповідника новий директор і нові виклики – 

врятувати пам’ятки від руйнації та реанімувати ім’я святині. (День, № 56, 

01.04.15.), А це частина об’єкта культурної спадщини всесвітнього 

значення, внесеного у перелік об’єктів, що перебувають під парасолькою 

ЮНЕСКО. (ДТ, №40, 31.10.2014); 

образні – Софійський собор – це архітектурна казка (особливо якщо 

поглянути на нього із монастирської дзвіниці). («Україна інкогніта», 

22.05.2017), Софія Київська – яблуко розбрату між політикою, релігією та 

історією. Храм розбрату. В заповіднику Софія Київська працює експертна 

комісія, яка визначить – чи можна правити богослужіння в стародавньому 

храмі Мала Софія. (ntn.ua, 24.02.2016), Софія Київська – «мати церков 

руських», найбільша святиня українського народу. (radiosvoboda.org, 
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22.03.2017), Софія Київська – архітектурна душа України, адже це 

архітектурна душа її столиці – Києва. (Україна інкогніта, 10.02.2017). 

Серед функцій символізованих нейтральних перифрастичних одиниць у 

медіа можна виділити такі: стилістична організація тексту, уникнення 

тавтологій, поповнення синонімічних рядів, серед функцій образних 

медійних перифразів – функція виокремлення, експресії, оцінна. 

За тематичним критерієм, на наш погляд, можна назвати чотири 

основні групи символізованих перифразів – історичні, політичні, 

культурологічні, релігійні, що виконують різні функції в сучасних медіа: 

історичні – Національний заповідник «Софія Київська» – музей 

світового значення, його пам’ятки завжди становили туристичний 

інтерес. (ДТ, №5, 10.02.2012); Адже якщо у Києві громадськість не може 

відстояти буферну зону Софії Київської, внаслідок чого пам’ятку 

національного і всесвітнього значення погрожують виключити із Списку 

об’єктів світової спадщини ЮНЕСКО, то що говорити про сотні інших 

історико-культурних об’єктів по всій Україні, на територію яких зазіхають 

численні забудовники? (День, №217, 27.11.2013); 

політичні – як майданчик для інавгурації: Софіївська площа один з 

головних інавгураційних майданчиків сьогодні. Там президент прийме 

присягу від військових і там піднімуть президентський штандарт. Потім 

Петро Порошенко разом з близькими піде в храм «Софія Київська» молитися 

(ДТ, 07.06.2014); Софія Київська – територія розбрату. (lb.ua, 22.02.2016). 

культурологічні – Одні вважають, що церква – споруда для молитви, і 

взагалі відновлено історичну справедливість: нарешті хоч не у головному 

храмі країни, Софійському соборі, але, принаймні, поруч із ним буде 

Українська Церква. (lb.ua, 22.02.2016); Керівництво «Софії Київської» 

пообіцяло, що спробує відновити мур і сховати перлину української 

культури від непроханих візитерів із тилу. (ТСН, 19.10.2014). Звернемо 

увагу, що образне порівняння з дорогоцінним камінням підкреслює цінність 

Софійського Собору; 
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релігійні – Такий проект розвитку святині світового значення, 

пам’ятки ЮНЕСКО, готувався за ініціативою вже звільненої директорки 

заповідника Олени Сердюк. (День, № 56, 01.04.15); Софія Київська – 

пам’ятка української архітектури і монументального живопису, одна з 

небагатьох уцілілих споруд часів Київської Русі (одинадцяте століття). 

Одна з найголовніших християнських святинь Східної Європи, історичний 

центр Київської митрополії. (radiosvoboda.org, 22.03.2017). 

Умотивованість названих груп символізованих медійних перифразів і 

їхня комунікативна специфіка пов’язані з темою, проблемою мовної 

комунікації та культурою і креативністю творця тексту. 

Символ Софії Київської (як і аналогічних символів, творених у медіа) 

відіграє важливу роль у масовій комунікації: його семантика реалізується в 

різних понятійних площинах: як пам’ятка історії, культури, православна 

святиня, а також як один із символів державності. Функціональна ємність 

символу підкреслюється розумінням світового значення Софії Київської, її 

місцем у культурі. Тому усвідомлення виняткового значення Софії, 

вербалізоване у ЗМІ, виявляється в мовній конкретиці: «Але головне: Софія – 

це символ. Символ державності, символ духовності, символ культури, який 

нагадує, що аж ніяк не з Новгорода чи Москви, а звідси, з Києва пішли вони 

землями східного слов’янства» (ДТ, №5, 10.02.2012). Важливим компонентом 

семантики в цьому випадку є наголошення на тому, що Софія знаходиться в 

центрі сучасної столиці України, а Київ – старовинне місто, яке було центром 

князівства, відповідно, й центром східного слов’янства. В конкретних 

історичних умовах бачимо свідому реактивацію символізованого знаку 

культури, що виявляється як пошук вічних духовних істин, об’єднувального 

фактору народу. Як відомо, Софійська площа стала місцем для інавгурації 

2014 року – це символізувало відмежування нової влади від старої, прагнення 

до оновлення, утвердження цінностей, що їх символізує історична доба 

Київської Русі. Варто зазначити, що зі зміною в політичному житті країни 

Софія починає набувати нового статусу, відігравати важливу роль як один із 
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символів державної влади, тому передбачаємо виникнення нових вторинних 

номінацій, які відобразять оновлене значення Софії. 

На противагу Майдану Незалежності, який пізніше став центром 

історичних, але і трагічних подій, Софійська площа у свідомості соціуму 

залишається місцем історичної та культурної пам’яті: у новий 2015 рік, як і в 

подальші роки, там була встановлена головна ялинка країни. Софія 

законодавчо має статус Національного заповідника та є, відповідно, 

позаконфесійною. Все це сприяє символізації семантики поняття «Софія 

Київська», набуття семантикою полісемантичності й утворення численних 

перифразів, що корелюють із різними важливими для українців поняттями-

символами. 

«Софія Київська» – це не тільки засіб номінації та ідентифікації 

архітектурного об’єкта, але мовна одиниця, що вмотивована екстралінгвально 

і містить культурологічну семантику, яка сприяє її символізації. Утворення 

значної кількості вторинних найменувань актуалізує інтелектуальний 

потенціал символізованих онімів. Символічні значення мовної одиниці 

«Софія Київська», накопичені протягом її існування в мовній свідомості 

українців, доповнюються сучасними, які відображають динамічні зміни в 

суспільстві, зокрема в комунікації ЗМІ. А отже, ілюстративний матеріал 

дозволяє виокремити такі типові конотації символізованих перифраз Софії 

Київської як: історична, культурологічна, релігійна (богословська), 

ідеологічна, соціальна, про що вже згадувалося раніше. 

Унаслідок процесу символізації в перифразах відбувається семантична 

трансформація первинного слова-денотата. З’являється нова семантика, 

пов’язана з соціальними, політичними, історичними змінами. Значення нових 

символізованих перифразів складно виявити поза контекстом. Різні контексти 

та конситуації сприятимуть деталізації досліджень щодо значення медійних 

перифразів – це дозволить повніше розкрити значення первинного слова-

символа. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


91 
 

Наголосимо, потенціал позитивних асоціацій із назвами визначних 

історико-культурних пам’яток активно використовують не тільки ЗМІ, а й 

маркетологи та рекламісти. Вживання назви або ж візуального образу часто 

бачимо в рекламних плакатах і роликах, і комерційних, і політичних. Так, 

номінація «Софія Київська» стала брендом для торгівельної марки «Росинка» 

і будівельної компанії, симетрично ця концептуальна номінація обігрується в 

рекламній кампанії. Наприклад, мінеральна вода «Софія Київська» 

корелюється з рекламним слоганом «З глибини віків!».  

Місце, де знаходиться Софія, – один із престижних і дорогих районів 

Києва. Відповідно, використання цього символізованого оніма в назві 

житлового комплексу «Софія Київська» надає позитивної конотації та певних 

смислових асоціацій назві. Споживач сприймає таку назву як семантичний 

код, що символізує успіх, престижне місце в центрі столиці (хоча насправді 

комплекс знаходиться в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського 

району). 

А отже, ілюстративний матеріал свідчить, що семантика усталеного 

символу мотивує нові, вторинні номінації, які об’єднують складний 

асоціативний ряд, широкі культурологічні конотації і є виявом активних 

процесів розвитку мови. 

Соціальна функція медійного символу [60, с. 171] – об’єднувати людей 

навколо сильних, знакових (значеннєвих) образів. Ця функція, на нашу думку, 

допомагає регулювати життя людей у глобальному суспільстві та в 

мікросуспільствах (групах). А отже, символ дозволяє індивіду відчути 

належність до суспільства, встановити та посилити зв’язок, який об’єднує 

минуле і сьогодення. В контексті Софії Київської – це зв’язок із князівською 

добою, яка сприймається як епоха розквіту, незалежності, економічного, 

політичного і культурного піднесення. Один із важливих факторів, що 

об’єднує суспільство, – спільна система цінностей. Символи Київської Русі в 

такій постановці питання відображають ідеали українського суспільства, 

державні і релігійні, – це сильна незалежна країна та християнські цінності. 
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Окрім традиційних давніх символів української культури, в 

комунікативному медійному просторі з’являються сучасні символи, які 

набули своєї актуальності за часів незалежності України. Одним із них є 

Майдан Незалежності. Як і у випадку з символом «Софії», поняття «Майдан» 

розширило свої межі локації в центрі столиці, він став конситуаційним 

синонімом протестної акції, мітингу, революції. Автор матеріалу в газеті 

«День» розглядає «Майдан як праобраз нашої козацької демократії... Через 

кілька століть ця форма національного протесту, ба навіть вирішення 

наболілих питань, зосереджена у цій дивній формулі. І це не випадковість. 

Якщо проаналізувати нашу історію: стратегічно важливі питання, які 

поставали перед народом, – усі вирішувались на Майдані. … Протягом 

століть ця форма народного волевиявлення неодноразово повторювалася і 

буде повторюватися у майбутньому, бо близька нашій ментальності та 

нашим традиціям. Майдан – місце нашої національної згуртованості. … 

Майдан – символ духовності та дієвості національної ідеї.» (День, № 234, 

20.12.2013). Одне з видань навіть назвало Майдан головним словом 

незалежної України (УТ, № 7, 19.02.2015), що свідчить про важливість і 

актуальність цього символу, його ролі в історії незалежної України. 

Із часів незалежності України топонім «Майдан» набув значення 

«народного протесту», номінація «майданівець» – учасник такого протесту 

(Протистояння «стінка на стінку» в Києві майже зводило нанівець потуги 

правоохоронців висмикувати окремих «майданівців» із тісного кола (ДТ, 

07.04.2017), а вираз «збирати, скликати Майдан» – організовувати акції 

протесту на головній площі Києва, а також ширше – організовувати мітинги 

за участі великої кількості людей з метою підтримки або протесту, не тільки в 

столиці, а й в усіх містах України. Варто зауважити, що цей вислів набув 

поширення в сучасних ЗМІ у 2003-2004 роках, у період «Помаранчевої 

революції». Номінація «Помаранчевий Майдан» стала прецедентною 

моделлю, за якою утворюються нові перифрастичні номінації. Напр., поява у 

ЗМІ таких номінацій, як «мовний майдан», «майдан підприємців», 
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«податковий майдан», які побудовані за первинною моделлю «Помаранчевий 

Майдан», в структурі якої – поєднання лексеми Майдан зі значенням 

«протестна акція» та другої атрибутивної лексеми, яка уточнює причину 

зібрання протестного мітингу. Слово-композит «Євромайдан» також 

побудоване за цією моделлю. 

Зауважимо, що поняття «Майдан» у текстах національних ЗМІ 

розширило свої межі навіть за кордони України: «Майдан по-тайськи» (День, 

№31, 20.02.2014), «Iндіансько-ковбойський Майдан у Вашингтоні» (День, 

№74, 24.04.2014). Такі приклади ілюструють розширення семантики слова 

«Майдан», символізації цієї номінації і утворення на її основі нових 

вторинних номінацій.  

Номінація «Майдан» стала основою творення нових слів і виразів, 

окрім вже згаданих «майданівець», «Євромайдан», «Помаранчевий майдан», 

зазначимо номінацію «період Майдану», яка, залежно від контексту, має 

значення – протести 2003-2004 років або 2013-2014 (Ми запитали: «Про що 

на вашу думку, свідчать нерозкриті резонансні злочини, вчинені в період 

Майдану і після (розстріл Небесної сотні, підпал Будинку профспілок в Одесі 

тощо)?» (ДТ, 26.12.2014)), а також номінації «лідери Майдану», «володарі 

сцени Майдану», які позначають політичних лідерів таких протестів. (18,7% 

знаходять виправдання в тому, що «лідери Майдану розгубилися й не 

встигли перешкодити втечі з країни Януковича, Пшонки, Арбузова, Азарова, 

Клюєва, Захарченка та ін.». Однак у підступність володарів сцени Майдану 

український народ не вірить – тільки 12,1% вважають, що «Турчинов, 

Яценюк і Аваков зайшли в корисливу змову з Януковичем та командою, 

дозволивши їм уникнути арешту і залишити країну». (ДТ, 26.12.2014)). 

Таким чином, аналіз текстів сучасних медіа ілюструє розширення 

семантики лексеми «Майдан» та утворення на його основі нових вторинних 

номінацій, в тому числі і перифрастичних («мовний майдан», «податковий 

майдан», «фінансовий майдан» та ін.). Символізація важливих для 

українського контексту номінацій («Софія Київська», «Майдан 
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Незалежності» та ін.) і поява нових вторинних перифрастичних номінацій, 

генетично скорельованих із названими та аналоговими символами ілюструє 

розвиток літературної мови, який репрезентують сучасні мас-медіа. 

 

2.2.2. Концепти в семантичній структурі українського медійного 

перифразу 

 

Мова медіа, як уже зазначалося, має комплекс засобів, що дозволяють 

ефективно виконувати одну з головних її функцій – функцію впливу. До таких 

засобів у мовознавстві традиційно зараховують передусім виражальні 

одиниці різного типу: метафори, вербалізовані образи, форми модальності, 

оцінки, значимі для мовної свідомості, а також концепти, у дослідницькому 

аспекті – формалізовані в перифразах. 

Концепт – складне явище, виникле на перетині мови, мислення і 

культури соціуму, психомисленнєвих і культурних процесів. Саме через 

складність і неоднозначність цього явища існує кілька підходів до його 

аналізу: передусім культурологічний, семантичний, лінгвокультурологічний, 

основна відмінність між якими полягає у визначенні того, що є джерелом, 

імпульсом до творення концепту – власне значення слова, колективний досвід 

чи індивідуальні асоціації [30, с. 70].  

Аналіз різних визначень концепту свідчить, що дослідники насамперед 

наголошують на диференційних ознаках концепту, здійснюючи аналіз у 

підпорядкуванні теорії предметності явища, що вивчається. Наприклад, на 

думку М. Пименової, яка визначила концепт як: «певне уявлення про 

фрагмент світу чи частину такого фрагменту, що має складну структуру, 

виражену різними способами і засобами. Концептуальна ознака 

об’єктивується в закріпленій і вільній формах поєднань відповідних мовних 

явищ – репрезентативів концепту. Концепт відображає категоріальні і 

ціннісні характеристики знань про деякі фрагменти світу. (виділ. нами – 

М.Б.) У структурі концепта відображаються ознаки, які є функціонально 
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значущими для відповідної культури» [134, с. 10]. Важливим із нашого 

погляду є те, що в цьому визначенні акцентовано увагу на ціннісних 

характеристиках, які відображено в концепті. Це дає змогу розглядати 

концепт як важливий засіб вираження оцінки в мові, та відповідно, 

використовувати його при утворенні експресивних одиниць, зокрема і 

перифразів. 

Натомість у фаховому словнику «Медіалінгвістика» концепт 

визначений як «одиниця свідомості (ментальна одиниця), яка виражається 

словесно та характеризується уніфікованістю щодо сприйняття та 

закріпленості у мовній свідомості соціуму». Автори наголошують на тому, 

що «система концептів формує і визначає динаміку мовних і концептуальних 

картин світу» [243, с. 81-82]. Із таким твердженням не можна не погодитися, 

якщо йдеться про спеціалізований комунікативний локус – мову медіа. 

Універсальні та національні концепти, відтак, можуть бути складником 

семантики перифразу, особливо, коли об’єкт вторинної номінації має 

загальнонаціональне культурне значення, активно відтворюється в 

комунікації, трансформується і створює серії аналогів. 

Таким чином, концепт є складним культуромовним комплексом, що 

включає позитивну чи негативну оцінку, відповідне поле асоціацій, а отже, 

має властивість надавати репрезентативній для нього мовній одиниці 

позитивні чи негативні конотації. Ця властивість важлива, зокрема, для 

перифразів, адже семантика перифразу не тотожна семантиці слова-

номінанта, а співвідносна з ним: перифраз відтворює не тільки денотативне 

значення, а передусім конотативне, не є точним відповідником (абсолютним 

синонімом), а синонімом, який акцентує увагу на необхідних у 

комунікативній ситуації характеристиках об’єкта вторинної номінації, 

розширюючи його значення. 

Розглянемо актуалізовані нами твердження зокрема на прикладі 

медійних перифразів, які є вторинними номінаціями Києво-Печерської лаври. 

На нашу думку, важливо розглядати їх у контексті, адже саме контекст 
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деталізує та диференціює значення перифразу. Специфіка обраного нами 

узагальненого медійного контексту полягає в тому, що це не традиційні для 

аналізу художні чи релігійні тексти, а тексти, звернені до масової мовної 

свідомості – мас-медіа. Лавра, як відомо, має значення релігійної пам’ятки, 

але в медіа також й історичного та культурного концепту, що становить 

загальнонаціональну культурну цінність. 

Важливо зауважити, що саме медіа є сферою, в якій традиційні 

культурні символи і концепти переосмислюються і трансформуються, інколи 

повністю змінюючи свій семантичний обсяг. Такий процес у пізнанні світу 

зумовлений динамічними змінами у масовій свідомості та відтворюваній нею 

мовній картині світу. Так, «Лавра» як лексема-концепт, що передусім 

асоціюється з релігією, святістю, має узагальнені позитивні асоціації 

духовного центру України. Проте останнім часом номінація «Лавра» включає 

і негативні оцінки, через висвітлені в ЗМІ сутички активістів зі 

священнослужителями і представниками Московського патріархату: 

Настоятель Києво-Печерської лаври Павло записав відеозвернення до своїх 

вірних, в якому заявив, що журналісти не дають йому проходу «на території 

святої обителі» (ДТ, 18.09.2015); Ініціювання перед урядом країни питання 

про відмову підтвердити будь-які майнові права УПЦ (МП) на ключові 

національні святині – Свято-Успенську Києво-Печерську лавру, Свято-

Успенську Почаївську лавру, Свято-Успенську Святогірську лавру (ДТ, 

25.10.2015).  

Відтак, можливими є два рівні аналізу. Якщо йдеться про традиційний 

підхід, то розглядаючи Лавру як власне онім, можна виокремити в ньому 

специфічні стилістичні, емоційно-експресивні мовні конотації, лексичну 

семантику, асоціативну і культурно-історично семантику, спираючись на 

структуру значення онімів, виокремлену О. Фоняковою [186, с. 23]. Інший 

підхід зосереджується на експресивних конотаціях оніму, важливих із огляду 

на те, що однією з основних функцій перифразу є експресивна, і отже, мова 
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медіа в цьому аспекті – це мова експресії і стандарту, визначених 

комунікативною метою ЗМІ. 

Як і з Софією Київською, небайдужа реакція суспільства тільки 

підкреслює важливість цієї пам’ятки для масової культурної свідомості 

країни. Медійні перифрази, які номінують Лавру, будуються на підкресленні, 

виокремленні тих чи інших усталених асоціацій, виділенні конотативних 

компонентів значення, позитивних, негативних чи нейтральних оцінок 

денотата. 

Аналогічно до перифразів Софії Київської, серед перифрастичних 

номінацій Києво-Печерської лаври можна виділити дві основні групи 

перифразів – образні, з яскравою емоційно-експресивною конотацією, і 

необразні (нейтральні), в яких експресивна конотація відсутня або виражена 

значно менше.  

Комунікативна специфіка перифразів, як уже підкреслювалося, 

пов’язана з екстралінгвальною мотивацією, особливостями комунікативної 

ситуації, типу медіазасобу, його жанру, культурними інтенціями авторів 

текстів. Концепт у такому аналізі – важливий мотиваційний компонент 

семантики перифрастичного звороту. Зокрема, Лавра є ядром перифразів, які 

побудовані на основі цієї лексеми. Навіть якщо вона не виражена прямо, в 

чому і полягає смисл перифразування, перифрастичні номінації передають 

конотативні характеристики не тільки цього слова, але й цілого комплексу 

культурних знаків свідомості, які воно називає.  

Розглядаючи семантику перифразів, можна зазначити, що кожен із них 

виокремлює окрему ознаку концепту, що виявляються в конкретній 

комунікативній ситуації. Відтак логічним є висновок, що комплекс 

перифразів, які стосуються до одного й того самого концепту, утворюють 

його семантичну структуру. Відповідно до думки Й. Стерніна та З. Попової, 

які створили методику виявлення складників номінативного поля концепту, 

перифрастичні номінації можна віднести до периферії цього поля. 
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Функція мас-медіа, як уже стверджувалося вище, загалом полягає в 

безпосередньому впливі на аудиторію, суспільну свідомість і, відповідно, на 

дії суспільства. Як стверджує А. Полонський, в такому разі мета мас-

медійного дискурсу – формування загальних світоглядних принципів у 

соціумі [135]. Також, на думку лінгвіста, мас-медійний концепт є основною 

конструктивною когнітивною одиницею мас-медійного дискурсу. «Основна 

функція концепту, яка полягає у відображенні та закріпленні культурної 

пам’яті, в мас-медіа ускладнюється ідеологічною функцією» [135]. У 

фактологічне розгортання думки авторитетного дослідника стверджуємо, що 

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник має 

значення культурної і релігійної одиниці, навколо якої актуалізується питання 

належності відповідному органу (державній владі / церковній владі / 

конкретному патріархату). 

Отже, Лавра як концепт культурної свідомості, охоплює такі смислові 

коди: історичний (історія Київської Русі), архітектурний (пам’ятка 

архітектури середньовіччя), культурний (Києво-Печерська лавра становить 

цілий комплекс з монастирями, друкарнею, музеями), релігійний (центр 

християнства і православ’я в Україні) [30, с. 71]. 

Києво-Печерська лавра – святиня духовності в широкому тлумаченні 

поняття, цивілізаційний центр, об’єкт культурної спадщини. Але окрім того, 

це заповідник і пам’ятник, що має історичне і архітектурне значення для 

українського народу. Такі ознаки Лаври виявляють і перифрази у текстах ЗМІ. 

Зокрема, перифрази, які вказують на історичне або культурне значення, 

об’єднані навколо семантем заповідник, національний заповідник, пам’ятник. 

На противагу їм одиниці вторинної номінації, які підкреслюють духовне 

значення Лаври як релігійного концепта, пов’язаного зі святістю, будуються 

на семантемі святиня : головна святиня християнства, святиня українського 

народу, свята обитель, святиня, православна святиня, національна святиня. 

(Факти зробили підбірку унікальних  фотографій Києво-Печерської Лаври, 

яка вважається однією з головних святинь християнства. (fakty.ictv.ua, 
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07.08.2015,); Києво-Печерська лавра була заснована в 1051 році при Ярославі 

Мудрому і є однією з найбільших православних святинь України. (ZIK, 

03.05.2016). 

Отже, особливістю медійного концепту, розглянутого нами на прикладі 

Києво-Печерської Лаври, є те, що він реалізується в сучасному актуальному 

комунікативному контексті, реагуючи на резонансні події суспільного життя. 

Використання духовного концепту у світських медіа приводить до 

витворення нових культурних смислів, синкретичного поєднання 

прецедентних знаків минулого із сучасним, що вербалізують динаміку змін у 

масовій мовній свідомості та є основою для творення нових мовних одиниць 

у такій динамічній сфері масової мовної комунікації, як медіа. 

 

2.2.3. Онімний перифраз в українських медіа 

 

Проведений нами аналіз перифразів у текстах українських медіа 

доводить, що серед одиниць вторинної номінації значну кількість займають 

саме онімні перифрази. Особливості онімних перифразів (перифрази-

антропоніми, перифрази-топоніми) досліджуються переважно у працях, 

присвячених онімній лексиці загалом та, в підпорядкувані іншим 

дослідницьким завданням, власне медійним перифразам, зокрема – Д. Дергач 

«Лінгвостилістика онімів сучасних українських медійних текстів» [56], 

В. Калінкін «Поетика оніма» [73], Л. Гукова, Л. Фоміна «Топонимическая 

перифраза: введение в проблему» [55], Д. Сизонов «Медична термінологія в 

українських мас-медіа : стилістичний потенціал» [153] та ін. 

Досліджуючи топонімний перифраз, послуговуємося робочим 

визначенням поняття Л. Гукової та Л. Фоміної: «Топонімний перифраз – це 

описова конструкція, яка репрезентує найменування визначеного 

топографічного об’єкта шляхом характеристики деяких його стійких або 

індивідуально виділених ознак, чи шляхом представлення цілого за 

допомогою його різних когнітивних складників» [55, с. 76]. 
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Як відомо, пропріальні одиниці, і зокрема ойконімічна лексика, мають 

значний виражальний потенціал. Топонімні перифрази, як і перифрази 

загалом, можуть бути образними і логічними. Для логічних характерна 

нейтральна оцінність і майже повна відсутність експресивності. Це 

підтверджує твердження В. Костомарова про те, що для мови преси (у 

нашому випадку ширше – для ЗМІ) характерне чергування експресії та 

стандарту. У логічних топонімних перифразах образний компонент 

«затирається», або від самого початку створення виражається неявно, що 

призводить до того, що вони виконують функцію шаблону (напр., Південна 

Пальміра – Одеса, місто кохання – Париж, місто янголів – Лос-Анджелес, 

Велике яблуко – Нью-Йорк, та ін.).  

Натомість образні топонімні перифрази дають змогу авторові 

привернути увагу читачів до матеріалу, адже експресивність цих мовних 

одиниць дозволяє висловити авторську позицію. Такі одиниці мають значний 

семантико-функціональний потенціал, який реалізується завдяки різним 

мовним формам. Цілісне значення перифразової одиниці здебільшого 

мотивується значенням слів-компонентів, які не втрачають своєї лексичної 

семантики і водночас розкриваються у процесі мовлення. Образні перифрази 

відтак – це номінації, утворені на основі метафоричного або метонімічного 

перенесення. При перефразуванні онімів перифрази мають на меті 

підкреслити ті або інші властивості явища / предмета і допомагають 

додатково схарактеризувати топонім, виділивши якусь рису, істотну в 

певному контексті [209]. 

Перифрази з топонімним компонентом можуть використовуватися в 

мові медіа передусім як засіб впливу. Імпліцитна оцінка, яка міститься в 

таких видах перифразів, є одним із засобів маніпуляції масовою свідомістю. 

Проілюструвати динаміку оцінок вторинних одиниць, від позитивної до 

негативної або нейтральної, можна, зокрема, за допомогою перифрастичних 

номінацій. Так, ойконімний перифраз «місто Лева» (Львів) є нейтральним за 

шкалою оцінки, натомість перифраз «перлина біля моря» (Одеса) – образний 
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перифраз із позитивною оцінкою, який є медійним і корелюється з 

прецедентним текстом. У синонімічному ряді перифразів на позначення 

Києва семантика оцінки змінюється від нейтральної до позитивної – 

«столиця України», «бузкове місто», «місто каштанів», «колиска всіх трьох 

східнослов’янських титульних націй», «столиця в саду», «мати міст 

руських» та ін. На нашу думку, дослідниці Л. Гукова та Л. Фоміна мають 

рацію, коли твердять, що різні контексти й конситуації можуть формувати і 

виявляти нові відтінки значень мовних одиниць, додаткові конотативні 

значення, акцентуючи деякі важливі характеристики топоніма, надаючи 

когнітивно-конкретизуючий, емоційно-експресивний або оцінний компонент 

висловленню [55, с. 75]. 

Зауважимо, що вторинні найменування перифразу більш семантично 

ускладнені, ніж первинні. Внаслідок такого ускладнення в процесі творення 

вторинних номінацій у нових мовних одиницях з’являються додаткові семи. 

Зокрема, в перифрастичних зворотах часто актуалізується культурологічна, 

історична семантика. Це пов’язано з тим, що власні назви мають внутрішній 

експресивний потенціал. Завдяки такому компоненту семантики перифраз 

виконує функцію образного засобу.  

Власні назви також можна розглядати як своєрідні прецедентні імена. 

Окрім того, у структурі семантики перифрастичних зворотів часто є власні 

найменування, що мають особливі культурні асоціативи, свою 

культурологічну семантику. Таким чином онім, який є основою вторинного 

найменування, виконує функцію символу, а також набуває нових асоціацій. 

Декодування перифразів, в основі яких – прецедентне ім’я, актуалізує фонові 

знання реципієнта і створює умови для мовотворчості.  

Так, за класифікацією А. Громихіної, яка створила власну типологію 

аналізу мовних одиниць для топонімних вторинних найменувань за 

принципом вияву ускладнення семантики вторинних одиниць, перифрази 

відносять до диференційних номінацій, особливість яких полягає у 

виокремленні об’єкта з ряду інших об’єктів. Дослідниця вказує, що такі 
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номінації мають семи з соціально закріпленою асоціацією, або з 

уніфікованим словниковим значенням, пов’язаним з об’єктом, що 

номінується [54, с. 3]. Наприклад, «Перша столиця» – Харків. Заслуживши 

за це високу оцінку його як мера Харкова з вуст Вадима Карасьова, 

уродженця «першої столиці» (Телекритика, 17.04.2013). Відомо, що Харків 

був столицею України у 1919-1934 рр.  

Особливо активно перифрази цього типу використовуються в 

заголовках: Південна Пальміра – Одеса. Джаз-internationale у Південній 

Пальмірі. (ДТ, №35, 27.09.2013). У сучасній мові Пальмірою називають 

міста, які вражають розкішною монументальною архітектурою, за аналогією 

до стародавнього міста в Сирії. Перифраз Південна Пальміра створений за 

такою ж моделлю, як і вираз Північна Пальміра – назва Санкт-Петербурга.  

На відміну від наведених вище, такі перифрази, як Місто, виткане із 

джазу (Одеса) (ДТ, №21, 14.06.2013); Місто побожних волонтерів 

(Тернопіль) (Тиждень.ua, 4.08.2015) – це приклади контекстуальних 

перифраз, які не набули широкого розповсюдження в мові. Утворення 

першого перифразу пов’язане з проведенням в Одесі джазового фестивалю, 

інший був використаний у статті, присвяченій активній діяльності 

волонтерського руху у Тернополі. 

Топонімний перифраз має свою національну специфіку, про що 

свідчать особливі назви міст, які незрозумілі для представників інших націй, 

або різні найменування одних і тих самих географічних об’єктів у різних 

мовах. Проте, поряд зі специфічними лінгвокультурологічними одиницями, в 

текстах ЗМІ використовують і загальномовні традиційні перифрази. Зокрема, 

у семантиці топонімних перифразів часто закладений зв’язок місця з подіями 

в історії та культурі: «мати міст руських»; земля, з якої пішло християнство 

на Русі, колиска всіх трьох східнослов’янських титульних націй; Київ – це 

наш другий Єрусалим. Поява такого найменування пов’язана з історією міста, 

що стало центром християнства у східнослов’янських землях.  
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За аналогією творяться і функціонують базові для культурного 

простору сучасної людини перифрази, асоційовані з історією цивілізації. Так, 

грецьке місто Афіни ще з античних часів є культурним і освітнім центром 

Європи. З цим всесвітньо відомим містом порівнюють українське місто 

Острог, в якому у ХVI ст. було відкрито Острозьку академію – перший вищий 

навчальний заклад у Східній Європі: Волинські Афіни. Академія в Острозі – 

новітній сучасний університет у маленькому містечку. (Тиждень.ua, 

20.11.2012). Топонім «Афіни», що став символом культури, освіти, є 

компонентом перифразів на позначення міста Полтави та навіть села 

Криворівня. Перифрази, в основі яких – світові символи, формують 

універсальне поле культури, органічно інтегруючи Україну в 

загальносвітовий культурний простір. 

Проаналізувавши потенціал перифразів в українських медійних 

текстах, можемо виділити основні структурно-семантичні моделі, за якими 

створюються перифрази-топоніми, а також схарактеризувати їх 

функціональний потенціал. Наголосимо, мотивація переносних іменувань є 

основою для запропонованої нами класифікації структурно-семантичних 

моделей перифразів-топонімів у медіа: 

 власні, суб’єктивні асоціації медійника, завдяки яким творяться 

узуальні авторські перифрази («місто квітів» – Київ, місто троянд і 

фонтанів – Іллічівськ, перлина Карпат – Яремча, місто сонця – Кам’янець-

Подільский, місто троянд – Донецьк, «місто із запахом кави та 

шоколаду» – Львів);  

 прецедентні для соціуму тексти або події («Херсонський Лас-

Вегас» – Залізний Порт (місто в Херсонській обл.), перша столиця – Харків, 

колиска козацтва – Запоріжжя, та ін.);  

 просторове розміщення важливого для масової комунікації 

топографічного об’єкта відносно інших об’єктів (північний сусід – Росія, 

західна столиця, «серце Галицької землі», – Львів, східна столиця – 

Харків, перлина Поділля – Кам’янець-Подільський, та ін.);  
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 асоціація з іншим географічним об’єктом (Південна Пальміра – 

Одеса, культурний П’ємонт – Львів або Галичина, «маленький Париж», 

«український Лондон», «українська Прага» – Львів, та ін.);  

 важлива для масової свідомості роль міста, основний вид 

діяльності жителів регіону чи міста («Шахтарська столиця» – Донецьк, 

місто моряків і корабелів, «місто машинобудівників» – Миколаїв, та ін.).  

Одна з найбільш продуктивних моделей, за якою частотно твориться 

медійний перифраз – це перифрази-алюзії, де одним із компонентів є назва 

іншого міста, або ж у семантиці перифразу є вказівка на суспільно значимі 

події з історії, що дозволяють схарактеризувати ойконім. Тенденцією 

розвитку сучасної літературної мови можна вважати перифрастичні моделі, в 

основі вторинного найменування яких – інший топонім («українська 

Венеція» – Вілково, «українські Афіни» – Полтава, Криворівня та ін.). Такий 

топонім стає прецедентним й актуалізує визначені асоціації з метою 

досягнення ефекту, який цікавить медіа. Декодування імпліцитної інформації, 

що прихована за допомогою таких прецедентних топонімів, дозволяє 

наголосити на авторському ставленні до явища або ситуації, у зв’язку з якою 

згадується пропріальна одиниця. У наведених нами ілюстраціях маркований 

(первинний топонім, який є складовою частиною перифраза) має позитивну 

конотацію, і більшість топонімних перифразів цього типу є саме позитивно-

оцінним. Але на противагу їм, такі мовні одиниці як «другий / новий 

Чорнобиль», надають негативної оцінки номінації, відсилаючи до трагічних 

ситуацій і подій в історії України. Назва міста Чорнобиль в масовій мовній 

свідомості символізувалася, ця номінація стала символом біди, національної 

трагедії. Відповідно топонім Чорнобиль сьогодні породжує перифрази, 

семантика яких пов’язана з техногенною катастрофою, суспільними 

потрясіннями, світовими трагедіями. 

До другого типу належать медійні перифрази, які у своїй структурі 

мають географічний компонент, що дозволяє відобразити зв’язок з іншими 
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географічними об’єктами України, біля якого знаходиться місто. Найчастіше 

таким компонентом є назви річок. 

Відтак природньо, що одна з продуктивних моделей творення 

перифразів – модель із компонентом, що номінує топографічні об’єкти (часто 

гідроніми), які мають безпосереднє відношення до референта. Такі медійні 

перифрази часто є омонімічними: перифрази на зразок місто на Дніпрі є 

аналоговими за структурою, напр., містом на Дніпрі називають Київ, Дніпро, 

Черкаси. Вічне місто на Дніпрі. Столична влада про Київ і Україну, 

незалежність і війну, проблеми і надії. (Українські новини, 22.08.2014); Кому 

дістанеться місто на Дніпрі За контроль над ключовим мегаполісом східної 

України розпочалася серйозна боротьба між «патріотами» і «опозицією». 

(ГУ, № 16, 29.01.2016). Аналогічно, Південне місто на Дніпрі – Херсон. 

Незважаючи на те, що Південне місто на Дніпрі не може похвалитися 

багаточисельністю болгарського поселення, воно знамените своїми 

особистостями. Так, саме в Херсоні народився і виріс Сергій Станішев (УМ, 

№108, 31.07.2013). Тобто, в цьому випадку спостерігаємо появу медійних 

перифразів-омонімів як наслідок розширення багатозначної семи. 

Ще однією мотивацією творення медійних перифразів є суб’єктивне 

враження автора про об’єкти навколишньої дійсності, як напр., У маленькому 

місті-саду (Чернігові – М.Б.) (улюбленому місті М. Коцюбинського та 

багатьох інших світочів думки) саме ці церкви-бані — наче суворі вартові, 

що хочуть відгородити землю від напастей, тривог. (ДТ, 26.09.2014.) Варто 

зауважити, такі топонімні перифрази зрозумілі лише в контексті, що 

унеможливлює їх активне функціонування без контексту в масовій мовній 

свідомості. 

Як свідчить опрацьована мовна фактологія, за структурою медійні 

топонімічні перифрази – найчастіше конструкції типу «іменник+іменник» 

або «прикметник+іменник». Наявні й тричленні конструкції («мати міст 

руських» – Київ, «місто семи вітрів» – Львів, «місто семи культур» – 

Кам’янець-Подільский, та ін.).  

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://ukranews.com/uk/article/2014/08/22/607
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


106 
 

Проаналізований нами матеріал дозволяє зробити висновок, що 

основна частина медійних перифразових номінацій – це граматично 

повторювані моделі, семантика яких мотивується часом культури. Поява 

медійного перифразу, на наш погляд, як і поява інших нових одиниць мови, 

зумовлена передусім екстралінгвальними факторами. А отже, одне з 

основних завдань медіа, коли йдеться про вербалізацію масової свідомості, 

полягає в точному реагуванні на явища соціальної, політичної, культурної 

сфер життя, причому робити це в медіа необхідно блискавично й 

комунікативно оптимально. Саме тому мова ЗМІ розвивається динамічно, як 

словесна реакція на нові події, де й відбувається реактивація наявних 

моделей перифразів, що наповнює їх новими смислами. 

Візьмімо для ілюстрації розповсюджену модель топонімних перифразів 

із компонентом «столиця». У європейських мас-медіа утвердилися такі 

поширені вторинні найменування, як столиця моди (Париж), музична 

столиця (Відень, Будапешт), столиця світового кіно (Канни) та ін. У мові 

українських медіа також закріпилася ця модель, простимулювавши такі 

перифрази, як: українська столиця (Київ), перша столиця (Харків), 

шахтарська столиця (Донецьк), культурна столиця (Львів), музична столиця 

(Чернігів, Чернівці, Миколаїв) та ін. 

З очевидних причин перифраз є важливою одиницею медіатексту, 

передусім завдяки своїй поліфункціональності. Зазначимо, що функції, які 

виконує топонімний медійний перифраз, аналогічні функціям перифразу 

загалом: 

номінативна – виявляється у вторинному найменуванні денотата; 

виражальна – як засіб естетичної виразності, де перифраз надає 

емотивно-оцінну модальність, стилістичну маркованість та експресивне 

забарвлення тексту. Перифраз у текстах стилю мас-медіа відтак можна 

розглядати як відображення сучасних тенденцій у варіативному творчому 

використанні засобів мовної образності, адже вживання перифрастичних 
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номінацій змістовно і образно збагачує текст медіа, допомагає ефективно 

впливати на реципієнта; 

синонімічна – заміна для уникнення повторів і тавтологій у тексті, що 

допомагає позбавитися одноманітності тексту; перифрастичні звороти в 

цьому випадку можуть утворювати великі синонімічні ряди, що дає 

можливість уникнути багаторазового повторення одного і того ж слова чи 

виразу і ввести в номінацію елемент характеристики події чи об’єкта; 

функція надання характеристики – виділення важливих диференційних 

ознак об’єкта; 

оцінна – надання позитивної чи негативної оцінки медійній інформації; 

функція шаблону – виявлена в медійних перифразах, що активно 

тиражуються, стають комунікативними стереотипами; 

функція структурування тексту – йдеться про ситуацію, коли 

топонімний перифраз вживають у медійному заголовку. 

Уточнюючи думку О.Ліпатова [106], який аналізував функціонально-

комунікативний ресурс перифразів у мові, зауважимо, що топонімні 

перифрази в медіа не тільки виконують функцію синонімів, допомагаючи 

уникати повторів, але також можуть бути і складними ємними символами, що 

різновекторно розширюють значення денотата. 

Таким чином, онімний перифраз постає в медійній комунікації як 

важливий компонент текстів. Він допомагає реалізовувати основні якості і 

функції вторинної номінації – оцінність, емоційність, функцію впливу. Як 

засвідчує досліджений матеріал, ЗМІ не тільки репрезентують актуальні для 

суспільства цінності, а й, що важливо, моделюють нові, часто наполегливо 

поширюючи їх текстуально чи графічно. Відтак, обов’язковим елементом уже 

названого маніпулятивного дискурсу ЗМІ є варіативні перифрастичні одиниці 

з їх оцінним потенціалом. Окрім творення другої назви, варіативні перифрази 

надають семантиці вислову експресивного забарвлення, актуалізуючи 

інтенції внутрішньої семантики слова. Конотовані лексичні одиниці, які 

мають яскраві оцінні семи, у складі медійного онімного перифразу 
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підсилюють його оцінну й емотивну природу. Аналіз ілюстративного 

матеріалу доводить, що перифраз у текстах мас-медіа виконує передусім 

оцінну функцію, що завжди поєднується з номінативною.  

Особливістю сучасних мас-медійних текстів є, за нашими 

спостереженнями, багаторівневість, широкі діалогічні зв’язки з іншими 

текстами медійної сфери, чому сприяє й онімний перифраз. Тексти ЗМІ 

перестають сприйматися лінійно, це багаторівнева, полікомунікативна 

структура, їх розуміння ґрунтується на соціокультурному досвіді автора 

медійного тексту й реципієнта. 

Експресивні мовні одиниці впливають на реципієнта, посилюючи його 

інтерес до тексту. Адже мова мас-медійного тексту – це значною мірою мова 

експресії, насичена творчими мовними інтенціями, різноманітними засобами 

мовної виразності. Тексти ЗМІ є відтак репрезентантом масової мовної 

свідомості, а отже, дозволяють дослідити ціннісну модель суспільства, його 

культурні орієнтири та норми. Вплив засобів масової інформації, явний чи 

прихований, виявляється на всіх рівнях розвитку соціуму, в різних 

комунікативних сферах і значною мірою така тенденція сприяє оптимальному 

добору та творенню специфічних медійних мовних одиниць, серед яких 

онімний перифраз має особливі характеристики і функціональну перспективу.  

 

2.2.4. Специфіка перифрастичного евфемізму в мас-медіа 

 

Сучасні лінгвістичні дослідження мови медіа багато уваги приділяють, 

як вже наголошувалося, вивченню маніпулятивного впливу засобів масової 

інформації на соціум. На сьогодні, як відомо, медіа комунікативно домінують 

серед інших текстів, формують світоглядні уявлення та ціннісні пріоритети 

масової культурної свідомості. 

Заміну слів і виразів, які мовець (як і автор тексту) вважає 

нетактовними, неввічливими або грубими на стилістично нейтральні, 

традиційно пов’язують із евфемізацією. Як відомо, це явище спирається на 
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психологічні універсалії сприйняття людиною світу, а тому й існує в різних 

мовах, зокрема, й у слов’янських та германських. Мотивованою з цього 

погляду видається розробка питання у численних працях із аналізу 

евфемізмів у германських мовах, зокрема в англійській мові, та слов’янських, 

що вивчають евфемізми в різних стильових репрезентаціях [127, 205, 206, 

212]. 

Удаючись до різноманітних способів евфемізації, мовець, як відомо, 

дотримується видозміненого способу подачі інформації. Нейтральні за 

формою формулювання, тобто евфемізми, часто свідомо використовують, 

зокрема в медіа, для маскування певних явищ та дій, вони дозволяють 

варіювати комунікацію, вербально по-різному представляти властивості та 

характеристики об’єктів або предметів. Відтак використання евфемізмів 

призводить до поповнення вже наявних у мові синонімічних рядів, тобто 

впливає на активні процеси розвитку мови.  

Медіатизація сучасного життя, значний вплив медіа на соціум, чи не 

найкраще свідчить про зміни в масовій свідомості останніх десятиліть, що 

відбуваються в усьому світі. Цей вплив виявляється на багатьох рівнях: 

власне мовному, оцінному, концептуальному, ідеологічному й, очевидно 

найвиразніше, комунікативному.  

Репрезентативним із цього погляду є аналіз англомовної літератури з 

проблеми, що дозволяє вивести певний загальний підхід до евфемізмів у 

західноєвропейському мовознавстві. В сучасному розумінні евфемізм – це 

пом’якшений, двозначний перифрастичний вислів, який замінює неприємний 

для комунікантів вираз. А отже, евфемізми традиційно використовують для 

заміни слів і виразів, що здаються непристойними чи татуйованими – напр., 

стосуються смерті, релігії, соціальних проблем, хвороб, статевих стосунків, 

частин тіла та ін. 

У слов’янському мовознавстві евфемізм найчастіше визначають як 

троп, що є непрямим, прикритим, ввічливим, пом’якшувальним позначенням 

якого-небудь предмета або явища [236, с. 521], який виникає внаслідок таких 
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комунікативно-прагматичних потреб: ввічливість, делікатність, 

благопристойність, прагнення завуалювати негативну сутність окремих явищ 

дійсності. Порівнюючи таке визначення з визначеннями, представленими в 

англомовній літературі, бачимо, що розуміння евфемізму в цих лінгвістичних 

концепціях є подібним. Зазначимо також, що підхід до розглядуваного явища 

в мовознавстві переважно діахронічний, етимологічний і діалектологічний, 

зосереджений передусім на причинах появи евфемізму, ніж на власне 

лінгвістичних і тим більше комунікативних особливостях. Зокрема, 

дослідники зосереджують увагу на евфемізмах, пов’язаних із первісними 

табу. На це вказує, зокрема, В. Москвін, який також аналізує основні 

проблеми у вивченні евфемізмів: нечітке відокремлення евфемізмів від інших 

мовних явищ, передусім прийомів шифрування мови; віднесеність 

евфемізмів до перифразів; зарахування евфемізмів до тропів (порівняймо з 

наведеним вище визначенням О. Ахманової [236]. 

Універсальний механізм творення евфемізму, на нашу думку, полягає в 

тому, що евфемістичний вираз замінює табуйований вираз, виділяючи 

позитивні аспекти цільового домену, в той час як негативні аспекти 

приховуються. І в цьому полягає смислорозрізнювальний механізм творення 

евфемізму, що дозволяє ідентифікувати його в медійній комунікації. Напр., 

такими висловами користуються політики, економісти й фінансисти, 

вживаючи замість «фінансова криза» такі вирази, як «період стагнації», або 

навіть «тривалої стагнації» в економіці, економічний спад, економічна 

нестабільність, економічна рецесія. 

У науковій літературі, як вже зазначено, знаходимо різні підходи до 

аналізу природи евфемізму, що можуть бути скласифіковані, в основному, у 

дві групи: побудовані на екстралінгвальних і власне лінгвальних 

характеристиках явища. Традиційним із цього погляду є описовий аналіз 

явища евфемізації з позицій лексичної семантики і комунікативної 

прагматики. Інший аспект аналізу [212] – сформульована в сучасній науковій 

літературі і нова пропозиція для лінгвістичного визначення явища евфемізму, 
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що починається з відмінності між словесним табу і лінгвістичним табу, а 

також концептуальним табу або концептуальною забороною (лінгвістична 

заборона). 

Цей погляд заснований на заборонених концептуальних категоріях або 

реаліях, а отже, дає більш широке поняття евфемізму, не обмежуючись 

лексичною площиною і виходячи за межі процесу простої заміни. З таким 

новим поглядом на явище, зосередженим на пізнавальному вимірі, можна 

пов’язати нове визначення евфемізму, яке, на нашу думку, повніше відповідає 

суті питання. З прагматичного погляду нове визначення бере до уваги 

відносний характер нової мовної одиниці – евфемізму, а також визначає 

дискурсивні функції пізнаваних мовних процесів. Можна твердити, що 

мовний вираз не може безпосередньо бути визначеним як евфемізм або 

дисфемізм, а тільки у певному контексті й у відповідній ситуації, де розкрито 

реальний сенс намірів комунікантів і функції виразу як комунікативної 

цінності. Зауважимо, в такій постановці питання нове визначення враховує 

різні аспекти комунікативного процесу: напр., інтенції комунікантів, або 

обставини часу, місця, інші аспекти, які визначають соціальний та відносний 

характер евфемізму [20].  

Евфемізм може бути зреалізованим також у трансформованій назві 

неприйнятного або негативного з погляду комунікантів факту. У такому 

випадку часто замінником виступає слово, яке у прямому значенні має іншу 

семантику. Тому евфемізм у лінгвістичному вимірі складається з 

трансформації значення слова, або розширення його значення в комунікації. 

Напр., тенденція, яка простежується ще з часів військового конфлікту в Іраку, 

називати спочатку в офіційних повідомленнях, а згодом і у ЗМІ, військовий 

конфлікт миротворчою операцією, антитерористичною операцією, 

гуманітарною операцією та ін. Таким чином, евфемізм визначає зв’язок, який 

існує між буквальним значенням слова і його замінником [212, с. 729]. Більше 

того, продукує актуалізовану словотвірну і фразотвірну модель, яка 

поширюється на інші аналогові ситуації. 
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На наш погляд, у широкому розумінні евфемізм належить до явища 

синонімії, хоча він і не є прямим синонімом, а його функціональним 

варіантом. А отже, при утворенні нових евфемізмів, передусім у мові ЗМІ, 

комунікативна мета полягає у досягненні поставленого завдання – 

оптимального контакту з реципієнтом. Із цієї причини медійникові необхідно 

зважати на різні рівні сприйняття комунікантів, напр., (фонові знання, 

сформовану мовну картину світу та ін.). Адже загальний механізм евфемізації 

полягає, як вже було сказано, в пропозиції нової, але «прочитуваної» назви 

замість прямої номінації. Вторинні номінації, які замінюють, зокрема, 

табуйовані вислови, часто базуються на ментальних метафоричних образах, 

що визначаються способом мислення людини та її сприйняттям світу. 

Зокрема, в сучасних ЗМІ, як і в мові загалом, є табу на певні назви хвороб, 

особливо психічних та статевих. Так, венеричні захворювання називають 

«делікатними хворобами», ожиріння – зайвою вагою, дітей із синдромом 

Дауна – «сонячними дітьми» та ін. Цікавими з цього погляду є 

спостереження Д. Сизонова, викладені у монографії «Медична термінологія в 

українських мас-медіа : стилістичний потенціал» [153]. Зважаючи на це, 

автору евфемізму необхідно мати достатню фонову компетенцію для 

ефективної комунікації. Водночас, як вже було сказано, реципієнти завжди 

стоять перед необхідністю розпізнавання контексту та конситуації певного 

типу спілкування. 

Отже, синоніми і евфемізми як одна з модифікацій перифразів, 

ономасіологічні явища, які використовують комуніканти, хоча для евфемізмів 

необхідною є умова консенсусу лінгвістичної компетенції, адекватного 

розуміння паритетності мовних одиниць первинної та вторинної номінації. В 

цьому сенсі евфемізм пов’язаний із пояснювальним аспектом, який 

притаманний полісемії або омонімії, на відміну від прямих синонімів, де 

відсутня ця вимога [212, с. 731]. 

Евфемізація відтак – це «мовний акт, який є дискурсивним 

використанням мовцем деяких лексичних замін – звичних, лексикалізованих, 
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оказіональних або створених – що, шляхом мовних та паралінгвістичних 

одиниць, і в певному прагматично визначеному контексті або ситуації, 

дозволяють лексично нейтралізувати заборонену номінацію» [212, с. 732]. 

Як було зазначено, причиною появи евфемізму стає психолого-

соціальна мотивація, хоча в окремих випадках доводиться констатувати 

погіршення комунікативної однозначності. Проте в усіх ситуаціях із 

комунікативного погляду евфемізм є частиною мовної стратегії, необхідної 

для соціальної толерантності, яка повноцінно реалізується за умови, що сенс 

повідомлення не втрачається. 

А отже, в межах сучасного функціонального підходу до аналізованого 

явища, на наш погляд, необхідно в аналізі перифрастичних евфемізмів 

зважати на такі їх комунікативні характеристики та можливості: 

1) актуальність табу як психологічної та соціальної мотивації, що 

генерує евфемістичну заміну; 

2) послідовне розмежування евфемізації та звичайної лексичної заміни; 

3) кореляція з комунікативною метою, що зумовлює процес евфемізації. 

Дослідник медіатексту з очевидних причин має бути зосереджений на 

аналізі евфемізму не як лексичного замінника й не тільки в лексичній 

площині, а, насамперед, на його відповідності комунікативній меті та 

результату процесу заміни. При такій постановці питання можна пояснити 

існування синтезованих комунікативних евфемістичних форм, як напр., 

жести, які часто супроводжують комунікацію. 

Новий підхід у запропонованій дослідницькій парадигмі аналізу 

комунікативного потенціалу евфемізму в медіа полягає в тому, що евфемізм 

розглядається не як лексичне явище, але як дискурсивне. В контексті цього 

підходу пропонується визначення евфемізму або дисфемізму як когнітивного 

процесу концептуалізації забороненого слова, словосполучення, що 

репрезентується в дискурсі через використання мовних механізмів, 

включаючи різні види заміщень: лексичну заміну, фонетичну заміну, 

морфологічну заміну, композицію або інверсію, синтагматичні угруповання 
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або комбінації, що надають змогу в певному контексті або в певній 

прагматичній ситуації ослабити або, навпаки, посилити певний заборонений 

вислів [212, с. 738]. 

А отже, можна визначити дві основні комунікативні функції 

евфемізмів – завуалювати чи приховати неприємні, образливі вислови, реалії. 

Порівняймо з цього погляду аспектний підхід до функціональних 

особливостей евфемізмів у слов’янському та європейському мовознавстві. 

Так, В. Москвін [127], структуруючи явище евфемізації, виділяє шість 

основних функцій евфемізмів: евфемізми для заміни слів, які лякають (напр., 

пов’язані зі смертю); для заміни назви неприємного об’єкта; для позначення 

того, що вважається непристойним, в основному пов’язане з фізіологічними 

потребами людини; «етикетні» евфемізми – використовуються для того, щоб 

уникнути образи співрозмовника або третьої особи; евфемізми, які маскують 

справжню суть позначуваного, зокрема, автор виокремлює серед них 

політичні евфемізми; евфемістичні замінники, які позначають непрестижні 

для певного соціуму професії. 

Натомість австралійська дослідниця Кейт Беррідж (K. Burridge) 

пропонує для аналізу також шість різних типів евфемізмів, але зосереджує 

увагу передусім на їхніх функціях [205, с. 66]. У класифікації К. Беррідж це: 

Захисний евфемізм – щоб нівелювати негативне значення й уникнути 

образи. 

Секретний евфемізм – щоб містифікувати і зображувати інформацію у 

фальшивому світлі, спотворювати. 

Евфемізм, який надихає – щоб підносити і підвищувати. 

Провокаційний евфемізм – щоб викривати і спонукати. 

Об’єднувальний евфемізм – щоб виявити солідарність і допомогти 

ідентифікувати групу. Такі евфемізми пов’язані з соціальними діалектами, як, 

зокрема, сленг і жаргон; виступають як засіб ідентифікації себе в групі або 

об’єднанні групи. Це, на думку дослідниці, периферійна функція 

евфемізму [205, с. 71]. 
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Ігровий евфемізм – щоб веселитися і розважатися. Виявляється у різних 

трансформаціях одиниць мови, яку використовують мовці, часто у 

гумористичному контексті – створюють зі звичайних слів і фраз 

незвичні [205, с. 71].  

Як бачимо, підходи до комунікативного потенціалу та функціональної 

класифікації у лінгвістів, представників різних мовознавчих шкіл, мають 

значні відмінності. Функції, які виділяє В. Москвін, відповідають першим 

двом функціям у класифікації К. Беррідж, яка, на противагу слов’янському 

досліднику, пропонує зовсім новий погляд на евфемізми, виходячи з таких 

смислів і назв, як ігровий евфемізм, надихаючий евфемізм. А українська 

дослідниця О. Селіванова виокремлює магічну, ідеологічну, етикетну, 

іронічну та криптофорну функції евфемізмів [245, с. 135]. 

Зауважимо також, що лінгвістичні прийоми, які використовують при 

утворенні евфемізмів, можна розподілити на три основні групи за видом 

механізму заміни: аналогія, модифікація і запозичення. Функція евфемізму, 

отже, перебуває у відношеннях взаємозалежності зі способом його 

творення [205, с. 72].  

Звернімо увагу водночас на те, що одним із механізмів творення 

евфемізмів є прийом, при якому не створюють нові форми в мові, а 

використовують вже наявні вирази як евфемізми. Найбільш розповсюдженим 

і вживаним є механізм аналогії. Процес аналогії полягає в цьому випадку в 

перенесенні значення з одного контексту до іншого. Це також можна описати 

як тип внутрішнього запозичення, оскільки такі перенесення відбуваються в 

межах однієї мови. 

Серед засобів аналогії, звичайно, найбільш поширеною є метафора, її 

аналіз відповідно є найгрунтовнішим у дослідників-філологів [225]. Також 

для утворення евфемізмів широко використовують синекдоху і метонімію. 

Особливим типом заміни є літота, в якій художньо зменшується значення 

предмета чи явища (у випадку з евфемізмом – забороненого).  
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Модифікація є загальною стратегією для створення евфемізму, щоб 

замаскувати заборонену тему за допомогою модифікації забороненого 

вислову. Один із таких прийомів – скорочення. Зокрема, для цього 

використовують акронім і абревіатуру [205, с. 75]. Мовець може навіть 

просто взяти початкову літеру забороненого слова – як приклад, у 

англомовних текстах наводять моделі «F» слова, в українській мові – це 

обсценні вислови і слова. Ще одним із засобів заміни є прийом еліпсу, коли 

образливі слова просто випущені. У таких випадках у текстах можуть 

друкувати зірочки або заглушувати заборонені слова іншим звуком в ефірі.  

На противагу стратегії скорочення є прийом багатослівності, який 

включає в себе модифікацію первинного виразу. За формою такий замінник є 

перифразом, як зокрема, медійний вираз «людина з особливими потребами» 

замість інвалід, або «жінка бальзаківського віку», «жінка похилого віку» 

замість «стара жінка»: 1 жовтня громадськість відзначає Міжнародний 

день людей похилого віку та День ветерана. До цього День людей 

поважного віку відзначали спочатку в Європі, потім свято поширилося у 

Сполучених Штатах і до кінця 80-х років стало відомим у всьому світі (ZIK, 

30.09.2016), Як і дізнатися про причину – ще у березні керівник студії 

Володимир Зеленський натякнув на «цікавий стан» їхньої прими, через який 

Олена перестала їздити на гастролі, а їм терміново довелося шукати заміну. 

(УМ, №103, 17.08.2016). 

Ще одним зі шляхів утворення евфемізмів є внутрішнє запозичення з 

діалектного багатства мови, напр. із соціальних діалектів – жаргону і сленгу, 

напр. «позичити» кошти, «відмити» гроші, «тирити» яйця, «хейтити», 

«хейтер». Також у ролі евфемізмів можуть виступати вторинні номінації, 

якими, зокрема, є технічні або медичні терміни в медіа (Чому «зелений змій» 

страшніший за сепаратиста? (ZIK, 01.07.2015); Навіть важко уявити, яку 

суму він збив на продажу порошку смерті: йдеться не про мільйони, а про 

мільярди доларів (lb.ua, 07.11.15). 
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У медіа типовою є ситуація, коли процес евфемізації відображає 

соціокультурну і мовну тенденцію до дотримання політичної коректності. 

Зокрема, це стосується расової, вікової, характеристики людей, теми хвороб і 

здоров’я.  

Для лінгвістичного аналізу медійних евфемізмів важливо розглянути 

такі аспекти, як специфіка функціонування евфемізмів у стилістично 

однорідних текстах, комунікативний потенціал та тривалість існування в мові 

певного соціуму, тобто семантична стійкість і довговічність. Зауважимо, що 

термін життя евфемізмів у мові залежить значною мірою від активного 

вжитку в комунікації, стійкості традиції, соціальних і культурних 

трансформацій суспільства та ін.  

Зокрема, лінгвісти К. Алан та К. Беррідж (K. Allan, K. Burridge), 

досліджуючи евфемізми і табу в діахронії, вивели універсальний закон 

семантичної заміни: негативна конотація з часом заміщує позитивну. Ефект 

цього закону полягає в тому, що багато евфемізмів набувають негативного 

значення з плином часу. З’являючись як нейтральний або навіть позитивний 

замінник забороненого слова, зміщуючи емоційну домінанту, з часом 

значення евфемізму прямо пов’язується із забороненим предметом чи явищем 

дійсності. Дослідники описують це як «звичайну долю евфемізмів – 

нейтральне слово стає негативним, оскільки замінює заборонене слово і 

тепер відкидається, в свою чергу» [205, с. 80]. На етапі виникнення евфемізм, 

таким чином, приховує негативне значення поняття, але згодом посилює 

зв’язок між евфемізмом і замінюваним ним поняттям як пряма назва. 

Відповідно, з часом евфемізм починає сприйматися як прямий відповідник 

забороненого або непристойного поняття і переходить до прямих 

найменувань, потребуючи нової заміни.  

Незважаючи на цю закономірність, деякі евфемізми мають коротке 

життя і не затримуються досить довго, щоб стати непридатними для 

вживання. Багато з таких виразів просто зникають, перш ніж набувають 

негативної конотації.  
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При дослідженні евфемізмів, особливо характерних для масової мовної 

свідомості, на наше переконання, необхідно залучати до аналізу не лише самі 

евфемічні вирази, але й той соціально-культурний фон та мовне оточення, на 

тлі якого виникає потреба в евфемізмах. 

Підкреслимо, особливо частотним на сучасному етапі є вживання 

евфемізмів у медіа. Це пов’язано, як сказано вище, з природою медіа, їхніми 

функціями. У текстах ЗМІ, зокрема, у публічних виступах політиків, часто з 

метою політкоректності, використовують саме евфемізми. Звернімо увагу на 

те, що у роботах, присвячених евфемізмам у політичному дискурсі, 

дослідники доводять: евфемізми відіграють особливу роль у соціальній 

комунікації. Справді, евфемізм постійно і широко використовується в 

політичній мові та відповідає потребі політиків у підтримці їхнього 

позитивного іміджу. Активне використання евфемізмів у мовленні політиків 

можна пояснити також вимогою коректності комунікації з погляду 

політичних партій, які вони представляють, або в цілому через необхідність 

видаватися толерантним. Словесна ввічливість відіграє важливу роль й у 

мовній стратегії політиків, мета якої – завоювати прихильність людей. Окрім 

вже наведених прикладів висловлювань, які змальовують нестабільну 

економічну ситуацію, наведемо такі поширені в ЗМІ вирази, як 

«завуальовувати інформацію», «приховувати факти» замість «казати 

неправду», брехати; «виражати стурбованість» замість «обурюватися» та 

ін. Якщо взяти до уваги, що в сучасному суспільстві є багато табу, пов’язаних 

із соціальними аспектами (вік, раса, стать, матеріальне становище та ін.) і, 

отже, «соціальні санкції» застосовують до поведінки, яка розглядається як 

образлива або, принаймні, неввічлива в межах певного соціального контексту, 

вживання евфемізмів є закономірним. Зрозуміло, що ця соціальна санкція – 

це саме те, чого політики, та публічні люди загалом, намагаються уникнути за 

допомогою евфемізмів [214, с. 3]. У сучасних ЗМІ останнім часом набула 

поширення тема ЛГБТ-спільноти, або людей з гомосексуальною орієнтацією 

та трансгендерів, та відповідно, у мові творяться евфемізми, що їх 
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номінують. Власне, абревіатура ЛГБТ без розшифровування теж є 

евфемізмом, як і вислів «людина з нетрадиційною орієнтацією». 

Перифраз у цьому випадку є одним із прийомів евфемістичних замін, 

тому що застосовується з метою уникнення прямого називання того, що 

вважається неприємним або потенційно образливим, некоректним. Для 

заміни слів, які могли б спровокувати дискомфорт у спілкуванні, свідомо, 

отже, обираються альтернативні, менш експресивні [214, с. 10]. 

Цей тип перифрастичних назв також розглядають у медіалінгвістиці як 

соціально прийнятний спосіб замаскувати суспільні виклики, неоднозначну 

реальність і при цьому уникнути дискримінації щодо соціально незахищених 

груп населення. Політичні особи також вдаються до таких засобів, щоб не 

видаватися жорсткими і жорстокими у ставленні до вразливих соціальних 

груп та осіб і таким чином підтримати свій імідж [214, с. 11]. Напр., 

представники влади намагаються уникати слова «бідність», «бідні люди», 

вживаючи замість «соціально незахищені верстви», «люди з низьким рівнем 

доходів», «люди, які знаходяться у складних життєвих обставинах» та ін.  

На рівні лексики комунікативний ефект політичного евфемізму видно 

найбільш чітко. Підкреслимо також, що більшість евфемізмів виникають 

саме на рівні слова – насамперед через «звуження» семантики. Проте 

політичний, як і взагалі медійний евфемізм, не може розглядатися виключно 

як лексико-семантичний процес. Він також працює на рівні пропозиції через 

набір дискурсивних тактик, що діють на мовленнєву поведінку, яка не 

відповідає законам ввічливості [214, с. 14].  

Поява евфемістичного перифразу стимулюється, як правило, 

позамовними факторами. Він виникає у зв’язку з бажанням мовця дати 

предметові, явищу чи дії певну емоційну оцінку або у зв’язку з певними 

евфемістичними причинами (напр., «володар пекла» замість диявол, «гірка» – 

горілка та ін. Той факт, що стара команда сидить у Москві, тужливо п’є 

гірку, і її рве на батьківщину, не мав стати нездоланною перешкодою для 
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отримання народом України відповідей на питання про страшні злочини, 

скоєні в нашій країні за цей рік. (ДТ, 26.12.2014).  

Отже, одним із важливих із функціонального погляду видів перифразів 

є саме евфемістичні перифрази. Вони вживаються для завуальовування 

негативних за значенням (із морального або політичного погляду) слів; 

заміни різких, грубих слів і виразів; явищ, які соціально і культурно не 

сприймаються як правильні (вади, недоліки суспільства і людини). Смисл 

понять не змінюється, але форма вираження є більш прийнятною для 

культурної традиції та суспільної комунікації. 

Таким чином, у мові ЗМІ перифрастичні евфемізми стають засобом 

мітигації, тобто пом’якшення мови, маскування та приховування негативних 

явищ, що може передбачати в медійній мові як позитивні, так і негативні цілі. 

Зокрема, евфемізми часто і продуктивно використовують як засіб маніпуляції, 

особливо у промовах політиків. Крім основного комунікативного завдання, 

евфемізми в медіа, на наш погляд, виконують й інші функції – об’єднувальну, 

ігрову, що ілюструє мовна практика сучасних медіаресурсів. Поява 

евфемізмів у мові ЗМІ зумовлена не тільки культурними, соціальними та 

політичними факторами, вони є свідченням реальних процесів розвитку 

мови, інтелектуалізації мовної свідомості українців. 

 

2.3. Оцінний вимір медійної перифрастики 

 

Проблема мовного вираження оцінки та емоцій з погляду їх 

аксіологічного представлення, як відомо, розробляється у працях таких 

лінгвістів, як Н. Арутюнова, О. Бабаєва, О. Вольф, Т. Космеда, 

В. Шаховський та ін. Категорія оцінки в запропонованому нами дискурсі ЗМІ 

розглядається в різних аспектах: її модифікації, ролі у формуванні 

стереотипів, використання в маніпулятивних тактиках та ін. Оцінний 

компонент значення також є особливим предметом зацікавлення 

медіалінгвістів, передусім у сфері політичного медіадискурсу. 
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Категорія оцінки в мові відображена у значенні мовних знаків, у 

мовленні – в оказіональних значеннях (слова, які не мають оцінного 

компонента в семантиці, реалізують оцінну функцію в контексті). Оцінний 

компонент виділяють в плані денотата й конотата, а також як складову 

частину оцінних концептів. 

У такому разі варто звернути увагу на неоднозначність розуміння 

термінів «емотивність» і «оцінність» в сучасній лінгвістиці. Так, О. Вольф 

використовує ці два поняття синонімічно, вказуючи, що емотивність може 

включати як емоційну, так і раціональну оцінки. За словами дослідниці, 

«емотивність – це компонент взаємодії суб’єкта і об’єкта оцінки, який 

виражає ставлення суб’єкта до об’єкта» [43, с. 37]. В. Шаховський вважає, що 

функція оцінки – одна з функцій емотивів, і в емотивах оцінка завжди 

емоційна [191, с. 53]. Суперечливим питанням аксіології є проблема 

співвідношення емоційного та раціонального (інтелектуально-логічного) в 

оцінці. Суб’єктивісти й об’єктивісти вважають основним і первинним емоції 

та раціональні судження відповідно. Визначити первинне в оцінці 

допомагають засоби самої мови, які диференціюють два види оцінки: 

предикат думки вказує на раціональність оцінки, експресивні та афективні 

прикметники посилюють емоційність [43, с. 40-41].  

Оцінка «стосується понятійних категорій, під якими розуміються 

смислові компоненти загального характеру, що властиві великим класам 

мовних одиниць, які виражають різні засоби на кожному рівні мовної 

структури» [203, с. 6]. Як зазначає О. Вольф, оцінка є модальною рамкою, 

структура якої складається з обов’язкових і периферійних елементів, 

імпліцитних і експліцитних. Експліцитним елементом є об’єкт оцінки, а 

оцінна шкала, стереотипи, аспект оцінки, як правило, не виражені. Суб’єкт 

оцінки може бути вираженим, та частіше є зрозумілим тільки з контексту. Те 

ж стосується і аксіологічних предикатів і мотивації оцінки, які реалізуються 

як в експліцитному, так і в імпліцитному плані [43, с. 47]. 
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Дослідники вибудовують шкалу оцінки, структура якої складається із 

зон «позитивного», «негативного» і «нейтрального» значень. Найбільшу 

неоднозначність має зона т. зв. «нейтрального» семантичного поля, 

складність із яким полягає в тому, що не завжди можна розділити 

нейтральність і байдужість (indifference), тобто нейтральну позицію і 

нейтральне для оцінки. Крім того, на нашу думку, нейтральність взагалі не 

притаманна тексту ЗМІ, оскільки кожен текст приховує в собі імпліцитне 

судження [21].  

В оцінці, як відомо, завжди співіснують об’єктивний і суб’єктивний 

фактори, до того ж останній, як правило, переважає. «У світі оцінок діє не 

істинність відносно об’єктивного світу, а істинність відносно 

концептуального світу учасників акту комунікації» [43, с. 203]. Об’єктивність 

в такій постановці питання не характерна для мас-медіа, навіть у тих жанрах, 

які вважаються найбільш об’єктивними (інформаційних – новина, репортаж, 

прогноз погоди тощо), оцінність же є невід’ємною ознакою медійної 

комунікації. Втім, категоричність такого твердження потребує окремих 

уточнень і пояснень. 

Серед інших критеріїв класифікації оцінки виокремлюють: спосіб 

оцінки (абсолютна чи порівняльна оцінка), аксіологічна інтерпретація 

(позитивна / негативна), характер завуальованості (експліцитна / імпліцитна), 

аспект оцінки (загальні та часткові, серед останніх Н. Арутюнова визначає 7 

типів оцінок) [5, c. 75-76]. 

Зважаючи на основні функції стилю ЗМІ, при виборі мовних одиниць 

необхідно орієнтуватися на баланс між інформативністю й оцінністю. 

Мовними одиницями, які дозволяють максимально ефективно виконувати 

функції впливу, емоційності й оцінності, є насамперед ті, що виникають як 

результати реалізації функції вторинної номінації. 

Тому для перифразів аспект оцінності є надзвичайно важливим і 

частотно актуалізованим у семантиці, оскільки таке образне найменування 

завжди містить у собі оцінку. Цікаво, що значення одного й того ж перифразу 
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залежно від контексту може змінюватися від нейтрального до негативного та 

від нейтрального до позитивного за шкалою оцінки.  

Попередні наші дослідження виявили, що в текстах українських ЗМІ 

функціонує значна кількість оцінних перифразів, особливо – на позначення 

імен представників суспільної та культурної сфер. (Антихрист зі стажем – 

М. Менсон. Антихрист зі стажем (заголовок). (УТ, №50, 13.12.2012), 

Незважаючи на цілковитий баланс поглядів гостей, серед яких були навіть 

«легенда українського парламентаризму» Володимир Литвин, юний нардеп 

від ПР Сергій Горохов, Олесь Доній та політолог Сергій Таран (Телекритика, 

25.09.2013); Коли патрон 5-го, Петро Порошенко, годину говорив 

англійською без папірця, моя смілянська рідня вирішила, що він – наш 

майбутній президент (Телекритика, 25.09.2013); Вочевидь протистояння 

«Доктора Сталевого Молота» та «Російського Витязя» – головна 

боксерська подія року (УМ, №143, 03.10.2013); І коли зненацька помітив 

зворушливу одеську Сольвейг, котра співає своїм голосом, то ніхто вже й 

секунди не вагався (ДТ, №21, 14.06.2013); «Наш кобзар»: як Микола Лисенко 

став «батьком української музики» (заголовок). (УМ, №38, 28.03.2017). 

Найбільш цікавими з погляду емотивно-оцінних характеристик є 

перифрази-антропоніми. Вони яскраво репрезентують оцінкову шкалу 

«позитивного» та «негативного». (Безперечно артистичний, в’юнкий і 

дотепний телетроль нині займає лідерські позиції серед чемпіонів свого 

жанру (І. Ургант – М.Б.) (ДТ, №15, 19.04.2013); Одіозного «регіонала» 

(П. Мельник – М.Б.) не утримуватимуть під вартою, як на цьому наполягала 

прокуратура (мовляв, екс-нардеп може втекти за кордон, тиснути на волі на 

свідків у справі тощо) (УМ, №110, 02.08.2013); Було щоправда не зовсім 

зрозуміло куди поділися справжні акули української сцени, їх на святі чомусь 

не було помітно, якщо не враховувати Павла Зіброва. (Тиждень.ua, 

17.03.2013); Іще одна його колишня учасниц  – Христина Стуй – нині освоює 

дещо довшу дистанцію, де їй також вдається вигравати медалі. «Біла 

тигриця», як сама себе охрестила спортсменка, допомогла нашому 
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квартету 4х400 м стати срібним призером ЧЄ (УМ, №120, 19.08.2014); 

Згадаємо останній, 2010 р. альбом джазового метра Imagine Project – 

скрупульозну роботу зі змішування значень і контекстів, спрямовану на 

підтвердження давньої вічної концепції єдності й крихкості світу (ДТ №24, 

03.07.2015). 

Імпліцитність смислів деяких перифразів-лексем у мовленні 

призводить до того, що їхнє значення передається через підтекст. Це дозволяє 

використовувати авторам іронію, що змінює нейтральну чи позитивну за 

шкалою оцінки номінацію на негативну. Наведемо в цьому дослідницькому 

контексті одне з тлумачень іронії, яке пропонує О. Калита: «Це форма 

комізму, яка виражається в емоційно-оцінному естетичному 

суб’єктивованому ставленні до дійсності, характеризується багатоплановою 

структурою вираження, при  відносній рівноправності цих планів, 

амбівалентністю, здатністю до двоспрямованості й специфічним емоційним 

переживанням» [74, с. 33]. Іронічність у такому розумінні виникає на основі 

контрасту позитивного й негативного, коли позитивне в межах цього 

контексту стає негативним. Позитивні характеристики в окремому контексті, 

зокрема в медіа, набувають зворотнього, зниженого звучання: Міністр освіти 

і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник порівняв Києво-Могилянську 

академію з російською світською левицею – за всіма описами, мова йшла про 

Ксенію Собчак (ДТ, №7, 25.02.2013); Зокрема, як це робить головний 

«младореформатор» перший віце-прем’єр Сергій Арбузов, сам виходець із 

пов’язаного з Сім’єю банківського бізнесу (ДТ, №31, 30.09.2013); Страх 

прогнівити «старшого брата»? (ДТ, №31, 30.09.2013); «Сім’я», яка 

постійно нарощує контроль за країною, насправді має системну проблему – 

вона цілковито і повністю базується на головному «родинному» стовпі – 

Вікторові Януковичу (УП, 13.02.2013); Експерт відзначає, що призначення 

Рибчича лобіює колишній та й нинішній «газовий король» – Олександр 

Онищенко (Кадиров), намагаючись таким чином зберегти газові активи 

Олександра Януковича. (День, №13, 29.01.2015); Тисячі «газових баронів» 
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з’явилися в країні. (УКРІНФОРМ, 30.10.2015); ГПУ проситиме суд 

заарештувати одного з «діамантових прокурорів». (Тиждень.ua, 

11.11.2015). 

Набувати позитивного чи негативного значення перифраз у медіа може 

і через компоненти, що мають яскраво виражену оцінну семантику (зірка, 

король, принцеса, примадонна та ін.): Так, напр., у клубі «Культ» в одній 

імпрезі поєднали живого класика української літератури Сергія Жадана і 

російського барда Вероніку Доліну (УМ, №133, 17.09.2013); Але Шульц 

вдався метру української літератури блискуче, тому видавці, обираючи 

перекладача для Вальзера, не сумнівалися в тому, хто це має бути (УМ 

№133, 17.09.2013); Здається, під час вимушеного відпочинку у Рафи (Рафаель 

Надаль – М.Б.) відкрилися додаткові резерви, які допомогли «королеві 

ґрунту» не тільки виграти рекордний – восьмий – «Ролан Гаррос», а й по-

новому розкритися на «хардових» кортах (УМ, №130, 11.09.2013); Звісно, 

якби до студії «Про життя» завітали такі монстри українського шоубізу, 

як Ірина Білик чи Тая Повалій разом із чоловіком Ігорем Ліхутою (про якого 

кажуть, що «Ліхута» – це не прізвище, а професія!), від призабутих зірок 

90-х не лишилося б каменя на камені (Телекритика, 17.04.2013); Себто Олеся 

Бузину й непримиренного скаженого радикала Олега Ляшка (Телекритика, 

17.04.2013)), і завдяки несподіваному поєднанню компонентів, яким властива 

нейтральність у первинному значенні (Далі тут подали синхрон так само 

запрошеного на YES «Луценка звільненого» – у відповідь на запитання, як 

президентові України звільнити Тимошенко: «взяти ручку й підписати 

помилування Тимошенко!» (Телекритика, 25.09.2013); Володарка ідеального 

тіла «Чорна пантера» святкує 47-річчя. (Gazeta.ua, 22.05.2017). 

Завдання нейтральних перифразів – надавати різну за семантичними 

критеріями додаткову інформацію про об’єкт мовлення – особу, предмет чи 

явище (Напередодні, ставлячи питання до Януковича, чемпіон світу із боксу 

трохи збився у найбільш відповідальний момент (УП, 23.09.2013); Буквально 

днями мсьє Депардьє, улюблений актор Б.Бертолуччі і Ф.Трюффо, до всіх 
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своїх десертів отримує ще й звання «почесний громадянин Чеченської 

Республіки». (ДТ, №8, 01.03.2013); А британський класик Бернард Шоу в цій 

же афіші значиться своєю «Людиною і Надлюдиною» – у головній ролі Рейф 

Файнс. (ДТ, №25, 10.07.2015); Сергій Васильович спеціально звернувся до 

італійського дизайнера на ім’я Джованні Марія Малерба Ді Буська, який 

кілька десятиліть тому робив диван для виконавця «місячної ходи». 

(Тиждень.ua, 10.01.2014); Володимир Зеленський, як людина і пароплав 

(власник акцій монополії з виробництва політичного телегумору), напевно 

перебуває не в таких уже простих взаєминах зі своїм телевізійним альтер-

его. (ДТ, №50, 28.12.2015 – 15.1.2016).  

Для оцінних перифразів-антропонімів, як правило, нейтральність не 

характерна. Загальномовні перифрази, які фіксують у словниках і тиражують 

у багатьох медійних текстах, поступово втрачають властивість позитивної чи 

негативної характеристики за шкалою оцінки і функціонують у соціумі як 

нейтральні (Тож для початку Олексій зареєструвався кандидатом від 

опозиційної сили «РПР – ПАРНАС» на дострокових виборах мера 

Білокам’яної столиці (УМ, №129, 10.09.2013); Заслуживши за це високу 

оцінку його як мера Харкова з вуст Вадима Карасьова, уродженця «першої 

столиці» (Телекритика, 17.04.2013); Щоправда, як під час відкритого 

тренування не раз зазначали українські футболісти, вони добре знають 

методи, які можуть остудити атакувальний порив «галльських півнів» 

(УМ, №167, 14.11.2013). 

Як спостерігаємо, відповідно до особливостей стилю масової 

інформації, перифраз у текстах мас-медіа виконує найперше саме оцінну 

функцію (надає негативну оцінку, позитивну або може бути оцінно 

нейтральним). Це дуже важлива особливість медійних перифразів, яка 

полягає в тому, що, крім вторинної назви, вони надають семантиці слова / 

словосполучення експресивного забарвлення. А отже, конотовані лексичні 

одиниці, які мають яскраві оцінні семи, у складі перифразу підсилюють його 

оцінну й емотивну природу, що відповідає установці мас-медіа на виконання 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


127 
 

домінантних комунікативних функцій – інформування та впливу на 

аудиторію. 

Особливо сприятливим у плані вираження позитивної чи негативної 

оцінки є відповідно перифрази-антропоніми, які замінюють номени – імена 

людей за критерієм, передусім, асоціацій. Найчастіше такі перифрази 

виражають іронічне ставлення до публічних осіб, зокрема сфери політики, 

культури, спорту як найбільш репрезентативних сегментів життя та розвитку 

соціуму. Тим самим використання досліджуваних перифразів допомагає 

виконувати важливу функцію ЗМІ – функцію впливу на реципієнта. 

 

2.4. Особливості функціонально-системної кореляції 

перифрастичних одиниць у медіа 

2.4.1. Функціональна синонімія медійних перифразів 

 

Відношення синонімії репрезентують внутрішню структуру мови на 

всіх її рівнях. Численні лінгвістичні дослідження, особливо в аналізі лексики, 

демонструють важливість синонімії як об’єкта пізнання системних 

відношень мовних одиниць. 

Зауважимо, в мовознавстві вивчення синонімії є традиційним, хоча й 

неоднозначним із погляду аспектології, рівнів аналізу та методів 

опрацювання матеріалу. Із функціонального погляду синонімія є потенційною 

можливістю кожного мовного знака, що зумовлено принципом 

«асиметричного дуалізму» мовного знака. Потенціал до синонімічних й 

омонімічних відношень мовних одиниць, як відомо, є умовою еволюції 

мовної системи [77]. 

Синонімія лежить в основі природи і функції перифрастичної одиниці. 

Однією з основних причин появи перифразу є, як відомо, уникнення 

повторів, а отже сутність такої мовної одиниці ґрунтується на подібності з 

семантикою вихідного номена, але по-іншому представленою формально і 
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синтаксично [32]. З цієї причини перифраз інколи називають особливим 

різновидом синонімії. 

Традиційно, ще з античного періоду, перифраз розглядався також як 

стилістичний засіб, а саме – троп, який увиразнює характеристики денотата, 

надає йому експресії. У сучасній лінгвістиці, зважаючи на названі критерії, 

можна виокремити кілька основних поглядів на перифраз: 1) перифраз – 

стилістичний засіб; 2) перифраз – засіб вторинної номінації; 3) перифраз – 

одиниця фразеології. Цей ряд можна продовжити, якщо характеризувати 

явище синонімії, виявленої в перифразі, який співвідносний із певною 

комунікативною сферою, в нашому аналізі – медіа. 

Зауважимо, що недостатньо вивченими в сучасному мовознавстві 

залишаються типи системних відношень у перифрастичній сфері, які 

зумовлені функціями перифразів. Адже перифрастичний комунікативний 

потенціал не дублює системних відношень, які існують на лексичному / 

фразеологічному рівні мови. Зауважимо, на відміну від лексичної чи 

фразеологічної системи, в яких різні типи опозицій семантики слів чи 

словосполучень формують системні відношення, у перифрастичній сфері 

основним типом відношень є відносна тотожність і подібність функцій. Ці 

відношення лежать в основі природи і типології медійних перифразів, 

об’єднуючись навколо домінантного для тексту узагальнювального поняття – 

саме вони формують комунікативні перифрастичні ряди. Водночас звертають 

на себе увагу неактуальність відношень опозицій у системі перифразів 

загалом й у певній комунікативній сфері, що виявляється у недостатній 

розвиненості різних видів системних відношень перифрастичних одиниць 

[34]. Найбільш розвиненими вважаються відношення синонімії, але відносно 

характеру цих відношень також немає визначеної одностайності думок. 

Зокрема, Ю. Степанов перифраз розуміє як «такі відношення між двома 

одиницями, коли зберігається тотожність денотата – предмета чи ситуації, що 

позначається, але змінюється смисл, або сигніфікат» [170, с. 201]. Виходячи з 

наведеного і подібних тверджень, дослідники [34] вказують на те, що не всі 
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перифрази, близькі за значенням в контексті, можуть бути синонімічними, 

таким чином латентно відбувається розмежування між синонімією 

загальномовною і функціональною. На відміну від синонімів, у мовній 

лексичній системі, перифрази розходяться у своїх значеннях, зберігаючи 

лише спільність імені, яке вони замінюють і здатність виражати оцінне 

значення. 

Так, Л. Шевченко розглядає синонімію перифразів як спеціальну групу 

функціонально-стилістичної синонімії. «Разом з тим функції стилістичних 

фігур у мовленні як синонімів до «нейтральних» форм висловлення … їх 

використання є показником сфери спілкування, надає мовленню характерних 

логічних і емоційно-експресивних відтінків і у функціональному аспекті 

може розглядатися як спеціальні форми організації думки» [195, с. 135]. 

Дослідниця розмежовує загальномовну і функціональну синоніміку. 

Аргументується думка, що відповідно до комунікативних завдань мовні 

засоби розвиваються, створюючи нові синонімічні ряди. Однією з перших 

особливості синонімії перифразу почала досліджувати Г. Розанова [141], 

аналізуючи аспект семантики перифразу й відповідно його комунікативний 

ресурс. 

Зауважимо, в науковій літературі висловлені і протилежні думки з 

приводу синонімії в перифрастиці. Зокрема, Т. Битєва, розглядаючи 

«перифрастичні гнізда», тобто перифрази, які корелюють з одним словом-

номінантом і знаходяться у відносинах «тотожності референтної 

віднесеності», компенсують відсутню, на думку дослідниці, синонімію [34, 

c. 150]. 

Перифрастичні звороти можуть утворювати в медіа великі синонімічні 

ряди, що дає можливість уникнути багаторазового повторення одного і того ж 

слова чи виразу і ввести у номінацію елемент оцінної характеристики. 

Наприклад, для найменування топонімів у медійних текстах вживають як 

загальномовні, так і контекстуальні перифрази: Втрата Києва – колиски всіх 

трьох східнослов’янських титульних націй – досі викликає фантомний 
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біль у колективній душі росіян (ДТ, №1, 11.01.2013); Сталося це в Києві, на 

вулиці Басейній. Більша частина «матері міст руських» не входила до межі 

осілості – переліку районів, де в Російській імперії дозволялося селитися 

євреям (ДТ, №33, 13.09.2013); Її вразило, що бiльшовики залили кров’ю 

улюблене бузкове мiсто (Київ) (УМ, №50, 03.04.2013); Про наше вічне місто. 

Символічні обличчя Києва (УМ, №22, 12.02.2013); Минулого тижня Одеса 

отримала змогу «живцем» почути й побачити мовознавця й народного 

депутата від ВО «Свобода» Ірину Фаріон, яка представила в «перлині біля 

моря» свою книгу «Мовна норма: знищення, пошук, віднова» (УМ, №87, 

18.06.2013); Париж – визнана у світі столиця моди (ДТ, №45, 9.12.2012); За 

даними спільного дослідження The Wall Street Journal/WNBC-TV/Marist, за 

міського омбудсмена де Блазіо були готові проголосувати 65% виборців, а 

його основного суперника Джозефа Лоту підтримували лише 26% жителів 

Великого Яблука. (ДТ, №46, 06.11.2013); Стародавній Чернігів – місто 

доблесті й терпимості – вже на підступах огортає розміреним ритмом 

спокою, а православні бані випромінюють небесну позолоту (ДТ, 26.09.2014); 

Нещодавно влада Парижа постановила штрафувати на €35 кожного, хто 

кине недопалок у неналежному місці. Розумне рішення: «бичками» буквально 

всипаний центр міста закоханих, що за кількістю бруду може позмагатися 

з Києвом. (Тиждень.ua, 02.02.2012); Париж – це два величезні лабіринти: над 

землею та під нею. І якщо першим – вулицями міста-музею, дивом вцілілими 

під час двох світових воєн – блукати надзвичайно цікаво, то до другого, що 

йменується метрополітеном, людям зі слабкими нервами краще навіть не 

наближатися. (Тиждень.ua, 02.02.2012); Кульмінацією італійських міражів 

була Венеція. Коли він побачив архітектурне диво найпримхливішого міста, 

яке постало з моря, повітряно-східну розкіш палаців, колону з левом та 

Святого Марка на березі – Сергій зрозумів: ось тут оселя його душі. (День, 

№192, 24.10.2012); Але не тільки «температурний фактор» приваблює 

мандрівників: 1,5 мільйона туристів відвідують Вроцлав за рік. «Місто 

зустрічей» – так кажуть про нього і поляки, й ті, хто приїжджає сюди з 
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інших країн. (УМ, №145, 11.11.2015); Розпростерши крила серед кромішньої 

пітьми, «Ворона» полетіла в місто колишнього Галицько-Волинського 

князівства – в Рівне. (ДТ, 29.01.2016); Якими тільки солодкими епітетами 

не уславився промисловий центр на півдні країни – Миколаїв: «місто святого 

Миколи», «місто корабелів», «місто білих акацій», «місто 

машинобудівників» і, звичайно ж, «місто наречених». (День, № 47-48, 

17.03.2016). 

Ще одним типом перифразів-синонімів у ЗМІ є моделі, побудовані на 

онімних відношеннях між номеном і денотатом перифразу. Синонімічні ряди 

перифразів у таких випадках варіюються за конотаціями від нейтрального до 

іронічного, надаючи оцінного забарвлення вислову. В аналізованих нами 

текстах, зокрема періодиці 2012-2013 рр. особливо частотними були 

позначення екс-президента Віктора Януковича: Що гарант Конституції 

вважає за благо нею нехтувати (ДТ, №1, 11.01.2013), Описуючи можливі 

роздуми першої особи Української держави, я мимоволі згадав… Дарвіна 

(ДТ, №39, 25.10.2013), Господар Банкової (і це підтверджували чимало 

джерел) не вірив і в те, що Кремль всерйоз вимагатиме від нього звільнення 

Тимошенко (ДТ, №43, 22.11.2013), Смаки українського самодержця в чомусь 

співпадають зі інтересами російської династії Романових, улюбленим місцем 

відпочинку яких був Крим (УП, 14.01.2013), «Вічний чиновник», який 

жодного дня не займався бізнесом, Віктор Янукович і його родина 

продовжують закріпляти статус олігархів, збираючи власність по всій 

країні (УП, 14.01.2013), Після того, як люди, наближені особисто до Віктора 

Януковича та його старшого сина Олександра, фактично взяли під контроль 

весь уряд та ключові силові відомства, питання політичного майбутнього 

«Папи» практично вирішено (УП, 11.06.2013), Проте обидва видання 

зійшлися на тому, що хотів сказати «Залізний Господар» Партії регіонів 

(Телекритика, 20.09.2013) та Юлії Тимошенко: Про те, що Леді Ю 20 місяців 

не виходила на вулицю й живе, не бачачи сонячного світла, також говорив її 

адвокат Сергій Власенко (УМ, №111, 06.08.2013), Що можна возвести у ранг 
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державного вуайєризм окремих «особей», роздивляючись хроніку перевдягань 

харківської бранки (УП, 29.01.2013), І апеляція за рішенням Луценка буде 

можлива лише до «в’язня №1» – до Тимошенко (УП, 11.04.2013). 

Перифрастичні конструкції відтак ілюструють палітру експресивного 

забарвлення оцінності, яку автори текстів використовували з метою впливу на 

читача. 

На нашу думку, подекуди через невелику можливість суб’єктивних і 

оцінних характеристик, перифрази-апелятиви не утворюють великих 

синонімічних рядів. Наприклад, Інтернет називають всесвітньою павутиною 

та всесвітньою мережею: Сьогодні спостерігається тенденція до 

збільшення у всесвітній павутині кількості різних аукціонів і лотерей (ДТ, 

№29, 16.08.2013), Повторюся, що всесвітня мережа є лише засобом для 

здійснення злочину. де кожному пропонують стати щасливим власником 

квартири або машини за кілька гривень (ДТ, №29, 16.08.2013), Природно, що 

світова громадськість занепокоєна можливістю такого розвитку подій, 

позаяк, найбільша демократія світу та найбільший інтернет-ринок 

потраплять у компанію країн, які невтомно запроваджують нові й нові 

спроби обмежити всемережжя (УП, 23.01.2012); Яка на смак зелена 

красуня? (УК, №205, 8.11.2012), Ялинку спорудять із гілок живої сосни. 

Новорічне дерево буде стояти на оглядовому майданчику (ДТ, №47, 

18.12.2013). 

Отже, перифрастичні синоніми розширюють семантику нового номена, 

слова, чи словосполучення, в яких за допомогою асоціацій створюють 

експресивні ефекти. Вживання перифрастичних синонімів в одному 

медійному тексті завжди має особливе функціонально-стильове призначення. 

Синонімічні ряди перифразів у ЗМІ, на нашу думку, створюють «смислову 

концентрацію», яка посилює емоційну сферу тексту, реалізуючи домінантну 

функцію медіа – функцію впливу.  

Перифрастичні синоніми також можуть утворювати розгалужені ряди. 

Кожен елемент функціонального синонімічного ряду в такому випадку має 
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свої семантичні відтінки. Об’єднуючись навколо слова-денотата, вони за 

значенням і потенційним використанням асоціюються з певною 

стилістичною комунікативною сферою, в нашому дослідницькому полі – 

медійною. Особливо, якщо зважити на те, що походження синонімів різне – 

вони виникають як результат інтелектуального розвитку мови, тобто процесів 

загальнокультурних, фахових, чи реалізації особистих асоціацій. Тому крім 

усталених, загальномовних перифразів в медіа з’являється велика кількість 

контекстних, узуальних, які створенні шляхом метафоризації та метонімізації 

та які свідчать про динаміку мовних змін. Як вже зазначалося, в таких 

перифразах завжди наявний елемент позитивної чи негативної оцінки, вони 

також сприяють емоційно-експресивному навантаженню тексту, реалізації 

функції впливу. Чим більш розвинені функціональні параметри мови, тим 

розгалуженішими є, на наш погляд, синонімічні ряди перифразів, що 

виявлено й у сфері медіа. 

 

2.4.2. Функціональна антонімія медійних перифразів 

 

Лексико-семантична кореляція синонімії в мові медіа безпосередньо 

пов’язана з антонімією. За загальним визначенням, сутність антонімії полягає 

у протилежності значень мовних одиниць. Звідси універсальна і доведена 

теза про те, що антонімія, як і синонімія – універсальні явища мови, 

притаманні мовній системі, яка будується на основі об’єднувальних та 

відмінних ознак. Антоніми різних рівнів (лексичні, фразеологічні, 

граматичні) протиставляються тому, що у своєму значенні мають спільний 

маркер для протиставлення. Тому дослідження системних зв’язків у мові 

призвело до утворення понять «синонімо-антонімічна парадигма» [34], 

антонімія синонімічних рядів або синонімія антонімічних протиставлень. 

Розгортаючи тезу про те, що антонімія безпосередньо пов’язана із 

синонімією, зазначимо, що крайні члени одного синонімічного ряду мовних 

одиниць є антонімами.  
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Антонімія – універсальна характеристика мовної комунікації. Як 

зазначають автори стилістичних досліджень, «психологічна основа 

антонімії – асоціація за контрастом, логічною основою є протилежність 

понять» [248]. А отже, екстралінгвальна мотивація антонімії полягає в тому, 

що загальні розбіжності реалій об’єктивного світу відбиваються в мові як 

протилежності семантики мовних одиниць. За такої постановки питання 

логічним є твердження: антонімія є універсальною категорією не тільки 

системи української мови, але також її мовленнєвих репрезентацій. Більше 

того, вона є іманентною характеристикою мовної свідомості людини – 

притаманна й іншим мовам, адже поняття протиставлення зумовлено 

онтологічно і вербально виражено у миследіяльності всіх народів світу: 

день – ніч, земля – вода, життя – смерть, адже світ полярний: плюс – мінус, 

північ – південь, добро – зло, число аналогій є достатньо структурованим, на 

що звернув увагу ще французький етнограф і культуролог Леві-Строс [102]. 

За його словами, такі бінарні опозиції проявляються і в осмисленій 

когнітивній діяльності, і на рівні несвідомого.  

Сутність явища антонімії полягає у вираженні відношень зіставлення і 

протиставлення мовних одиниць, що є механізмом організації процесу 

пізнання і формування мисленнєвих категорій. Антонімія, отже, формує 

аналітичні підходи до актуальних у сучасній лінгвістиці функціонально-

стилістичних опрацювань проблеми. Наголосимо при цьому, що критерієм 

відношень антонімічності є семантична однорідність структури одиниць, за 

якої один із членів опозиційної пари буде спільний, інші – диференційні, 

варіативні, які виражають різну міру протилежності значень. Відповідно пари 

мовних одиниць, компоненти значень яких не є контрастно протиставними, 

мають варіативний ступінь антонімічності. 

Зауважимо, що відношення контрасту, зіставлення і протиставлення 

характерні для всіх рівнів мови. Відношення антонімії як семантико-

структурної та функціональної регуляції однієї з лексичних парадигм мови – 

це тип різних семантичних відношень мовних одиниць із протилежним 
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значенням, а одиниці такої парадигми мають спільну структуру протилежних 

значень і значну подібність у класифікації антонімів, незалежно від 

запропонованих дослідницьких принципів. Логічну основу антонімії 

складають, таким чином, антитетичні поняття, які репрезентують прояви 

властивостей, визначених родовим поняттям, а також їх комунікативні 

модифікації [19]. 

Традиційно поняття антонімії пов’язують із лексикою, але, зважаючи на 

заявлену нами аспектологію, розглядаємо це явище ширше – з погляду 

функціональної стилістики. Наголосимо при цьому, що хоча більшість 

досліджень антонімії зосереджується в її виявах на рівні лексики, природа 

антонімії на інших мовних рівнях, а особливо в комунікативній реальності, 

залишається малодослідженою. Дехто з мовознавців, зокрема В. Калашник, 

Ж. Колоїз та ін., пояснюють малодослідженість інших видів антонімії, 

зокрема фразеологічної, тим, що «немає чітких критеріїв виявлення 

антонімічності фразеологізмів», а також не проаналізовані «експресивне 

забарвлення та образність значення» фразеологічних зворотів [248]. 

Аналогічні твердження можна знайти й у інших дослідників, як в 

українському мовознавстві (С. Єрмоленко, Л. Лисиченко, Л. Шевченко та ін.) 

[64, 107, 194], так і в лінгвістичних дослідженнях зарубіжних мовознавців 

А.Д. Круз (D.A. Cruse,), М. Девіс (M. Davies), С. Джонс (S. Jones,), 

А. Метінгер (A. Mettinger) та ін. [215, 216, 224, 230]. 

Окремою проблемою у визначенні комунікативного статусу 

перифрастичних одиниць із семантикою антонімічності є їх віднесеність до 

фразеологічного рівня мови і у зв’язку з цим аналізу системності або 

регулярності виявів антонімічних відношень у медійному тексті. Звернімо 

увагу на те, що найбільш розробленими у цьому аспекті є питання системних 

відношень названих одиниць саме в мові як структурно-системному 

утворенні – функціональний аспект аналізу представлений недостатньо й 

очевидно формує лінгвістичну перспективу. Зважаючи на функціонально-

семантичну пов’язаність перифрастичних зворотів із фразеологічними 
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зворотами, О. Тараненко, зокрема, формулює твердження, що «антонімічність 

фразеологічних одиниць виявляється насамперед у протилежності значень 

тих слів, що входять до їхнього складу, або у вираженні протилежності через 

заперечення. Якщо ж фразеологічні одиниці хоч і мають у принципі 

протилежні значення, але не так вільно асоціюються між собою, вони не так 

легко вступають в антонімічні взаємовідношення» [249, c. 29]. Питання 

комунікативного ресурсу антонімії у визначених одиницях дослідник залишає 

неактуалізованим. 

Відтак очевидно, що як й у системі фразеології, системні зв’язки у 

перифрастиці, зокрема, коли йдеться про явище антонімії перифразів, є 

малодослідженими. На нашу думку, через те, що немає чітких критеріїв 

виявлення антонімічності перифразів, а більшість перифрастичних зворотів – 

контекстуальні, для того, щоб виявити серед них контрастні або протиставно-

зіставні відношення, необхідно звертатися до мовної комунікативної 

реальності. На цю проблему неодноразово вказували дослідники. Зокрема, 

Т. Битєва, аналізуючи парадигматичні відношення перифразів. Мовознавець 

зазначала, що відношення синонімії та антонімії недостатньо розвинуті та 

проаналізовані в перифрастиці через те, що специфіка перифрастичного 

значення полягає передусім у корелятивності та комунікативно зумовленій 

актуалізованості, а отже, антонімія перифрастичних значень має власну 

специфіку [34].  

Розглядаючи відношення антонімії в перифрастиці за актуалізованою в 

сучасній лінгвістиці комунікативною моделлю, яка дістала наукову апробацію 

й на матеріалі фразеології, візьмемо до уваги семемну класифікацію 

фразеологічних антонімів, запропоновану М. Копиленко та З. Поповою [92]: 

- антоніми, протиставлені на денотативному та конотативному 

рівнях; 

- антоніми, протиставлені тільки на конотативному рівні, при 

цьому конотативні семи логічно в мотивовані денотативними семами; 
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- антоніми, протиставлені на конотативному рівні, їх конотативні 

семи невмотивовані. 

Визначений підхід є оптимальним для нашого дослідження, що, як 

зазначено, має на меті розкрити комунікативний потенціал медійного 

перифразу та висвітлити специфіку функціонально вмотивованих 

парадигматичних відношень у перифрастиці. Перифразами-антонімами за 

такої постановки питання можна вважати перифрастичні звороти, які 

номінують протилежні поняття (антонімія слів-денотатів, побудованих на них 

стійких словосполучень комунікативних фразем, контекстно виявлених 

відношень протиставності в медійних контекстах). На нашу думку, головним 

критерієм антонімічності в цьому випадку є опозиція семантики, коли 

контрастні перифрастичні звороти називають явища одного порядку. Ще 

одним із критерієв антонімічності можна вважати формальну подібність 

перифрастичних зворотів, тобто подібність форми вираження та майже 

співмірне з нею вираження внутрішньої форми, несхожі елементи в цьому 

випадку мають бути логічними або контекстуальними антонімами. 

Перифрастичні звороти в цьому випадку є вільними, тобто семантично 

членуються, що дозволяє виокремити їх окремі компоненти і протиставити 

названі компоненти за смислом. Формально протилежні показники 

виконують роль маркерів внутрішнього протиставлення цілісного значення 

перифразу. 

Специфікою антонімічних відношень у досліджуваній нами медійній 

перифрастиці є те, що вони можуть ґрунтуватися і на основі формального 

протиставлення опорних компонентів перифразів (лексики) (усталені 

звороти: сильна половина людства – красива (краща) половина людства; 

сильна стать – слабка стать; офіційна влада – четверта влада;) – в 

наведеному ілюстративному матеріалі спостерігаємо тотожність опорного 

компонента і протилежних за значенням диференційних компонентів. 

Звернімо увагу на те, що в антонімії загалом, як і в перифразах може 

відбуватися процес «поєднання компонентів, опозиція яких зовсім не 
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пов’язується з лексичною антонімією, а диктується загальною контрастною 

семантикою» [34] (зелені гроші (долари) – дерев’яні гроші (рублі); старший 

брат – молодший брат; опозиція наші – не наші (захисники країни – 

тітушки, кремлівські найманці та ін. Напередодні окупації спостерігаємо 

нечисленні, але яскраві акції руху Євромайдан–Крим, у яких Меджліс 

кримськотатарського народу не брав участі (навіть коли людей жорстоко 

били тітушки, на допомогу приходили тільки ультрас «Таврії»). Та багато 

хто в Україні переконані: у Криму живуть «кримнаші», і якщо внаслідок 

санкцій їм погано – так їм і треба. (ДТ, №9, 11.03.2017) Адже промосковські 

бойовики, сепаратисти, кремлівські найманці – це не повстанці, не 

ополченці проти загарбників України, а люті вороги незалежності, 

Української соборності. Українські ЗМІ покликані називати українських 

героїв – героями, подвиг захисників України – подвигом, сепаратистську 

зраду – зрадою, російську брехню – брехнею, московський злочин – злочином, 

російську агресію – агресією. (ДТ, №48, 17.12.2016)); помаранчеві – біло-сині 

/ «біло-сердешні»). Опозиція семантики наведених конструкцій виявляється 

через цілісне зіставлення їх значень, виявлене в функціонально стійкому типі 

мовної комунікації – масмедіа. 

Окрім протиставності перифрастичних зворотів за диференційним 

членом, в медіа виділяємо перифрази-антоніми, протилежність значень яких 

формально не вмотивована і у складі яких немає диференційного члена-

антоніма. Ілюстрацією до цього можуть слугувати формально 

однокомпонентні перифрази, утворені з одного слова, як, напр., перифрази-

евфемізми всевишній / лукавий та ін. Відношення протиставлення містяться в 

цьому випадку в денотативному значенні одиниць. (Всевишній наставляє 

тих, кого рятує: слід побудувати ковчег і взяти туди для розплоду по парі 

потрібних тварин. (ДТ, №47, 10.12.2016). Пам’ятаючи, що лукавий 

ховається в деталях, проаналізуємо те, що відбулося протягом минулого 

століття. (ДТ, №6, 21.02.2014)). Аналогічно до прийнятої в сучасній 

лінгвістиці класифікації антонімів у лексиці, серед медійних антонімів-
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перифразів у такому випадку можна виділити абсолютні антоніми та 

контекстуальні антоніми, які протиставляються / зіставляються й відповідно 

класифікуються тільки у межах конкретного тексту / комунікативної ситуації. 

Наведена вище опозиція всевишній / лукавий і є прикладом таких абсолютних 

антонімів. 

Медійний текст виявляє, на наш погляд, навіть енантіосемію 

перифрастичних зворотів. Навіть в межах одного тексту. Зокрема, 

енантіосемію можна спостерігати в матеріалі, присвяченому абсенту як 

напою, що був популярний серед митців. Пояснюючи двозначний вплив 

цього напою на людину, автор ілюструє твердження за допомогою 

перифразів, які акцентують на позитивних і негативних аспектах його 

вживання: зелена муза митців; зелена фея; на противагу – зелений диявол 

та зелена відьма. (За останні 150 років абсент надихав багатьох 

художників, поетів та письменників, а долю декотрих він навіть зруйнував. 

Кореспондент BBC Culture Джейн Чіабатарі дізнавалася про надзвичайну 

владу зеленого диявола. Зелена фея стала улюбленим напоєм багатьох 

художників і письменників. Всі вони писали про захоплюючу привабливість 

Зеленої відьми та вплив напою на творчий процес). (bbc.com, 15.07.2015). 

Зауважимо, що означення «зелений» в цьому випадку виступає не як 

диференційний, а опорний компонент, адже є носієм денотативного значення, 

змалювання кольору продукту. Натомість формально головні компоненти 

словосполучень (фея, диявол, відьма) розрізняють конотативні значення 

перифразованого слова. 

У цих випадках перифрази є оцінними, (що відбиває іманентні 

характеристики медіа), а причина появи енантіосемії виявлена в різних 

оцінках (позитивної і негативної) до слова-номінанта. Відповідно оцінне 

забарвлення в наведених перифрастичних зворотах медіа виокремлює 

позитивні та негативні якості аналізованого явища.  

Наведений ілюстративний матеріал дає змогу закцентувати увагу на 

тому, що значення перифрастичного звороту розкривається не тільки в 
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умовах «вузького» контексту, тобто в реченні, а й в широкому – у тексті. Таку 

властивість перифрастичних зворотів, на яку вказувала ще Т. Битєва, 

дослідникові необхідно враховувати при аналізі семантики перифрастичних 

одиниць у медіа. Саме в розширеному контексті виявляються не тільки 

особливості антонімічної семантики перифразів, але й, як засвідчує наш 

матеріал, парадигматичні відношення: синонімічні, антонімічні. 

Розглянуті нами і наведені в матеріалі додатків до дисертації ілюстрації 

до явища перифрастичної антонімії дозволяють зробити висновок про 

особливі функції перифразів-антонімів у мовній комунікації, зокрема, в 

медійних текстах. Наголосимо на тому, що однією з них є функція 

конструктивної організації тексту, особливо послідовно і яскраво це виявлено 

у текстах із перифразами, які репрезентують опозицію наші – не наші 

(захисники країни, національні герої – тітушки, кремлівські найманці) та ін. 

Такий тип перифразів є регулярним у текстах, побудованих за принципом 

протиставлення і зіставлення понять.  

Активне використання перифразів-антонімів у мові медіа дозволяє нам 

визначити як дискусійне твердження дослідниці Т. Битєвої про те, що 

«відношення антонімії взагалі не характерне для перифрастичних зворотів», 

яке лінгвіст пояснювала «нерелевантністю відносин опозиції в 

перифрастичній підсистемі» [34]. На нашу думку, відношення антонімії у 

перифрастиці є аналогічним до відношень антонімії у фразеології загалом, 

тобто воно може утворюватися і як наслідок протиставлення слів-денотатів, 

що перифразуються. Водночас у межах конкретного тексту можуть 

утворюватися контекстуальні протиставлення і зіставлення перифрастичних 

зворотів, що відбиває реальні процеси розвитку мови. 

Таким чином, особливістю системних відношень перифрастичних 

зворотів у медіа є перспектива подальшого розвитку синонімії і антонімії. 

Перифразами-антонімами в такому випадку постають перифрази, які подібні 

за структурою та протилежні за значенням у функціонально стійких 

контекстах медіа. Критерієм антонімічності у медійних перифразах є, за 
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нашими спостереженнями: наявність у протиставлених перифрастичних 

зворотах однорідної структури та диференційного компоненту, а також 

наявність заперечення у смисловій структурі, що забезпечує протилежність 

значень перифрастичних зворотів. Особливістю дослідження 

парадигматичних відношень у медійній перифрастиці, зокрема, є те, що при 

їхньому аналізі необхідно брати до уваги не тільки відношення самих 

перифрастичних одиниць, а й слів-денотатів, що виявляють комунікативний 

потенціал в медіа. 

 

2.4.3. Функціональна омонімія медійних перифразів 

 

Особливості системної кореляції перифрастичних одиниць, 

розглядуваної в аспекті її комунікативного потенціалу, виявляються в різних 

типах перифрастичних зворотів, здебільшого, як і в мові взагалі, специфіка 

перифрастичної омонімії лінгвально виражена у слові-денотаті. Відомо, що 

стосовно омонімії в мові думки вчених розходяться в тому, чи вона свідчить 

про розвиток мови, чи про її регрес [119, 248, 250]. Негативний вплив 

омонімії часто пояснюють як виявлення закону найменших зусиль. Інша 

думка щодо функціонального ресурсу омонімії представлена у стилістів [81, 

193], де увага зосереджена на варіативних способах мовної репрезентації 

думки, а також досягненні спеціальних стилістичних ефектів, до яких 

відносимо різні способи впливу на реципієнта, зокрема й маніпулятивного, а 

також «мовної гри» у творенні комічного, іронії, сарказму. У медіатекстах, на 

нашу думку, омонімні репрезентації мовних одиниць, часто саме 

перифрастичних, є однією з характерних ознак функціонального стилю і 

навіть певних жанрів – інтерв’ю, репортажу, статті, медійного есе та ін., або 

жанрів медійної інформації, зокрема реклами. 

У більшості випадків омонімні медійні перифрази існують у контексті і 

супроводжуються, як уже зазначено, словом-денотатом, що розкриває їхнє 

значення. Зауважимо й на тому, що часто омонімні перифрази в медіа 
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функціонують у перехрещенні з іншими одиницями інформаційного ряду – 

візуалізацією інформації, її звуковим наповненням, синкретичного 

представлення усної та писемної форм та ін., що характерно передусім для 

реклами та політичної комунікації. 

Якщо звернутися до традиційних пояснень щодо джерел виникнення 

перифраз-омонімів у комунікації, їх може бути два:  

1) збіг звукового і компонентного складу різних за своїм значенням і 

характером сполучень слів;  

2) розширення і розпад на омоніми багатозначного перифрастичного 

звороту [81, с. 28]. 

Як ми вже зазначили, в медіа такі підходи розширюються й варіюються. 

Перший із названих традиційних підходів вибудовується на універсальному 

розумінні явища омонімії як подібності (звучання, граматичної форми чи 

значення – денотата – з різними коментарями щодо походження, історичного 

розвитку слова, його віднесеності до питомого складу мовних одиниць чи 

наявності мовних відповідників у національній мові й іншомовних 

запозиченнях, відповідностях, слово як одиниця мовної системи – авторський 

неологізм та ін.).  

Другий спосіб утворення перифразів-омонімів спостерігаємо в 

ситуаціях варіативності функцій, пов’язаних із уживанням перифразу. В 

цьому випадку окремі перифрази, насамперед ті, котрі за своїм значенням 

недостатньо індивідуалізують певний об’єкт, можуть втрачати свою первинну 

закріпленість за визначеним денотатом і «прикріплюватися» до іншого. 

Наприклад, однокомпонентний перифраз «зелені», що означає захисників 

природи, згодом поширився в медіа і як назва «Партії зелених», що існує в 

багатьох країнах, і як ядерний компонент комунікативної моделі, що пов’язує 

громадські рухи, публічних людей, акції та ін. із захистом довкілля. «Це 

рішення є проривом у законодавстві про захист даних у Європі й показує, що 

відповідає викликам цифрової ери. Даний закон представляє всеохоплюючі 

правила ЄС щодо захисту даних, заміняючи сьогоднішнє розмаїття 
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національних актів», – сказав лобіст закону, представник німецьких зелених 

Жан-Філіп Альбрехт (Jan-Philipp Albrecht). (Телекритика, 22.10.2013); Як не 

парадоксально, таку ж функцію виконали зелені напередодні розпаду СРСР. 

Як констатують дослідники: «В 1960–80-х була навала подібних проектів: 

від екологів і захисників пам’ятників до активістів «нової педагогіки» та 

бардовської пісні (Телекритика, 02.10.2013). Тобто в цьому випадку 

спостерігаємо типову для медійної комунікації появу перифразів-омонімів як 

наслідок розширення й актуалізації в певній функціональній сфері 

багатозначної семи. 

На противагу наведеному ілюстративному матеріалу, розглянемо 

перифраз із семантикою слова «зелені» в інших значеннях – валюта США 

(долар) та «зелені» – гравці збірної Австралії. Радянські журналісти 

отримували невисоку, як на теперішні мірки, зарплату – близько 1 000 

доларів на місяць (щоправда, ціна «зелених» була тоді іншою), а партійні та 

профспілкові внески з нас регулярно стягували не тільки у рублях, а й у 

доларах (Телекритика, 07.11.2013), Позавчора її гонщик Саймон Джерранс 

фінішним ривком виграв третій етап, а в перший день змагань відзначився 

командний автобус «зелених» (Команда Австралії) (УМ, №94, 03.07.2013) та 

ін.  

Незважаючи на формальну ідентичність, розглядувані перифрази не 

мають спільного значення та утворилися різними шляхами. Традиційно 

«зеленим» називають долар, тому що ці банкноти, як відомо, зеленого 

кольору. Щодо іншого прикладу, звернімо увагу на перифраз-топонім 

Австралії – «зелений континент». На нашу думку, в цьому випадку відбулося 

метонімічне перенесення, що має перспективу розвитку як активна модель 

перифрастичної номінації: імовірність дістати назву «зелені» існує у будь-

якого об’єкта, що асоціюється з Австралією – культурних, спортивних 

заходів, бізнес-проектів та ін. Характерно, що всі наведені мовні ілюстрації 

виявляють комунікативні інтенції мови – здатність до функціональної 
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поліваріантності, що свідчить про динаміку розвитку сучасних літературних 

мов. 

Зауважимо, що для перифразів-омонімів важлива наявність спільного 

чи подібного значення опорного компонента, на що звертають увагу 

лінгвісти. [81, с. 28] Так, усі поняття, що позначаються медійним перифразом 

чорне золото (в поданих прикладах це нафта і вугілля), об’єднуються 

спільною семою «цінне як золото». Після того, як 2011 року Південний 

Судан, де розташована більша частина родовищ «чорного золота», 

проголосив себе незалежною державою, фінансово-економічне становище 

різко погіршилося (Телекритика, 01.10.2013), Адже наявність останнього на 

Донбасі в промислових масштабах ще доведеться підтверджувати 

експериментальним бурінням, тоді як шахтний метан точно є всюди, де з 

копалень піднімають на-гора донбасівське «чорне золото» (УМ, №49, 

02.04.2013) та ін. Аналогово медійний перифраз омонімної моделі 

розширюється за рахунок номінації землі – «чорного золота», ікри – 

«чорного золота», грибів-трюфелів – «чорного золота» і навіть темношкірих 

моделей світових подіумів, яких гламурні видання називають «чорним 

золотом». Вочевидь, цей ряд в комунікативній ситуації перфектної оцінки 

явища може бути продовжений, що визначає активну тенденцію розвитку 

літературної мови. 

Джерелом виникнення медійної омонімії є і перифрази, компонентами 

яких є ад’єктиви із семантикою кольору. Найбільш часто вони 

використовуються в медіатекстах зі спортивної і політичної тематики. Гравців 

команд називають за кольором їхньої форми, а представників політичних 

сил – за кольорами їхніх партій та об’єднань. Напр., «біло-синіми» називають 

гравців ФК «Дніпро», гравців ФК «Динамо», представників «Партії регіонів» 

та ін.: Аби залишитися на другій сходинці, «біло-сині» в неділю мали 

вигравати у лідера чемпіонату (Гравці «Дніпра») (УМ, №53, 09.04.2013), 

Кожен уболівальник київського «Динамо», який не в захваті від тривалої серії 

невдач своєї улюбленої команди, по-своєму бачить причини буксування «біло-
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синіх» і може запросто дати свій рецепт виходу з кризи (УМ, №147, 

10.10.2013), А це означає, що Партія регіонів відступилася від останнього, у 

що багато її функціонерів щиро вірили. Біло-сині групувалися саме навколо 

ідеї посилення місцевого самоврядування як команда прибічників т.зв. 

бюджетного федералізму ще в 1997 р. (ДТ, №22, 21.06.2013). Те саме 

спостерігаємо і з перифразом «біло-блакитні»: З боку «біло-блакитних» 

основним «говорящім» залишається Вадим Колесніченко зі своїми 

законодавчими ініціативами (УМ, №9, 18.01.2013), Новий наставник 

сподівання справдив – «біло-блакитні» виграли першість країни та 

національний Кубок (ДТ, №32, 11.09.2013). 

Продуктивність моделі медійної перифрастичної омонімії, пов’язаної з 

семантикою кольору, настільки висока, що в сучасній масовій комунікації 

реципієнти фактично є творцями подібних номінацій. Так, без будь-яких 

контекстів уболівальники за домінантними кольорами команд розрізняють 

характерну для них атрибутику, форму, сувенірну продукцію, кольори 

оформлення реклами та ін.; домінантні кольори характерні для великих фірм, 

торговельних мереж, закладів охорони здоров’я та ін. А отже, вербалізація 

всього, що пов’язано з віднесеністю до певної торговельної чи виробничої 

мережі, включає кольоровий компонент і, з очевидних причин, вид номінації 

може бути пояснений як медійний перифраз: «зелене виробництво» – «Зелена 

планета» – «зелені технології» – «Зелена аптека» – «зелений світ» та ін., або 

«Benetton» – «всі кольори райдуги» та ін. 

Таким чином, омонімія медійних перифразів виявлена в активних 

процесах української літературної мови, що свідчить про її потужний 

комунікативний ресурс, здатність до варіативної репрезентації дійсності, 

розгортання іманентних можливостей мови, які через вторинну номінацію 

дозволяють ефективно досягати комунікативної мети. Перифрастична 

омонімія в медіа свідчить про прогрес у тенденціях розвитку літературної 

мови українців. Свідченням комунікативної перспективи є і формування 
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характерних для медіа продуктивних типів творення перифразів, що 

об’єднуються омонімічними відношеннями на основі денотата. 

 

2.5. Лінгвістичне обґрунтування моделі словника медійних 

перифразів 

 

Важливим питанням репрезентації та систематизації медійних 

перифразів є їх лексикографічне представлення. Модель словника медійних 

перифразів є новою для сучасної української лексикографії і саме така 

модель, на наш погляд, матиме перспективу як принцип організації та аналізу 

мовних одиниць, що зумовлені специфічними процесами лексико-

семантичної трансформації слова у функціонально визначеній сфері 

комунікації. 

Зауважимо, лексикографічна робота над перифразами вже проводилася 

українськими мовознавцями (Див. параграф дисертації 2.1.1. 

Медіалінгвістичні аспекти аналізу перифрастичних одиниць). Проте 

систематизований матеріал і його науковий опис були підпорядковані іншим 

завданням – загальному реєстру перифрастичних одиниць української мови. 

Медіалінгвістичний сегмент перифрастичних одиниць залишався поза 

увагою дослідників достатньо довгий час, якщо йдеться про сучасне 

мовознавство. Зауважимо, однією з праць, в якій зібрано сучасні перифрази в 

українських медіа, є «Словник медійних перифразів ХХІ століття» (укладачі 

Я. Козачок, В. Васильченко). 

Ситуація принципово змінюється з початком нового тисячоліття. У 

підпорядкуванні специфічним мовознавчим завданням з’являються 

інноваційні словники українських лінгвістів, які відображають тенденції 

розвитку мови в ЗМІ, динаміку мовних одиниць мас-медіа. 

Репрезентативними для медійної дослідницької парадигми стають словники 

нового типу, такі як словник «Нові слова та фразеологізми в українських мас-

медіа» (укладачі – Л. Шевченко, Д. Сизонов), «Словник онімів українських 
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мас-медіа» Д. Дергача, «Медична термінологія в українських ЗМІ : словник» 

Д. Сизонова та ін. Перифрастичний ілюстративний матеріал стає у названих 

виданнях досліджуваними мовними одиницями, які інтерпретуються 

відповідно до поставлених лінгвістичних завдань. 

У Додатку Б. дисертаційної роботи нами запропоновано модель 

словника медійних перифразів, який представляє досліджуваний 

фактологічний матеріал і водночас пропонує модель наукового обґрунтування 

лексикографічної праці нового покоління – словника медійних перифразів. 

Для прозорої та чіткої реєстрації матеріалу вважаємо необхідним збереження 

загальних принципів тлумачної лексикології, що є оптимальним і важливим 

для тлумачного словника, адже його основою є слово / словосполучення, що 

представлені в одиницях лексико-семантичної трансформації. 

Матеріал у словнику впорядковано за універсальним алфавітним 

принципом, незважаючи на смислову домінанту і ступінь стійкості 

компонентів перифрастичного звороту. Словникова стаття реєструється і 

визначається за ключовим словом. Відповідно визначаються оцінний 

потенціал перифразу, його здатність до реалізації парадигматичних 

відношень (синонімії, антонімії, омонімії), можливі полісмислові 

«прочитання», що відбиті в наведених словникових контекстах. Окремо 

зазначено місце медійного перифразу в архітектоніці тексту, якщо йдеться, 

зокрема, про заголовок. Всі покликання на ілюстративний матеріал 

паспортизовані. 

Будова словникової статті зроблена з урахуванням аналогічних 

словників медіасфери. На початку словникової статті вказується реєстрове 

слово у початковій для перифразу формі (однина / множина, називний 

відмінок), виділене жирним шрифтом. У наведеному далі контексті 

(ілюстрації) реєстрове слово виділено жирним шрифтом. Через тире 

наводиться пояснення медійного перифразу. Далі вказується необхідний для 

розуміння перифразу контекст / контексти, в яких було зафіксовано цей 

перифраз, контекст виділено курсивом. Перед поясненням реєстрового слова 
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у дужках вказано конотативну семантику за шкалою оцінки: позитивну, 

нейтральну чи негативну. Якщо перифраз був частиною заголовку, це 

позначено відповідною позначкою. 

Наприклад, «Важке дитя» французької моди – Ж.-П. Готьє. «Важке 

дитя» французької моди, незрівнянний Жан-Поль Готьє, перетворив подіум 

на танцмайданчик. (УМ, №144, 04.10.2013). 

Королівство-прагматик – Іспанія. Іспанія. Королівство-прагматик 

(заголовок) (ДТ, №29, 12.08-18.08.2015). 

Словникова стаття фіксується в реєстрі за ключовим словом. 

Наприклад, «Батько». 

Батько-засновник Сердючки – А. Данилко. Інколи з сумом озираюся в 

недавнє минуле, коли в «Дежавю» на вулиці Богдана Хмельницького 

засиджувалися з батьком-засновником Сердючки (тобто – з самим 

народним артистом) – і подовгу спілкувалися на серйозні теми: комічне й 

трагічне, пародії й підміни, двійники й оригінали, шоу-бізнесові розклади. 

(ДТ, №50, 28.12.2015 – 15.1.2016). 

Батько Apple – Стів Возняк. Тоді йшлося про Prius, який і досі 

присутній на ринку. Було перераховано всі переваги – починаючи з того, що 

він споживає на 60% менше пального й на 85% менше забруднює повітря, й 

закінчуючи тим, що саме цю машину демонстративно обрали як засіб 

пересування батько Термінатора Арнольд Шварценеґґер, батько принца 

Гаррі принц Чарльз, батько Apple Стів Возняк, батько Індіани Джонса 

Гаррісон Форд і тоді ще майбутній батько Великого Ґетсбі Леонардо ді 

Капріо. (УТ, №23, 13.06.2013). 

«Батько англійської поезії» – Дж. Чосер. Він власним коштом викупив 

з французького полону юного Джеффрі Чосера, майбутнього «батька 

англійської поезії», автора знаменитих Кентерберійських оповідань, і 

помилував, поступившись проханням коханої дружини Філіппи де Авен, 

шістьох знатних громадян Кале, яких мали стратити в обмін на життя 

інших жителів міста. (ДТ, №27, 19.07.2013). 
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«Батько героїчного фентезі» – Роберт Говард. Та ще до цих здобутків 

професійного літератора ім’я йому зробив саме «козацький цикл». І слід 

зазначити, що Лемб був значно популярнішим навіть за таких колег, як 

«батько героїчного фентезі» Роберт Говард і «батько чорної літератури» 

Говард Лавкрафт. (День, №150, 20.08.2015). 

Батько історичної науки – Геродот. Батько історичної науки 

пояснював походи царів Дарія і Ксеркса їхньою великодержавною пихою, 

гординею та жагою помсти (ДТ, №5, 08.02.2013). 

«Батько» кота Бегемота – М. Булгаков. Враження – наче 

булгаковський кіт Бегемот, стомившись від пробок у Москві, надумав 

прогулятися улюбленими місцями свого «батька», знаменитого 

письменника.(ДТ, №42, 23.11.2012.– 30.11.2012). 

Батько міста – мер. Діяння двох найзаможніших батьків міста 

відповіді на це схоластичне запитання не дають (ДТ, №19, 31.05.2013). 

Батько психоаналізу – З. Фрейд. Зиґмунд Фрейд, батько 

психоаналізу, пояснював це наявністю Едипового комплексу (ДТ, №33, 

13.09.2013). 

Батько української музики – М. Лисенко. «Наш кобзар»: як Микола 

Лисенко став «батьком української музики» (заголовок). (УМ, №38, 

28.03.2017). 

Батько українського націоналізму – М. Міхновський. 31 березня 

виповнилося 140 років iз дня народження духовного батька українського 

націоналізму Миколи Міхновського. (УМ, №56, 12.04.2013). 

Перифрази у словнику та наведені контексти їх використання 

ілюструються на наявність синонімічних, антонімічних чи омонімічних 

відношень. Зокрема, у матеріалі словника наводяться синонімічні варіанти 

перифразів до перифразованого суб’єкта /об’єкта, а також додається позначка 

див. або синонімічні перифрази, які подаються у наведених ілюстративних 

синонімічних рядах. 
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Жінка з компасом – А. Меркель.(Заголовок).(УМ, №102, 06.12.2012). 

(Див. «Матінка Меркель», Німецька білявка, Німецька залізна леді, 

Німецька лідерка, Фрау канцлер, Фрау Ріббентроп). 

«Матінка Меркель» – А. Меркель. «Матінка Меркель» зі своїм 

фірмовим політичним стилем – сухуватим, але розважливим, що вселяє 

спокій і впевненість у завтрашньому дні. (ДТ, №4, 01.02.2013). (Див. Жінка з 

компасом, Німецька білявка, Німецька залізна леді, Німецька лідерка, 

Фрау канцлер, Фрау Ріббентроп). 

Німецька білявка– А. Меркель. Звільнившись уже аж по третій ночі, 

втомлений спілкуванням із німецькою білявкою російський лідер вирішив 

розслабитися в компанії давнього друга – заїхав до екс-прем’єра Італії 

Сильвіо Берлусконі. (УМ, №155, 21.10.2014). (Див. Жінка з компасом, 

«Матінка Меркель», Німецька залізна леді, Німецька лідерка, Фрау 

канцлер, Фрау Ріббентроп). 

Німецька залізна леді – А. Меркель. Власне, альтернативи німецькій 

«залізній леді» й не було – її лідерство визнають не лише соратники по 

партії, яку вона очолює з 2000 року, а й німецькі виборці загалом. (УМ, №185, 

11.12.2014). (Див. Жінка з компасом, «Матінка Меркель», Німецька 

білявка, Німецька лідерка, Фрау канцлер, Фрау Ріббентроп). 

Німецька лідерка – А. Меркель. Та для німецької лідерки, яку 

вважають архифедералістом, відверто казати про відновлення повноважень 

національних урядів є безпрецедентною заявою, пише Daily Telegraph. 

(bbc.com, 19.08.2013). (Див. Жінка з компасом, «Матінка Меркель», 

Німецька білявка, Німецька залізна леді, Фрау канцлер, Фрау 

Ріббентроп). 

Фрау канцлер – А. Меркель. Фрау канцлер не так і засмутилася – 

поспілкувавшись із Порошенком, скасувала рандеву із «запізненим» Путіним і 

пішла милуватися розкішним Міланським собором. (УМ, №155, 21.10.2014). 

(Див. Жінка з компасом, «Матінка Меркель», Німецька білявка, 

Німецька залізна леді, Німецька лідерка, Фрау Ріббентроп). 
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Фрау Ріббентроп– А. Меркель. «Данке, фрау Ріббентроп!» – писали на 

сайтах фрау канцлера десятки тисяч українців, натякаючи на подібність 

таких дій до союзу гітлерівської Німеччини з СРСР. (УМ, №103, 18.07.2014). 

(Див. Жінка з компасом, «Матінка Меркель», Німецька білявка, 

Німецька залізна леді, Німецька лідерка, Фрау канцлер). 

Покликання на медіаджерело подається у круглих дужках, також 

вказується цитоване видання, його номер, дата виходу (для періодичних 

видань) та дата публікації на сайті (для електронних видань), якщо контекст 

наводиться з електронного ресурсу, обов’язково вказується покликання на 

сторінку в Інтернеті. Напр. Парламентський акордеоніст – Я. Табачник. Чи 

сам Ян Піньович Табачник – знаменитий парламентський акордеоніст. 

(Тиждень.ua, 22.08.2013, http://vip.tyzhden.ua/Chronicle/87647).  

Оскільки йдеться про модель словника медійних перифразів, подані в 

дисертації додатки містять основні перифрастичні одиниці опрацьованого 

медійного матеріалу за 2012-2017 роки. Очевидно, що в мові медіа як 

динамічній системі, що постійно змінюється та функціонує відповідно до 

нових екстралінгвістично заданих параметрів, процес трансформації вже 

створених і постання нових перифрастичних одиниць постійно триває. А 

отже, можливий у найближчій перспективі словник українських медійних 

перифразів міститиме ширше коло мовних одиниць досліджуваного типу. 

Актуалізована у дисертації та Додатку Б. до тексту дисертації модель 

словника виконує, як і передбачено в роботі, такі основні функції – наукової 

організації ілюстративного матеріалу та реєстрації специфічної вторинної 

номінації, що репрезентує функціональний ресурс мови в медіа. 
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Висновки до Розділу 2 

 

У сучасних дослідницьких парадигмах перифраз аналізується як 

важливий комунікативний компонент функціональної природи текстів мас-

медіа. Перифраз, як засвідчує проведений аналіз, дозволяє реалізовувати 

основні функції та характеристики медійного спілкування – інформативність, 

оцінність, емоційність, функцію впливу. Наукова інтерпретація 

досліджуваного матеріалу дозволяє зробити висновок, що домінантною для 

перифразу як явища вторинної номінації в текстах мас-медіа є насамперед 

оцінна функція, що надає комунікації можливість варіювати щодо оцінки 

повідомлюваного – від нейтральної до позитивно або негативно заданої.  

Засоби масової інформації не тільки відтворюють уже актуальні для 

суспільства цінності, а й, що важливо, моделюють нові, часто послідовно 

варіюючи вербальні форми їх репрезентації, поширюючи медійне 

повідомлення текстуально чи графічно. Характерним складником 

маніпулятивного дискурсу ЗМІ є мовні одиниці вторинної номінації – 

перифрази з їх оцінним потенціалом. Медійні перифрази є 

поліфункціональними одиницями, що надають семантиці вислову 

експресивного забарвлення. Конотовані лексичні одиниці, які мають виразно 

експресивні оцінні семи, у складі перифразу підсилюють його оцінну й 

емотивну природу. 

Медійні перифрази виявляють динаміку розвитку української 

літературної мови, адже їх функціональна природа і специфіка творення в 

ЗМІ репрезентують активні процеси вторинної номінації. Типово названі 

явища мовних змін виявлені, зокрема, в розвитку символів та концептів, 

характерних для мовної свідомості українців, зокрема в перифрастичних 

номінаціях «Лаври», «Софії Київської», «Майдану Незалежності» та ін.  

Психолінгвістичні й лінгвокультурологічні принципи аналізу медійних 

перифразів дозволяють різноаспектно визначити комунікативний потенціал 

цих мовних одиниць, врахувавши особливу природу каналу передачі 
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інформації, її адресність та адресатність, різні способи переконання – логічні 

й емотивно-експресивні. Комунікативна мета мас-медійної інформації 

відбувається в цьому випадку в єдності екстра- й інтралінгвальних 

зумовленостей повідомлення, що має реалізувати специфічні медійні 

функції – інформування та переконання. 

Природа і типологія медійних перифразів визначені його 

функціональною сутністю як явища вторинної номінації, що виконує 

специфічні функції в масовій комунікації. Як важливі складники соціальної 

культури, що домінують в медіа, символізовані перифрази виявлені в різних 

формах, що ілюструють процеси розвитку семантики літературного слова й 

утворення на його основі вторинних номінацій. Відбувається, як доведено в 

дисертації, символізація важливих для українського соціуму понять, 

розгортання функціонально аналогових перифрастичних номінацій, що 

свідчить про вплив медіа на процеси розвитку сучасної мови. 

Медійні концепти, актуалізовані та створені в сучасній масовій 

комунікації, є мовною реакцією на резонансні події суспільного життя: 

творяться нові смисли, прецеденти нового «прочитання» минулого і 

сучасного, створюється функціональний принцип вербалізації нового погляду 

на світ, що його засвідчує сфера масової інформації. 

Важливою одиницею медіатексту є топонімний перифраз, який реалізує 

передусім номінативну, виражальну, синонімічну, оцінну функції, а також 

функції надання характеристики, шаблону та структурування тексту. 

Поліфункціональність топонімного перифразу дозволяє реалізовувати 

основні характеристики вторинної номінації – оцінність, емоційність, 

функцію впливу, а також здатність вербалізувати нові цінності й пріоритети. 

Топонімний перифраз є одним із дієвих механізмів формування медіатексту 

як багаторівневої полікомунікативної структури, що спирається на 

соціокультурну традицію і нове знання про світ, зумовлене особливостями 

суспільного досвіду й часу культури. 
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Однією з функціональних можливостей медійного перифразу як 

інструменту мовного ресурсу є здатність завуальовувати заборонені, 

небажані, табуйовані назви, тобто виконувати евфемістичну функцію. 

Специфіка медійних перифрастичних евфемізмів полягає в тому, що термін 

активного вжитку евфемізмів в комунікації може значно відрізнятися залежно 

від стійкості традиції, соціальних і культурних трансформацій суспільства. 

Як засіб мітигації, перифрастичний евфемізм у медіа може бути засобом 

маніпулятивного впливу, часто в політичній комунікації.  

Вербалізація оцінки виявляється в перифразах антропонімах, які є 

вторинними номінаціями людей, що творяться за асоціацією – місця в 

суспільстві, характеристик етичних, культурних, інколи особливостей 

поведінки, зовнішності. Оцінність у медійних перифразах передусім 

спрямована на формування впливу на масового реципієнта. 

Медійні перифрази, як і окремі лексеми, перебувають у системі 

семантичних відношень функціональної полісемії, синонімії, антонімії, 

омонімії. Розглянуті нами відношення синонімії, антонімії та омонімії 

перифразів доводять, що системні зв’язки медійних перифразів виходять за 

межі традиційної класифікації, розширюючи парадигматичні моделі певних 

типів мовних одиниць, їх структуру, системні зв’язки не тільки самого 

перифрастичного звороту, але і слова-денотата, що визначає семантику 

перифразу. В таких перифразах синонімізуються / антонімізуються / 

омонімізуються контекстні, узуальні новотвори, що мають тенденцію до 

усталення, «стабілізації» в комунікації медійної сфери і створення моделей 

нових перифрастичних номінацій, закріплених у масовій мовній свідомості. 

Функція впливу в цьому випадку визначає динаміку мовних змін, 

репрезентантом якої виразно є медіа. 

Перифрастична номінація як явище характерне для багатьох мов, 

зокрема і для слов’янських, модифікує механізми і причини утворення 

особливої вторинної номінації залежно від комунікативної сфери – у медіа це 

екстралінгвальні кореляція з природою масової комунікації, її зосередженості 
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на інформативності та впливовості. А отже, аналіз сутності медійного 

перифразу, його комунікативних особливостей, системних відношень і 

впливу на тенденції розвитку мови передбачає не тільки лінгвістичну 

компетенцію, але й широкий дослідницький контекст, де осмислюються дані 

соціології, психології та інших гуманітарних наук. 
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РОЗДІЛ 3 

ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПЕРИФРАЗУ  

В АРХІТЕКТОНІЦІ МАС-МЕДІЙНОГО ТЕКСТУ 

 

3.1. Перифраз як засіб інтертекстуальності в мас-медіа 

 

Одним із важливих аспектів дослідження комунікативного потенціалу 

медійних мовних одиниць є функціональний, що проектується на 

соціокультурний контекст життя слова, адже мова відображає знання, 

особливості сприйняття та характер сучасного суспільства, яке відбиває 

власні реалії та засвоює набутки світової культури. Такий синкретичний 

аналіз, як уже зазначалося, дозволяє аналізувати медійний текст крізь призму 

лінгвокультурних знаків, концептів, символів, прецедентних одиниць, 

корелюючи їх інтенції з архітектонікою медійного тексту.  

Адже тексти мас-медіа, як відомо, – це «дзеркало» процесів, що 

відбуваються в мові, культурі, соціумі. У мовознавстві синкретизм 

функціонального і лінгвокультурологічного аспектів дослідження потенціалу 

мовних одиниць розробляли Б. Ажнюк, Н. Арутюнова, С. Єрмоленко, 

В. Маслова, О. Потебня, В. Телія та ін. Щодо мови медіа – О. Стишов, 

Л. Шевченко, Л. Шулінова та ін. Репрезентатами культурно-історичних змін у 

медіакомунікації, як відомо, є лінгвокультурологічні одиниці, тобто ті, які 

мають символізовану культурну семантику, культурний «код» народу, а саме: 

експресеми, одиниці вторинної номінації, фразеологізми, метафори, епітети. 

Перифрази, як особливі комунікативні одиниці мови, також можуть 

розглядатися відповідно до принципів зазначеного вище синкретичного 

аналізу, що підтверджують сучасні дослідження, зокрема, О. Євдокимової, 

яка вивчала перифрази англійської мови, та Ю. Макарець, яка досліджувала 

перифрази в українських друкованих ЗМІ. 

Інтертекстуальність та способи її вираження в тексті в більшості 

випадків розглядають та класифікують за допомогою таких категорій, як 
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«атрибутованість – неатрибутованість запозиченого тексту або його частини, 

явний або прихований характер атрибуції, спосіб і об’єм представлення 

вихідного тексту в тексті-реципієнті» [185, с. 121]. 

Слід наголосити, що в сучасних українських мас-медіа спостерігаємо 

часте використання прийомів інтертекстуальності, яке полягає у 

«вкрапленнях» «чужого слова», яке зашифровує автор у власному тексті з 

метою розгортання асоціативного поля сприйняття. Текстуально покликання 

на прототекст (або прототексти) виражається за допомогою певних словесних 

прийомів. У науковій літературі [117, 184] виділяють здебільшого такі 

лінгвокультурологічні одиниці інтертекстуальності, як цитата, алюзія, 

ремінісценція, фреймовий репрезентант, прецедентний текст, а також 

прецедентне ім’я, фразеологізм, афоризми, паремії, образи та ін. 

Інтертексти переважно існують водночас у двох медійних контекстах: 

екстралінгвальному (вказівка на який або міститься у фонових знаннях 

автора і реципієнта, або відновлюється з прототексту) та ситуативному 

(йдеться про текст, у якому зараз існує інтертекст). Зрозуміло, загальний (або 

універсальний) критерій розрізнення відбиває типові комунікативні ситуації. 

Тексти-донори, які використовують засоби медійної 

інтертекстуальності, мають бути прецедентними, тобто відомими масовій 

аудиторії, яка сприймає новий текст. Мас-медійні тексти звернені, як відомо, 

до широкої аудиторії, і засоби інтертекстуальності будуть у цьому випадку 

найбільш доцільними за умови, що фонові знання автора подібні до фонових 

знань реципієнтів. Створений за допомогою засобів інтертекстуальності 

медійний текст потрапляє в систему міжтекстових і позатекстових зв’язків, 

які складають своєрідний код, що вимагає дешифрування для адекватного 

розуміння медійного тексту [18].  

Джерелами засобів інтертекстуальності сучасних українських ЗМІ 

переважно є «прецедентні феномени (прецеденті тексти й прецедентні 

ситуації)» [144, с. 6] та фонові знання (загальновідомі факти з історії, 

культури, політичного життя соціуму та ін.). А отже, для адекватного 
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декодування тексту необхідно використовувати прототексти, що мають 

характеристики прецедентності. Особливістю медійних текстів є те, що 

прототексти у більшості випадків – загальновідомі, адже медіа зорієнтовані 

на широку аудиторію різного рівня освіти. Тому, на відміну від художніх 

текстів, автор часто не вказує на джерело за допомогою епіграфів, авторських 

коментарів та ін. Використовуючи такі прототексти, автор може не тільки 

«зашифрувати» суб’єкта, а й надати йому оцінну характеристику. Таким 

чином, у медіа набуває активного вжитку перифраз, який виконує функцію 

специфічного «медійного прізвиська». Дослідниця О. Рябініна [144] назвала 

такі «оцінні» перифрази перифразами-ярликами: Маску «вічного 

революціонера» на цьому ж «з’їзді» хотілося надіти Юрію Андруховичу (ДТ, 

№ 35, 25.09.2012), Не інакше як «самітником із мережі» бачиться мені 

обґрунтовано популярний поляк Януш Вишневський, колишній моряк 

риболовецького флоту (ДТ, №35, 25.09.2012), Вічна Кассандра. У Києві 

презентували розкішне зібрання драм Лесі Українки (УМ, №30-31, 

25.02.2012). У наведених нами медійних комунікативних ситуаціях автори 

покликаються на відомі тексти художньої літератури: «Гімн» Івана Франка, 

«Самотність у мережі» Януша Вишневського та «Кассандра» Лесі Українки. 

Такі перифрази-ремінісценції виконують у медіа апелятивну функцію та 

передбачають освіченість і високий рівень знань реципієнтів. Таким чином, 

перифрастичні звороти розширюють межі інтертекстуальності тексту, 

органічно переплітаючи комунікативний потенціал медіа текстів із художніми 

текстами. 

Перифрази із прототекстів та фонових знань, на які покликаються 

автори медіатекстів, можна назвати культурним фондом мовної свідомості 

суспільства. Наведені покликання роблять текст «об’ємним», актуалізують 

знання з історії, культури, літератури: (Учора до полку міст, які надали 

російській мові статусу регіональної, долучився Дніпропетровськ. За іронією 

долі, місто, де починалася Січ і гартувалася козацька слава (УМ, №135, 

13.09.2012), «А що ж транслювати?» – не вгамовувався «в’язень» Ясної 
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Поляни (ДТ, №12, 01.04.2012); Президентом РФ В.В. Путіна, зокрема й 

використовуючи «всліпу» БАБа, зробила відома корпорація, де в усіх чисті 

руки, гарячі серця й холодні голови (День, №72-73, 22.04.2012); А завтра 

Українська православна церква Київського патрiархату проведе вже 

традиційну хресну ходу до пам’ятника князю, що святив Русь, аби також 

вшанувати його пам’ять (УМ, №129, 27.07.2012); Аналітики центру 

«Перспектива» вказують на шанси політика, який зможе об’єднати 

«вихідців із двох імперій» (УМ, №147, 04.10.2012), Під забороною, зрештою, 

опинилося трактування, до якого вдалися німецькі націонал-соціалісти, 

котрі слідом за Леніним оцінили силу «найважливішого з мистецтв» й 

використовували його для виправдання своїх злочинів (ДТ, №24, 06.07.2012). 

Наведені вище перифрази утворені на основі афоризмів, алюзій на факти з 

історії, літературних творів, культурна конотація яких передається новій 

перифрастичній номінації. Як бачимо, у новостворених медійних перифразах 

знаки культури семантично трансформуються, набувають нових 

актуалізованих значень, посилюючи конотацію вихідної одиниці.  

Перифрастичні словосполучення, які містять покликання на інший 

текст, реалізують стилістичне і комунікативно-прагматичне завдання текстів 

ЗМІ. Перифраз, як уже зазначалося, контекстуально замінює однослівне 

найменування описовим виразом, при цьому в медійній перифразі-алюзії 

конотативний компонент, актуалізуючи фонові знання реципієнта, завжди 

посилює виразність тексту, дієвість вислову. Лінгвокультурологічно 

марковані медійні перифрази за походженням й комунікативним 

призначенням – це одиниці, що обов’язково мають у своїй семантиці широко 

відомі фонові знання, алюзії, ремінісценції. Саме названі характеристики та 

здатність виконувати складні комунікативні завдання дозволяє їм реалізувати 

медійну інтертекстуальність. 

Дослідники [144, 161, 244] виділяють такі функції інтертекстів, 

характерні для сприйняття масовою аудиторією: інформативна, оцінна, 

розважальна. Як бачимо, названі функції корелюють із визначеними у 
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розділах 1, 2 дисертації основними функціями мас-медійних текстів, і така 

суголосність функцій підтверджується широким і активним використанням 

можливостей інтертекстуальності у ЗМІ.  

Як один із яскравих засобів вираження експресії, інтертекстуальність 

додає до вторинної номінації «нові смислові, стилістичні або експресивні 

відтінки … спонукаючи тим самим читача до активної розумової діяльності» 

[109, с. 60], асоціативно поєднує нову номінацію з прецедентним контекстом, 

створюючи таким чином експресивний ефект. Перифраз, таким чином, постає 

одночасно засобом інтертекстуальної організації тексту і засобом реалізації 

певної функції. 

Однією з експресивних функцій медійного перифразу-інтертексту є 

створення іронічного ефекту. Цьому в масовій комунікації сприяють тексти 

комедійного жанру, як зокрема, сатиричні твори І. Ільфа і Є. Петрова, які 

часто використовують як джерело інтертекстуальності в українських ЗМІ. 

Герої цих творів стали знаковими для кількох поколінь людей, а ім’я Остапа 

Бендера – синонімом до шахрая та афериста: Останнім часом зазначена 

структура проводить в Україні агресивну рекламу, обіцяючи казкові 

відсотки, заманює тисячі людей, які, доведені до зубожіння, готові 

вкладати свої мізерні, зароблені потом і кров’ю заощадження в сумнівну 

нову фінансову схему нового «великого комбінатора». Між тим, всі добре 

пам’ятають, чим закінчилася історія з попередньою версією «МММ» – 

мільйонами ошуканих вкладників (ДТ, №17, 11.05.2012), Жили майбутні 

класики в мебльованих номерах Руднєва; серед інших меблів у їхній кімнаті 

стояв стілець роботи майстра Гамбса, між іншим, реквізований у місцевого 

«колеги» Кіси Вороб’янінова, генерала Стоянова (УМ, №154, 17.10.2012).  

Особливо важливою, зважаючи на характер текстів мас-медіа, є 

розважальна функція мовних засобів інтертекстуальності. Вона дає змогу 

посилити комунікативну привабливість тексту, зробити його легшим для 

сприйняття. В таких випадках засоби інтертекстуальності, передусім і 

перифрази, є елементами мовної гри. Реалізація цієї функції дозволяє 
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привернути увагу читачів, особливо в заголовках: Парк «археологічного 

періоду» (УМ, №154, 17.10.2012) та ін.  

Аналіз мови сучасних засобів масової інформації дозволяє зробити 

висновок, що такі засоби інтертекстуальності як перифрази, є важливим 

складником медійних текстів різних жанрів. Перифразовані цитати 

прецедентних для соціуму текстів свідчать про трансформацію ідеологічних, 

культурних, соціальних та ін. пріоритетів суспільства. Перифразам-

інтертекстам відтак властива оцінність, що є неодмінною ознакою тексту 

стилю мас-медіа. Вони формуються на основі домінантних ознак вже 

пізнаного в соціумі об’єкта та часто виконують емоційно-експресивну 

функцію. В дискурсі сучасних українських медіа перифрази-інтертексти є 

відтворюваними оцінними описовими структурами, через які передається 

насмперед оцінне ставлення автора до об’єкта зображуваного [28]. 

Наголосимо на важливості перифразу для реалізації 

інтертекстуальності в мас-медіа. Це узгоджується з дослідженою в 

попередніх розділах особливістю сучасних мас-медійних текстів, генетичною 

властивістю яких є багаторівневість, широкі діалогічні зв’язки з іншими 

текстами. Тексти ЗМІ в цьому випадку перестають сприйматися лінійно, 

становлячи багаторівневу функціональну структуру, їх інтерпретація 

спирається на соціокультурний досвід як автора, так і реципієнта. Аналіз 

сучасних засобів масової інформації дозволяє твердити, що такі засоби 

інтертекстуальності, як перифрази, є важливим складником медійних текстів, 

як і медіадискурсу в цілому. У текстах медіа перифрази-інтертексти можуть 

бути також виділені чи не виділені графічно, залежно від того, наскільки 

прецедентним вважає автор джерело, на яке він покликається, або авторитет 

якого є переконливим. Найчастіше графічними засобами маркування 

виступають лапки, зміна шрифту, рамка, що регулюється як традицією, так і 

комунікативними мотиваціями – звернути увагу, наголосити на чому-небудь 

та ін. В усіх випадках, перифраз як засіб медійної інтертекстуальності – одна 

з динамічних форм апеляції до реципієнта. 
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3.2. Комунікативний ресурс перифразу у структурі медійного тексту 

 

Одним із актуальних питань сучасної лінгвістики, як уже визначено, є 

функція і значення перифразу в медіатексті, тобто особливості виконуваних 

ним комунікативних завдань. Питання функціонального призначення 

перифразів досліджували у своїх працях М. Банко, Т. Битєва, І. Гальперін, 

Л. Грехнєва, Ю. Кобилянський, Ю. Макарець, Т. Мідяна, Г. Моложай, 

Г. Розанова, М. Сиривля та ін. У працях цих та інших дослідників 

запропоновані різні функціонально-типологічні класифікації перифразів у 

текстах різних стилів, жанрів, мов та історичних періодів. Актуалізуючи 

питання особливостей функціонального призначення перифрастичних 

зворотів в українських медіатекстах, вважаємо за необхідне уточнити 

функціональні параметри перифразів у мовній структурі тексту, 

спрямованого на масову аудиторію. 

Серед функцій перифразів найчастіше визначають базові та похідні. На 

думку І. Гальперіна [45, с. 161], базовими невід’ємними функціями 

перифразу є номінативність й описовість, а похідні функції – факультативні 

залежать від базових. Про первинність номінативної функції для перифразів 

твердили також І. Гальперін [45], Л. Грехнєва [50], М. Сиривля [157] та ін. 

Аналіз текстів українських ЗМІ доводить, що номінативна функція 

мовної одиниці є обов’язковою і для медійних перифразів та полягає в тому, 

що перифраз описово позначає певний об’єкт, явище дійсності. Оскільки 

перифраз номінує явище, що вже має назву, він із усією очевидністю є 

засобом вторинної номінації. Логічно, що мовознавці номінативну функцію 

пояснюють передусім як можливість уникнути невиправданої тавтології в 

тексті, таким чином, відносячи її до функції синонімічної заміни. 

Деталізуючи ситуацію й поділяючи номінативну функцію на похідні, 

Л. Грехнєва [50] виокремлює функцію номінативного заміщення, а 

В. Москвін [125] визначає функцію уникнення тавтології.  
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Другою базовою функцією, що виражає оцінку і передає суб’єктивне 

ставлення автора до предмета, є, на думку дослідників, образна. Похідними 

від неї визначають функції: виразності, експресивну, оцінну, емоційно-

експресивну. Складність розрізнення в названій класифікації полягає в тому, 

що в одному й тому самому випадку перифраз може виконувати кілька 

функцій, а отже загальна функціональна типологія достатньо відносна, 

особливо коли йдеться про медійну комунікацію. 

Відповідно до двох базових функцій перифразів та за наявності або 

відсутності зміни значення складових компонентів, перифрази відповідно 

поділяються на образні (метафоричні) й необразні (логічні). Образні 

перифрази в пояснювальних моделях лінгвістів є тропами, необразні 

відповідно складаються зі слів, які вживаються у своєму первинному 

значенні. Необразні (логічні) перифрази відтак виконують, передусім у медіа, 

не естетичну, а смислову функцію. Наприклад, стратегічний партнер 

Великобританії (Минулого тижня у віртуальній дискусії взяв участь 

головний стратегічний партнер Великобританії – США. (ДТ, №3, 

25.01.2013)), колишній очільник культурного відомства (Колишній очільник 

культурного відомства (М.Кулиняк) буцімто не до кінця усвідомив 

генеральну лінію партії в поточних справах кінобізнесу (на який з бюджету 

субсидовано десятки мільйонів): із ким діло мати й кому безпосередньо 

служити вірою і правдою. (ДТ, №5, 08.02.2013)), головний пісенний конкурс 

Європи (Головний пісенний конкурс Європи завершився. (УМ, №73, 

23.05.2013)), фронтвумен гурту «Крихітка» (Каша Сальцова: Наново 

знайомлюся з собою як з автором. УМ поспілкувалася з фронтвумен гурту 

«Крихітка» про зміни у гурті, іміджі співачки та у світовій музиці. (УМ, 

№96, 05.07.2013)), глава фракції «Батькiвщина» (Як стверджує нардеп 

Владислав Лук’янов, саме це стало свого часу одним із приводів для 

відставки нинішнього глави фракції «Батькiвщина» з поста спікера. (ДТ, 

№5, 08.02.2013)), фронтмен «ОЕ» (Спілкуючись iз фанатами, фронтмен 

«ОЕ» зазначив: «Завершення туру – це лише початок, і ті, хто говорив, що 
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останнім містам не пощастило, оскільки музиканти вже будуть стомлені, я 

ствердно кажу: вони помилялися, оскільки ми тільки ввійшли у справжній 

смак цього туру». (УМ, №95, 04.07.2013)), перший олімпієць СРСР 

(Сторічний ювiлей iз дня народження легендарного спортсмена Івана 

Сотникова незабаром відзначатимуть у Херсоні. З цієї нагоди ім’я першого 

олімпійця СРСР пропонують присвоїти новому Олімпійському центру з 

водних видів спорту. (Іван Сотников). (УМ, №147, 10.10.2013)), мова 

міжнаціонального спілкування (Російський президент, хоч і знає майже 

досконало німецьку, не спромігся вивчити мову міжнаціонального 

спілкування – англійську, якою розмовляли всі його співрозмовники за 

столом. (УМ, №155, 21.10.2014)), східний сусід (До них належать Індонезія, 

Китай, Росія. У нашого східного сусіда ставлення до біткоїна, як до всього 

західного, – традиційне. (УМ, №99, 16.08.2017)), синьо-гранатові (Барселона 

здобула три перемоги з трьох і стала переможцем турніру. Крім Реала 

синьо-гранатові обіграли Ювентус (2:1) і Манчестер Юнайтед (1:0). 

(Кореспондент, 30.06.2017)), змагання чотириріччя (Зокрема, для підготовки 

Ванкувера до головних зимових змагань чотириріччя канадці потратили 

близько 2 млрд. доларів. (УМ, №25, 24.02.2017)). 

Образні медійні перифрази, як уже зазначено, – це номінації, утворені 

на основі метафоричного (або метонімічного) перенесення. Ці перифрази 

послідовно використовуються в текстах мас-медіа, є типовими для них, вони 

завжди характеризують ставлення автора до повідомлюваної ситуації / 

об’єкта. Образна номінація в такому випадку збагачується емоційними 

оцінками, такий перифраз містить у собі негативні чи позитивні конотації. 

Наприклад, «Важке дитя» французької моди («Важке дитя» французької 

моди, незрівнянний Жан-Поль Готьє, перетворив подіум на танцмайданчик. 

(УМ, №144, 04.10.2013)), «залізний» Папа (А вона майже напевне вже 

обрала її – якщо «залізний» Папа Ратцінгер вважав за можливе піти з 

престолу. (ДТ, №6, 15.02.2013)), Віктор ІІ Кривавий (Ті загрози, які стоять 

за обома варіантами руху, неспівмірні з нормальним життям, і на горизонті 
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або замаячить новий Майдан, але вже з пролетарським душком, або 

доведеться лягати знову в чиїсь міцні обійми і, як сказав би в цій ситуації 

Віктор ІІ Кривавий, «вєк свободи нє відать». (УТ, №22, 29.05.2014)), 

прекрасна доба (Протягом Прекрасної доби (період європейської історії 

між 1890 і 1914, який характеризувався миром, економічним підйомом, 

безтурботністю та розкішшю. – Ред.) Зелена фея стала улюбленим напоєм 

багатьох художників і письменників. (bbc.com, 31.07.2015), прима 

українського тенісу (При цьому примою українського тенісу продовжує 

залишатися Еліна Світоліна, котра, дійшовши до півфіналу турніру в Токіо, 

покращила свій поточний рейтинг до 18-ї сходинки. (УМ, №120, 27.09.2016)), 

геніальна постать планетарного масштабу (Іван Франко – геніальна 

постать планетарного масштабу. (УМ, №109, 01.09.2016)), «секретар 

диявола» («Секретар диявола». Як Луценко ловив та не впіймав Довгого. 

(УП, 04.07.2017)). Саме для текстів мас-медіа характерною є тенденція до 

частотного використання перифразів як засобів мовної образності, які 

допомагають виділити і підкреслити домінантні ознаки зображуваного, на 

чому вже наголошувалося. А отже, перифрази є, на нашу думку, іманентною 

характеристикою медійної комунікації. 

При побудові логічних перифразів (необразних) використовуються 

родові та видові поняття, тоді як при побудові образних перифразів, як вже 

зазначалося, використовують насамперед засоби мовної виразності – 

метафору та метонімію. При перифразуванні антропонімів, напр., необразні 

перифрази мають на меті підкреслити ті або інші сторони діяльності людини 

і допомагають додатково схарактеризувати особу, виділивши якусь рису, 

істотну для неї у відповідному контексті. Зауважимо, що з часом образність 

таких медійних перифразів стирається і перифрази здебільшого 

сприймаються як мовне кліше: Найчастіше такий тип аналізованих 

перифразів відносять до загальновживаних і нейтральних за семантикою 

оцінки: десята муза, «білі комірці», всесвітня мережа, Основний Закон, 

люди в погонах, люди в мантіях, люди з камерами і блокнотами, біла смерть, 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


166 
 

 

акули пера, служителі Феміди, служителі / храм Мельпомени, народні 

обранці, країна льоду і вулканів, країна вранішнього сонця, «земля вікінгів», 

двоколісне диво та ін. Проте в медіа залишається перспектива для їх 

трансформації як одного з прийомів актуалізації семантики перифразу. 

Зауважимо, що одна з функцій перифразу, похідна від номінативної – 

описова. Це властивість перифразу, характеризуючи об’єкт, висвітлювати в 

ньому необхідну для інформаційної структури тексту характеристику. 

Лінгвісти Л. Грехнєва, В. Москвін, М. Сиривля та ін. вказували на цю 

функцію перифразу, називаючи її пояснювальною, інформативною, 

акумулюючою. Адже «ознака, покладена в основу перифрастичного 

найменування, далеко не завжди об’єктивно головна, диференційна ознака 

об’єкта. Часто це властивість, ознака, яка суб’єктивно сприймається автором 

як істотна. У цьому сенсі перифраз дозволяє бачити предмети, особи, дії ніби 

очима автора» [50, с. 150]. Натомість слушною, на наш погляд, виглядає 

пропозиція Т. Битєвої, що уточнила номінативну функцію перифразів як 

актуально-номінативну, тобто перифрастичний зворот номінує об’єкт, 

актуалізуючи потрібну сему в перифрастичному звороті. 

На нашу думку, необґрунтованим є твердження про виокремлення 

декоративної функції медійного перифразу, яку визначає, зокрема, В. Москвін 

[125], Ця функція є актуальною для художніх, зокрема поетичних текстів, 

коли автор збагачує мову своїх текстів індивідуально-авторськими 

перифразами, утворюючи їх за допомогою різних форм номінації та засобів 

виразності – метафор, епітетів та ін. Для мови медіа, яка зазвичай уникає 

надмірної авторської патетики, перифрастичні звороти такого 

функціонального типу не будуть характерними. Також, на наш погляд, 

суперечливим питанням є виділення самостійної естетичної функції 

перифразів у медіатекстах. Це зумовлено орієнтацією на масову мовну 

свідомість, а отже обмеженням продукування у медіа невимушених за 

тональністю та навіть із авторським іронічним звучанням медійних текстів.  
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Ще одним функціональним різновидом перифраз, який часто виділяють 

у художній мові, але який не є характерним для мови ЗМІ – 

стилеформувальна. Цю функцію виділяє зокрема Л. Грехнєва, 

характеризуючи індивідуальний стиль автора. Можливо, неоднозначність 

цього питання пов’язана з тим, що в сучасній науковій літературі немає 

достатньої кількості досліджень про індивідуально-авторський стиль у медіа 

(про нього, зокрема, можна говорити з певною відносністю – в авторських 

колонках, аналітичних статтях), а водночас, й аналізу індивідуальних 

образних мовних одиниць у масовій мовній свідомості. 

Польський лінгвіст Мирослав Банко [252, c. 5], виділяючи три 

основних функції перифразів, наголосив у свою чергу на образній, 

евфемістичній, та образно-евфемістичній. Евфемістичну функцію 

виокремлювали також лінгвісти В. Москвин та М. Сиривля. Зазначимо, що, 

на нашу думку, евфемістична функція – одна з основних функцій медійних 

перифразів (докладно ми розглядали її в розділі «Специфіка перифрастичних 

евфемізмів у мас-медіа»). Залежно від жанру аналізованого тексту, 

евфемістичну функцію можна вважати пом’якшувальною, етичною, 

абстрагувальною, що збігається з генетичними особливостями цієї мовної 

одиниці. 

Відповідно до особливостей стилю масової інформації, перифраз у 

текстах мас-медіа має виконувати найперше оцінну функцію (надавати 

спектр оцінок – від негативної до позитивної або ж і нейтральної). Перифрази 

в такому випадку дозволяють представити емоційне-оцінне ставлення автора 

до об’єкта зображення завдяки багатокомпонентній лексико-семантичній 

структурі перифраза та значенню його окремих компонентів. Це домінантна 

особливість медійних перифразів, яка зумовлена функціональною природою 

медіа, прагненням синтезувати в комунікації стандарт і експресію. 

Наприклад, позитивну оцінку можна створити за допомогою таких типових у 

медіа позитивно оцінних компонентів перифразів, як «гуру», «велет», 

«майстер», «геній» та ін.: кіногуру світового кіно (У кінотеатрах країни 
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помітний глядацький попит на фільм «Джанго звільнений» від кіногуру 

світового кіно Квентіна Тарантіно. (ДТ, №4, 01.02.2013)), велет світової 

культури ХІХ ст. (Буваючи в Петербурзі, я обов’язково приходжу на 

Університетську набережну до Академії мистецтв у меморіальний музей-

майстерню Тараса Шевченка, де поруч з академічною церквою, в невеликій 

кімнатці на другому поверсі, згасла свіча велета світової культури ХІХ ст. 

(ДТ, №5, 08.02.2013)), геніальний український скульптор (Раніше прізвище 

іншого геніального українського скульптора – Пінзеля – було відоме лише 

мистецтвознавцям і вузькому колу шанувальників здебільшого на Західній 

Україні. (ДТ, №5, 08.02.2013)), «батько англійської поезії» (Він власним 

коштом викупив з французького полону юного Джеффрі Чосера, 

майбутнього «батька англійської поезії», автора знаменитих 

Кентерберійських оповідань, і помилував, поступившись проханням коханої 

дружини Філіппи де Авен, шістьох знатних громадян Кале, яких мали 

стратити в обмін на життя інших жителів міста. (ДТ, №27, 19.07.2013)), 

оперна діва (Географія творчих мандрів Людмили Монастирської 

приголомшлива (можемо пишатися тим, що нашу співачку сьогодні чекають 

у Лондоні, завтра – у Парижі, Нью-Йорку, Берліні, Сант-Яго, Мілані, 

Х’юстоні, Відні) та відправною точкою для світової оперної діви екстра-

класу все ж залишається рідний Київ, місто, де народилася. (День, №118, 

8.07.2015)), король комерційного театру (Короля комерційного театру 

драматурга Ноела Коварда представлено в афіші «Приватним життям» – 

ліричною комедією про стосунки подружніх пар, яку на пострадянському 

просторі переграли всі антрепризи. (ДТ, №25, 10.07.2015)), джазовий метр 

(Згадаємо останній, 2010 р. альбом джазового метра Imagine Project – 

скрупульозну роботу зі змішування значень і контекстів, спрямовану на 

підтвердження давньої вічної концепції єдності й крихкості світу. (ДТ, №24, 

3.07.2015)), Наполеон піаністів Ференц Ліст (День, 28.04.2016), ікона поп-

музики (Сумна звістка про смерть британського співака Джорджа Майкла 

сколихнула весь світ. Світові зірки і фани виражають скорботу у зв’язку зі 
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смертю ікони поп-музики. (УНІАН, 26.12.2016)), легенда боксу – В. Кличко. 

(«Цей бій проти легенди боксу стане найбільшим у моїй професіональній 

кар’єрі», – проявивши повагу до майбутнього опонента, заявив 27-річний 

британець. Кличко ж назвав Джошуа найкращим представником молодого 

боксерського покоління. (УМ, №161, 15.12.2016)), майстер великої ракетки 

(Третій за силою вітчизняний майстер великої ракетки – Сергій 

Стаховський – 112-й. (УМ, №120, 27.09.2016)), «король кольору» – 

Т.Сільваші. (Уже не тварина, але й не зовсім людина – такою формулою, 

закріпленою в назві проекту, можна окреслити антропоморфні об’єкти 

Тамари й Олександра Бабаків, розфарбовані «королем кольору» Тіберієм 

Сільваші. (День, 04.07.2017). 

Особливо репрезентативними у плані вираження позитивної чи 

негативної оцінки є перифрази-антропоніми, які часто варіюють із номенами, 

замінюючи перифразом імена учасників політичного процесу. Наприклад, 

харківська бранка – Ю. Тимошенко. Що можна возвести у ранг державного 

вуайєризм окремих «особей», роздивляючись хроніку перевдягань харківської 

бранки. (УП, 29.01.2013), міністр-українофоб – Д. Табачник. Міністр-

українофоб у сьогоднішньому уряді України Д.Табачник продовжує 

ратувати за історію спільну з Росією (ДТ, №22, 15.06.2012), співаючий 

ректор – М. Поплавський. Із останнім у Києві склалося, бо тільки тут, у 

єдиному місці на земній кулі, процвітає співаючий ректор. (ДТ, №27, 

19.07.2013), «Шоколадний король» – П. Порошенко. Особливо прикметно в 

цьому контексті виглядає історія «шоколадного короля» Петра Порошенка. 

(День, №203, 07.11.2013), «регіональний диригент» – М. Чечетов. Вони так і 

будуть до останнього моменту тупо натискати кнопки у Верховній Раді, 

орієнтуючись на помах руки великого «регіонального диригента» Чечетова, 

допоки цей «пароплав» не ляже на дно… (УТ, № 26, 27.06.2012), Людина З 

Вилами – О. Ляшко. Я зуб даю: про Олега Валерійовича телеглядачі знають 

як про Людину З Вилами, зовсім не розуміючи, звідки беруться непристойні 

натяки, яка їхня природа і що означає сталий вираз: «Боря, щось ти не те 
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робиш». (Телекритика, 04.01.2013), Лідери Майдану – В. Кличко, 

О. Тягнибок, А. Яценюк. 18,7% знаходять виправдання в тому, що «лідери 

Майдану розгубилися й не встигли перешкодити втечі з країни Януковича, 

Пшонки, Арбузова, Азарова, Клюєва, Захарченка та ін.». (ДТ, №50, 

26.12.2014), «грузинські легіонери» – М. Саакашвілі, Е. Згуладзе. На 

«грузинських легіонерів» зараз покладають неабиякі надії в українському 

уряді. (bbc.com, 07.04.2015), президент-втікач – В. Янукович. Головними 

підозрюваними у даному кримінальному провадженні є колишній президент-

втікач Віктор Янукович та його старший син Олександр, колишній міністр 

екології Едупард Ставицький, директор фірми «Танталіт» Павло 

Литовченко (саме ця фірма стала номінальним власником «Межигір’я») та 

інші. (УМ, №102, 23.08.2017), любитель страусів – В. Янукович. У 

російському сегменті розважального Інтернету набула популярності 

іронічна думка про те, що перегляд фотографій за 25–26 березня примусив 

одного любителя страусів у Ростові сумно зітхати за втраченими 

можливостями. Насправді у 2013 р. саме за аналогічним сценарієм 

розвивалися події в Києві, що й примусило В. Януковича згодом прощатися з 

батьківщиною. (ДТ, №13, 08.04.2017). 

Свідоме моделювання та використання перифразів названого типу 

допомагає виконувати важливу функцію ЗМІ – функцію впливу. 

Частотність вживання таких вторинних номінацій у мас-медійних 

текстах зумовлена тим, що за своєю природою перифраз має здатність 

передусім виражати оцінку, надавати емоційно-експресивного відтінку 

названому, що відповідає завданням масової комунікації. Найчастіше йдеться 

про представників суспільно-політичного процесу та культурної сфери, коли 

вживають персоналізований медійний перифраз. Медійні перифрази, які 

замінюють власні імена, часто використовуються як у текстах мас-медіа, 

поширюються на інші функціональні сфери, зокрема розмовний стиль, що 

свідчить про вплив мови медіа на сучасну мовну свідомість українців. 
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Поліфункціональність перифразів, яку на нашу думку є безумовною 

характеристикою медійних текстів. Окрема і виразна – функція ігрова, як її 

називає В. Москвін, або функція мовної гри, що особливо властива окремим 

медійним жанрам – коментарям, блогам та ін. (Див. ілюстративний матеріал у 

Додатку Б та Додатку В). Таким чином, перифрази розкривають творчий 

потенціал мовотворення сучасної масової комунікації, впливають на 

інтелектуалізацію мовної свідомості суспільства, рівень його освіченості, 

виявляють широке коло лінгвокультурних асоціацій. Перифрази різних 

функціональних типів знижують офіційність тексту, роблять його «легким» і 

зрозумілим для сприйняття комунікантами. Ігровий перифраз у свою чергу 

може створювати жартівливе мовне відтворення суб’єкта / об’єкта 

комунікації, яке спирається не тільки на гру зі словом, але й на мовні засоби 

іронії, сарказму. 

Урешті, до типових функцій медійних перифрастичних зворотів можна 

віднести збагачення й урізноманітнення комунікативного потенціалу мови, 

розгортання мови медійного стилю в нові комунікативні площини, зокрема 

пов’язані з політичною комунікацією, бізнесовою комунікацією, 

іміджелогією та ін.  

Оскільки, як ми вже аналізували в попередніх розділах, поява 

перифразів в медіамові зумовлена насамперед екстралінгвальними 

чинниками, вважаємо актуальними і продуктивно реалізованими для 

медійного перифразу такі функції: номінативну, інформаційну, 

евфемістичну, образну, емоційну, експресивну, оцінну. Вибір потрібної 

перифрастичної одиниці в кожному випадку залежить від завдань, які 

ставить перед собою автор медійного тексту. 

 

3.3. Функціональні моделі перифразу в медіатексті 

 

У розділі 1.3. «Функціональні особливості вторинної номінації у медіа» 

вже ставилося питання механізму творення перифрастичних номінацій та 
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моделей, але як загальна проблема перифрастики. Функціональні моделі 

перифразу в медіатексті не аналізувалися, так само як і ступінь та характер їх 

стійкості, що передбачає відповідно до проблематики роботи з’ясування 

особливостей механізму формування перифрастичних одиниць, а також 

систематизацію найбільш продуктивних комунікативних моделей перифразів 

у медіа. 

Перифраз – це одна з тих комунікативних одиниць, які відображають 

активні функціональні тенденції у мові медіа, виділені ще В. Костомаровим. 

Сутність названого явища полягає у пропозитивному поєднанні 

«стандартизовано-інтелектуальної інформації», що «прагне до 

індивідуального різноманіття експресії» [93, c.104].  

Ми поділяємо думку лінгвістів Т. Битєвої, Ю. Рапаєвої, 

Л. Синельникової та ін., які досліджували структуру перифразу, в тому, що 

смслова модель перифразу за структурою – це тричленна одиниця, складена з 

таких компонентів: слово-номінант, перифразуючий компонент, 

атрибутивний компонент. Наприклад, Відень – місто пам’ятників, де 

перифрастичний зворот «місто пам’ятників» складається з родової назви та 

атрибутивної; водні грації, майстер інтриги, в яких перифраз – це 

метафоричний вислів із переносним значенням, що складається з опорного 

компоненту та атрибута з уточнюючим значенням. За класифікацією 

Л. Синельникової, перифрази такого типу, що пов’язують предмет, 

позначений перифразованим словом, з тими, які не мають у своєму складі 

семи цього слова, відносяться до семних номінативів. Зауважимо, 

характерних для медійної комунікації. Кожен із компонентів медійного 

перифразу може в такому випадку поширюватися: Кассандра української 

літератури, майстер ексцентричної кінокомедії (Великий вигадник і 

талановитий фантазер – режисер Гайдай, неперевершений майстер 

ексцентричної кінокомедії. (ДТ, №4, 01.02.2013)) «перша Мавка країни» 

(Раїса Недашківська: Я «домовилася» з Лесею Українкою. «Перша Мавка 

країни» згадує, як коса допомогла їй потрапити у фільм «Лісова пісня» і 
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прописати містику цього твору на все життя. (УМ, №26, 19.02.2013)), 

головний забудовник «сім’ї Януковича» (На що, здавалось би, сподіватися, 

якщо їм гласно протегують перший віце-прем’єр В. Гройсман, незамінний 

заступник міністра Міністерства регіонального розвитку, будівництва, 

архітектури та житлово-комунального господарства – головний 

забудовник «сім’ї Януковича» Д. Ісаєнко і навіть сам голова Київської 

міської ради та її виконавчого органу – Київської міської державної 

адміністрації і за сумісництвом забудовник і висуванець забудовників 

В.Кличко. (ДТ, №40, 31.10–7.11.2014)), головна християнська святиня (Софія 

Київська – пам’ятка української архітектури і монументального живопису, 

одна з небагатьох уцілілих споруд часів Київської Русі (одинадцяте 

століття). Одна з найголовніших християнських святинь Східної Європи, 

історичний центр Київської митрополії. (radiosvoboda.org, 22.03.2017)). 

Зауважимо також на тому, що до перифрастичних одиниць, характерних 

для медіа, ми зараховуємо й однокомпонентні перифрази, виражені 

іменниками або субстантивованими прикметниками, такі як Каменяр 

(Тихолоз, автор книжки «Психодрама Івана Франка», говорить про потребу 

«перезавантаження» творчості Каменяра, про сучасний погляд на його 

великий доробок. (ДТ, №31, 30.08.2013)), «металісти», «моряки» (Цікаво, що, 

коли «металісти» забивали третій гол, ворота «моряків» захищав опорний 

захисник Маріуш Левандовський. (Гравці «Севастополя») (УМ, №122, 

28.08.2013)), «мушкетери» (Прихід до керма національної збірної з 

фехтування Гарніка Давидяна вочевидь пішов на користь нашим 

«мушкетерам» (УМ, №115, 13.08.2013), «гірники» (Виграти «українське 

класико» «гірникам» допомогла краща технічна підготовка. (УМ, №53, 

09.04.2013)), «синьо-жовті» (Відтак «синьо-жовта» четвірка у тій гонці 

фінішувала лише дев’ятою. Натомість до спринту й Лєна, й Віта підійшли 

свіженькими. (УМ, №22, 12.02.2013)), «Солов’їна» (За «солов’їну» тебе 

таврували «бандерівкою», засуджували і не хотіли спілкуватися. (День, 
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18.08.2017)), та подібні, адже їх поява в мові медіа зумовлена тими ж 

завданнями, що і поява аналогічних за функцією перифрастичних зворотів. 

За висловом Т. Битєвої, перифрази – це «типізовані експресивні 

модифікації лексичних значень слів» [34, с. 255], із чим не можна не 

погодитися. Загальний механізм утворення медійного перифразу можна 

описати так: із словом-номінантом співвідноситься слово, зміст поняття якого 

має хоча б одну спільну з ним сему в мовній свідомості автора і 

прогнозованого реципієнта. До опорного слова додається атрибутивний 

компонент, що уточнює опорний компонент, додаючи додаткове конотативне 

значення перифрастичному вислову. Медійний перифраз у цьому розумінні – 

це результат мовної інтерпретації дійсності, мовотворчості автора та 

здатності реципієнтів до «прочитання» нової семантики слова / виразу. 

Проаналізувавши перифрастичні одиниці як безпосередньо в текстах 

українських ЗМІ, так і в наявних на час нашого дослідження словниках 

перифразів (зокрема, М. Коломійця, Є. Регушевського «Короткий словник 

перифраз» [239]), ми з’ясували, що, хоча багатство перифрастичних зворотів 

є невичерпним і неохопним через їх постійне оновлення та продукування, 

більшість із них побудовані за відтворюваними, апробованими моделями. В 

цьому виявляється дуалістичний характер мовотворчості в медіа: творчість у 

слові та новизна мовної комунікації, з одного боку, але ця верифікація та 

семантична новизна відбувається у вже встановлених мовною традицією і 

нормами параметрах, – з іншого. Проілюструємо запропоноване твердження, 

проаналізувавши деякі найбільш розповсюджені в медіа перифрастичні 

моделі. До таких належать семантико-структурні моделі з типовим 

повторюваним денотатом: 

Перифрастичні звороти з компонентом «королева» у значенні «жінка, 

що вирізняється з-поміж інших»: 

королева сцени, королева театру, королева естради, королева 

трикотажу, королева джунглів, королева шахів та ін. 
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Перифрази з компонентом «зірка», що позначає видатну, прославлену 

людину, а атрибутивний компонент уточнює сферу, в якій вона має великі 

здобутки: 

зірка естради, зірка театру, зірка сцени, зірка науки, зірка скульптури, 

зірка легкої атлетики, зірка літератури, зірка адвокатури, зірка балету та 

ін. 

Співмірний із цією моделлю перифраз із компонентом «майстер» – зі 

значенням «той, хто досяг високої майстерності у своїй справі»: 

майстер пера, майстер сцени, майстер мікрофона, майстер інтриги, 

майстер ракетки, майстер музики та ін. 

Перифрази з опорним компонентом «столиця» у значенні «центр»: 

столиця моди, столиця кохання, парфумерна столиця, банківська 

столиця, фінансова столиця, столиця світу та ін. 

Перифрази, побудовані за моделлю «дім» або «назва вулиці», на якій 

знаходиться будівля державної установи або визначна історична пам’ятка:  

дім на Банковій, дім на Грушевського, дім на Володимирській та ін. 

Частотними в українських медіазасобах виявилися перифрази з 

опорним компонентом «леді»:  

перша леді, залізна леді, леді тіней, леді з перших, леді Ю та ін. 

Часто у структурі контекстуальних перифразів зустрічаємо слова-

денотати «легенда», «майстер», «класик», «корифей», «ікона», які надають 

позитивну оцінку, але виражають суб’єктивне ставлення автора, тому можуть 

характеризувати багатьох особистостей, об’єднаних спільними 

характеристиками. 

На нашу думку, творення цих моделей відбувається шляхом, коли в мові 

з’являється влучний перифраз, який стає прецедентним, набуває широкого 

розповсюдження, а пізніше дистанціюється від первинної ситуації, втрачає 

зв’язок із автором. За аналогією до нього створюються нові перифрази з тим 

самим опорним компонентом, у результаті чого прецедентний перифраз стає 

універсальним. 
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Проаналізована тенденція відповідає механізму формування 

перифрастичних моделей, який полягає в тому, що спочатку в мові медіа 

з’являється і починає активно вживатися прецедентний перифраз – активний і 

впізнаваний. Згодом, зважаючи на тенденцію мови ЗМІ до стандартизації, 

прецедентний перифраз починає вживатися з іншими атрибутивними 

компонентами, які ми назвемо «змінними». Відбувається процес 

перетворення первинного прецедентного перифрастичного звороту в модель, 

на основі якої створюються нові перифрастичні одиниці. 

Важливим є і те, що спільний компонент перифразів, утворених на 

основі однієї моделі, існує не тільки на рівні структури, але й на рівні 

семантики, тобто в усіх перифразах одного ряду є спільний семантичний 

компонент. 

Такий механізм аналогічних моделей дозволяє, з одного боку, виявити 

творчий потенціал мовця / автора, а з іншого – зекономити мовні ресурси. 

Розглянемо механізм формування перифрастичних моделей на прикладі 

перифразу з опорним компонентом «майдан». Вислови з цим компонентом 

утворилися в українських ЗМІ вперше у період «Помаранчевої революції» 

2003-2004, коли активно вживався вислів «помаранчевий майдан» та 

активізувалися у 2013-2014 рр., коли географічний Майдан став центром 

протистоянь у центрі Києва. Тоді з’явився неологізм «Євромайдан», у складі 

якого – опорний компонент «Майдан» та актуалізований у новому контексті 

атрибутивний компонент «Євро», тобто нова назва побудована за аналогією 

до вже наявної. Таким чином, спостерігаємо розширення семантики лексеми 

«Майдан» та утворення нової вторинної номінації. Цю тезу підтверджує 

поява у ЗМІ таких номінацій, як «мовний майдан», «майдан підприємців», в 

цих номінаціях – поєднання лексеми Майдан зі значенням «протестна акція» 

та другої атрибутивної лексеми, яка уточнює причину зібрання протестного 

мітингу. 

Також спостерігаємо появу перифразів, побудованих за цією моделлю, 

деякі з них вже зафіксовані у словниках: Мовний Майдан, Податковий 
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Майдан, кредитний майдан, тарифний майдан, медичний майдан, Перший 

Майдан, Другий Майдан, помаранчевий Майдан та ін.  

Таким чином, можна говорити про відтворювану модель перифразів із 

опорним компонентом «Майдан» і значенням «протестна акція», «протест 

проти дії влади», що утворилися завдяки властивому перифразу механізму 

метонімічного перенесення. З’явившись у медійних виданнях 2003-2004 

років, номінація «Помаранчевий Майдан» стала прецедентною моделлю, за 

якою творяться нові перифрастичні номінації.  

Як показують результати нашого дослідження, джерелами нових 

перифрастичних моделей у мові українських медіа є: 

1) поява прецедентного перифраза, який часто вживається і 

популяризується («Помаранчевий Майдан», «Перший Майдан», «Другий 

Майдан», «Євромайдан», «Мовний Майдан», «Податковий Майдан» та ін.); 

2) перехід перифразу з іншої мови (напр., «залізна леді», «леді Ді»), 

який трансформується і стає аналогійною моделлю: «леді Ю», / «Білий дім» 

та ін.; 

3) перифрази історичні, які актуалізувалися і дали початок новим 

серіям перифразів: місто Лева, місто Кия, Південна Пальміра, Північна 

Пальміра, Місто ангелів та ін. 

Усі систематизовані нами перифрази структурують медійний текст, 

виконуючи такі основні функції в його архітектоніці, як функція організації 

тексту, функція узагальнення, функція повтору, функція інтертекстуальності. 

Структура аналогічних перифрастичних моделей, як правило, 

складається з постійного (субститативного) компонента та змінного 

(атрибутивного) компонента. «Сигніфікат перифрастичного сполучення 

складають ті семантичні елементи, які актуалізуються, виражають 

суб’єктивне ставлення до позначуваного». [34, с. 74] Зауважимо, що 

елементом-сигніфікатом у перифрастичній моделі є змінюваний компонент 

(атрибутивний), а основою моделі, тобто тематичним компонентом, буде в 
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цьому випадку денотат. Зазначимо, що денотат ми розуміємо як компонент, 

що має предметно-логічне значення. 

Загальна семантика опорного слова уточнюється в цьому випадку 

семантикою атрибутива. Опорний компонент виявляє тематичний зміст 

перифраза, а атрибутивний компонент – актуалізує рему. Напр., блакитний 

екран, «зомбоящик» – перифрази, які позначають одне й те саме слово, але, 

маючи у своєму складі різні компоненти, актуалізують різні конотативні 

значення – від нейтрального до негативного. Роль атрибутивного члена – 

акцентуалізація сигніфікативного компонента; адже експресивний компонент 

перифразу виражає не сам об’єкт, а ставлення автора до нього. 

Відповідно до теорії семасіології, у структурі лексичного значення 

перифразу водночас можна виділити інтенсіонал (змістове ядро 

перифрастичного значення), опорний компонент та імплікаціонал (периферія 

семантичних ознак, які оточують це ядро), атрибутивний компонент, на що 

ми звертаємо увагу в подальшому аналізі матеріалу. 

Відтворення готових моделей-аналогів відповідає тенденції динаміки та 

разом з тим мовної економії, характерним для мови ЗМІ. А отже, 

перифрастичні вислови є потужним ресурсом, який дозволяє продукувати 

нові одиниці, актуалізовуючи нові комунікативні смисли. Постійна 

універсалізація водночас призводить до утворення функціональної системи 

мовних одиниць, і в межах цієї системи відбувається універсалізація та 

актуалізація як корелятивний принцип функціонування і семантичної 

повноти перифразів. 

Постійне та інтенсивне креативне творення нових перифрастичних 

одиниць – чинник інтелектуалізації мови ЗМІ та української літературної 

мови загалом. Аналіз можливостей вторинної номінації у перифразах 

дозволяє зробити висновок, що розглянуті особливості лексико-семантичної 

деривації у текстах ЗМІ зумовлені специфічними комунікативними 

завданнями медіасфери. 

 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


179 
 

 

3.4. Перифраз як домінанта архітектоніки медійного тексту 

 

Динамічний розвиток мови засобів масової інформації визначає як 

загальну проблематику впливу медіа на процеси розвитку національної мови, 

так і постановку в лінгвістиці конкретних питань, пов’язаних із ресурсом і 

функціями характерних для цієї сфери комунікації мовних одиниць. Зокрема, 

потребує уваги роль перифразу як домінанти внутрішньої будови медійного 

тексту, тобто його архітектоніки. 

Як уже сказано вище, перифраз організовує текст для реалізації 

експресивної функції та водночас сам є в більшості випадків експресемою як 

результат вторинної номінації. Саме тому як одну з важливих особливостей 

перифразу виокремлюють його здатність акцентувати увагу на 

найхарактерніших рисах зображуваного об’єкта. Більше того, коли 

акцентуація уваги відбита у принципі викладу думки як ряд послідовностей, 

паралелей, перехрещень чи інших типів регулярно відтворюваних зв’язків, 

лінгвіст може спостерігати за свідомо змодельованою архітектонікою тексту. 

Дослідники [6, 7, 34, 37, 50, 55, 113, 125, 130, 141] перифразу 

аналізували його ресурс у різних аспектах – структури, походження, 

системних парадигмальних зв’язків, проте структурно-функціональний 

потенціал перифразу в медійному тексті та характер внутрішніх 

взаємозалежностей перифразу і контексту і досі залишаються недостатньо 

дослідженими. 

Зважаючи на паралельне існування в науковій літературі термінів 

«композиція» та «архітектоніка», які інколи дублюються, вважаємо за 

необхідне розмежувати ці наукові поняття відповідно до галузей 

філологічного знання – передусім літературознавства і мовознавства. 

Зауважимо, що композиція – це формальна організація тексту, змодельоване 

співвідношення його структурних компонентів, що дефінітивно представлено 

у літературознавчому терміні «композиція – побудова твору, доцільне 

поєднання всіх його компонентів у художньо-естетичну цілісність, зумовлену 
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логікою зображеного, представленого читачеві світу, світоглядною позицією, 

естетичним ідеалом, задумом письменника, каноном, нормами обраного 

жанру, орієнтацією на адресата» [241, с. 361]. Натомість архітектоніка – 

внутрішня модель медійного тексту, у якій представлені її місткі складники, 

такі як абзац (їх послідовність, структура, мовні одиниці), заголовок, (його 

семантична і функціональна вмотивованість, логіка поняттєвих і мовних 

залежностей), специфіка мовної побудови прозової строфи, функцій окремих 

мовних одиниць, специфічних для медіа повторів, мовних способів 

представлення висновкової частини тексту та ін. А отже, зміст поняття 

«архітектоніка» відноситься до мовознавчої, найперше стилістичної 

компетенції. Досліджуваний нами перифраз, його функції у структурі 

медійного тексту вочевидь можуть і мають бути матеріалом для медіа 

лінгвіста в аналізі текстів ЗМІ. Як зазначає дослідниця К. Серажим, «Якщо 

поняття композиції стосується більше самого змісту тексту, то поняття 

архітектоніки – його форми, матеріалізації цього змісту різними графічно-

знаковими засобами». [151, с. 99] Варто зауважити, що перифраз в кожному 

випадку належить до стилістичних ресурсів мови, а отже співвідноситься з 

іншими компонентами архітектонічної організації медійних текстів. 

Отже, текст, на нашу думку, – це органічне середовище функціонування 

перифраза. Він є невід’ємним складником медійного тексту, його 

використання як одиниці вторинної номінації майже завжди передбачає 

контекст. Дослідниця перифразів Т. Битєва наголошує, що перифраз разом із 

елементами тексту становить «сферу перифрастичного контексту» [34, 

с. 159]. До цієї сфери, як витікає з логіки залежностей понять, належить як 

лінгвістичний контекст, так і екстралінгвістичний.  

Перифраз організовує медійний текст, слугує засобом акцентуації 

понять, реалізації прямих і контекстних повторів та ін. Особливо виразно 

роль перифразу у структурі мас-медійного тексту можна простежити у тих 

медійних матеріалах, темою яких є особистість. Ідеться про матеріали, напр., 

присвячені композитору Володимиру Івасюку, політику Михайлу Саакашвілі, 
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президенту Франції Еммануелю Макрону та ін. Аргументацією до такої 

вибірки може слугувати те, що саме на матеріалах, присвячених особистості, 

і, відповідно, стимулюючих суб’єктивні емоційні оцінки змальованої постаті 

як автора матеріалу, так і його читачів, найбільш показово можна дослідити 

роль перифразу в медійному тексті. 

Аналіз архітектоніки тексту має комплексний характер і певні 

послідовності. Найперше – визначаються функції заголовка. Перифраз у 

медійних заголовках несе в собі, як відомо, потенціал задуму. Зважаючи на 

вже зазначені нами особливості перифразів, вони є точним і виразним 

функціональним мовним інструментом для акцентуації уваги на думці автора, 

виділенні суттєвих рис описуваного об’єкта. Названу функцію якнайкраще і 

можна виявити в заголовку як прецедентному компоненті медійного тексту. 

Експресивна актуалізація в архітектоніці тексту (початок комунікації) 

визначає функції заголовка як значущої структурної одиниці. Короткий, 

стислий за обсягом, але не за змістовим навантаженням, заголовок статті зі 

вторинною номінацією конкретних осіб може стати функціональною 

домінантою оперативного реагування преси на актуальну подію. До того ж, 

саме заголовок може стати вирішальним аргументом під час мовно-

комунікативної орієнтації читача, принципом вибору позиції щодо 

ознайомлення / неознайомлення читача з даним матеріалом. Відтак 

заголовок-перифраз стає центральною одиницею всього тексту, формуючи 

його емотивно-експресивну спрямованість, задаючи загальну тональність 

комунікації. Звернімо увагу й на те, що заголовки-перифрази разом із тим 

виконують номінативну функцію передачі фактичної інформації [26].  

Як свідчить наведена аргументація, перифраз у більшості випадків є 

необхідним елементом мовної структури (архітектоніки) медійного тексту, 

можна навіть сказати, що в окремих випадках він може бути стрижневим 

елементом, на якому будується текстовий виклад. Завдяки своєму 

різноплановому комунікативному потенціалу, перифраз органічно поєднує 

частини тексту, відповідно надаючи оцінних конотацій фрагментам тексту. 
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Окрім уже проаналізованої функції синонімічної / антонімічної / 

омонімічної заміни і внаслідок цього уникнення тавтології й одноманітності в 

текстах, номінативної та оцінної функцій, перифраз, вважаємо, виконує 

досліджувану нами функцію архітектонічної структурації тексту. У науковій 

літературі [37, 124, 129] вже, як відомо, аналізували роль перифразу в різних 

комунікативних виявах: дослідники підкреслюють особливу роли перифразу 

в актуалізації експресивності тексту, наданні йому емоційної «тональності». 

Така постановка питання підтверджується і нашими спостереженнями. 

Порівняймо, зокрема, вживання перифразів у різних архітектоніко-

комунікативних ситуаціях газети «День» (№83-84, від 18.05.2017) – «38-ма 

весна без Володимира Івасюка» та газети «Дзеркало тижня» (№20 від 

4.06.2016) – «Приборкання норовливого, або По кому дзеленькав 

дзвіночок?». Характерно, що вже в підзаголовку першого тексту автор 

використав перифраз: «Про ті скорботні дні згадує Оксана Патик, яка йшла 

попереду процесії з портретом легендарного композитора...». У цьому 

випадку перифраз знаходиться у постпозиції відносно слова-номінанта, на 

нашу думку, через те, що вислів «легендарний композитор» не має 

однозначної прив’язаності, співвіднесеності з іменем В. Івасюка, а може бути 

застосований до багатьох представників цієї мистецької професії. Відтак 

перифрастичний зворот виступає в ролі образного означення, разом із тим, 

підкреслюючи шанобливе ставлення до постаті, про яку йтиметься в 

матеріалі. В основній частині тексту перифрази на позначення В. Івасюка 

функціонально-структурно організовані навколо домінанти позитивної 

оцінності, що відповідає емоційній заданості всього тексту (Травень 1979 

року назавжди увійшов у історію України місяцем скорботи і туги за 

популярним композитором, який так рано попрощався з білим світом, і 

місяцем нашого національного сорому. Кому ж завадив молодий, 

обдарований маестро, поет, який у 1970-х спромігся однією лише піснею 

змусити всіх у колишньому СРСР розуміти українську мову? 22 травня Львів 

прощався зі своїм улюбленцем, якого шанували і малі, й сивочолі. Труна тихо 
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пливла на раменах студентів Львівської консерваторії до Личаківського 

цвинтаря, і злива квітів встеляла останній земний зелений шлях великого 

українця). Таким чином, в архітектоніці тексту – від заголовку й до 

висновкової частини, перифрастичний ланцюг організовує текст, складає його 

оцінну й формалізовану семантичну домінанту. Звернімо увагу й на 

можливість аналізувати непрямий перифрастичний повтор як один із 

принципів структурувати текст, а також впливати на сприйняття реципієнта. 

Натомість інший текст, у якому основними фігурантами є представники 

політикуму Михеїл Саакашвілі та Петро Порошенко, має загальний 

нейтральний, а часом і змодельований автором іронічний та навіть критичний 

характер. Аналітична стаття «Приборкання норовливого, або По кому 

дзеленькав дзвіночок?» має на меті пояснити дії М. Саакашвілі на посту 

губернатора та відповідь на ці дії президента як об’єктивного критика, чим і 

пояснюється вибір таких нейтральних перифразів, як «Але одеський 

губернатор не збирався входити в береги. Він вирував, пінився. Юрій Луценко 

не планував своєю першою гучною справою напад на структури екс-

президента Грузії в Україні. Щоб перешикуватися на марші, одеському 

губернаторові потрібна пауза. Київ фактично вказав колишньому 

президентові Грузії на його місце в ієрархії української влади, давши 

зрозуміти, що його запросили в Україну робити реформи, а не до Печерська 

несанкціоновано підтягуватися, безупинно критикуючи всіх і вся. Глава 

держави публічно позитивно оцінив його роботу на посаді губернатора, і 

тим самим ніби звів нанівець усі пристрасті навколо обшуку в Одеській ОДА. 

Фактично ж президент країни повернув Міхеїла Саакашвілі в 

губернаторські рамки і розвернув його обличчя до проектів, які він обіцяв 

людям утілити в життя. Адже завдяки жорсткій і нещадній риториці, 

власне, й ріс рейтинг колишнього президента Грузії, який так і не зумів 

продемонструвати переваги одеського пакета реформ». Як бачимо, наведені 

перифрази експресивно нейтральні, фактологічні, не мають яскравих оцінних 
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конотацій, що змодельовано, як ми думаємо, з метою уникнення звинувачень 

автора в надмірній суб’єктивності. 

Зауважимо, що перифрази в архітектоніці тексту утворюють своєрідні 

ключові «пункти», які часто є маркерами нової підтеми (абзацу) в тексті. У 

проаналізованих нами текстах майже кожен новий абзац містить новий 

перифраз, і подекуди не один. Показовою щодо цього є стаття газети «Україна 

молода», №57 від 16.05.2017 під назвою «Молодий і з великими планами: що 

збирається робити Макрон на чолі Франції». Наводимо його фрагменти, що 

репрезентують функціональний потенціал перифразів у структурі абзацу і 

медійного тексту в цілому: 

До складення присяги Макрон віч-на-віч півгодини поспілкувався з уже 

колишнім президентом-соціалістом Франсуа Олландом. Під час зустрічі 

попередник повідомив спадкоємцю низку засекречених відомостей, 

необхідних для контролю над ядерними силами країни, і ввів у курс поточних 

справ. 

У своєму інавгураційному виступі новий президент Франції пообіцяв 

відновити провідні позиції країни в світі. «Світ і Європа більше, ніж будь-

коли, потребують сьогодні сильної Франції, яка голосно висловлюється за 

свободу і солідарність», – говорив новий господар Єлисейського палацу. 

Фінансист пропонує зміцнити і єврозону, в якій Франція за обсягами 

економіки посідає друге місце після ФРН. У рамках спільного економічного 

простору 19 держав екс-банкір хотів би створити парламент Єврозони, 

міністерство фінансів і окремий бюджет. 

У світлі терористичної загрози наступний президент Франції обіцяє 

посилити поліцію, армію та розвідку. 

Під час зустрічі глава французької держави обговорив iз Меркель 

майбутню роль Франції та Німеччини в Європейському Союзі, повідомляє 

агенція «Франс пресс» iз посиланням на Єлисейський палац. 

Окрім цього, Олланду також належить пенсія екс-депутата 

парламенту та екс-радника Рахункової палати – ще 15 тис. євро «чистими». 
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А ще держава має організувати екс-президенту особистий кабінет для 

роботи, оренду якого та комунальні послуги також оплачує держава. 

«Колишній» також має право найняти на роботу дві особи обслуговуючого 

персоналу та сім помічників iз різних питань. 

Перифраз відтак є ядром відповідного фрагмента тексту, визначає його 

конотативну (емоційно-експресивну) та оцінну спрямованість. Зауважимо, 

що перифраз із позитивно оцінною конотацією як центральний 

функціонально-структурний компонент мікроконтексту вимагає відповідної 

позитивно оцінної або нейтральної лексики інших оточуючих його 

складників тексту, а з негативним забарвленням – відповідно негативної. 

Зауважимо також, що важливо зважати в цьому випадку на значення 

перифразу в медійному контексті, адже саме в контексті, як вже сказано, 

перифрази набувають нових оказіональних смислів. Слід наголосити, що 

перифраз – одиниця, яка має певне автономне значення, про це свідчить і 

можливість створення словників перифразів, але водночас значення 

перифразу, його семантична локалізація значною мірою все-таки залежать від 

контексту. Ця контекстуальна зумовленість значення, з одного боку, та 

автономність значення – з іншого, свідчать про дуалістичну природу 

семантики перифраза. 

Текст є лінгвістичною формою екстралінгвістичної інформації, 

інформація в цьому випадку – смисл тексту і прагматична мета комунікації. З 

цієї причини Т. Битєва, розглядаючи названі залежності, відносить перифрази 

до стилем [34, с. 157], зазначаючи водночас, що на цьому прагматичному 

рівні комунікативної площини мови перифраз стоїть поряд із експресивами, 

експресемами, метафорами, фразеологізмами. Отже, текст – це природна 

сфера функціонування перифраза. На нашу думку, аналіз перифраза 

необхідно проводити насамперед в контексті, адже реалізація його 

семантики, конкретизація використання обов’язково передбачають контекст. 

Дослідники (Т. Битєва та ін.) навіть говорять про сферу перифрастичного 

контексту, який має властивість надавати додаткових конотацій, створювати 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


186 
 

 

додаткові семи перифрастичних одиниць, моделювати нові оказіональні 

значення. 

Функція контексту в цьому випадку полягає в тому, «щоб сприяти 

адекватній реалізації комунікативно-релевантного смислу» [34, с. 158], 

утворюючи оказіональні значення, додаткові конотації, розвивати 

багатозначність. Таким чином, можна говорити про додатковий 

імплікативний, утворений завдяки синтагматичним зв’язкам одиниць тексту 

смисл, який надає перифрастичному звороту контекст. 

А отже, «взаємодія перифразу, всіх його компонентів з елементами 

тексту утворює сферу, яку можна визначити як сферу перифрастичного 

контексту» [34, с. 158]. Щоразу, говорячи про перифрастичний контекст, 

варто враховувати як власне лінгвістичний, так і екстралінгвістичний 

контекст. У межах лінгвістичного контексту найбільший вплив, як на наш 

погляд, має лексичний рівень, адже результати проведеного дослідження 

доводять, що перифраз вимагає спеціального добору певної лексики.  

Нам видається слушною думка Т. Битєвої, яка зараховує до 

екстралінгвістичного контексту (окрім ситуації спілкування) і фоновий 

контекст, «історичні знання, соціально-культурні та естетичні асоціації, тобто 

інформаційний тезаурус комунікантів» [34, с. 159]. Оскільки перифраз 

характеризується багатокомпонентністю значення, то і його семантика в 

конкретному тексті визначається часто саме екстралінгвістичним контекстом. 

Наприклад, таку характеристику має епітет «молодий» у наведеному 

контексті: «Левову частку внесли французькі інвестиційні банки, перед якими 

Макрон тепер, ніби, і в боргу. І внески робилися не завжди у відповідності з 

французьким законодавством, тому ця тема розвиватиметься в наступні 

місяці і дуже псуватиме сон молодому президенту». [УМ, № 64, 26-

27.05.2017] може позначати як позитивне значення «повний сил, енергії, 

здатний рушити зміни», так і «недосвідчений, малообізнаний». 

Особливістю семантичної кореляції перифразу зі словом-номінантом є 

те, що слово-номінант відносно перифразу завжди наявне в тексті, навіть 
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якщо і непрямо, то як фонового контексту. Можна сказати, що воно 

імпліцитно входить до структури перифрастичної одиниці, про що свідчить 

аналіз медійних текстів. 

У вже цитованій роботі Т. Битєва вжила термін «препозитивний 

(проспективний) перифраз, дистантний щодо слова-номінанта», 

характеризуючи перифрази згідно з їх місцем відносно слова-номінанта [34, 

с. 163] та зазначила, що такі перифрази «утворюють у тексті поле 

перифрастичної напруженості», яке призводить до того, що текст набуває 

експресивності, стимулює інтерес і уяву читача. Така властивість перифразу 

спостережена і нами – вона призводить до активного і функціонально точного 

вживання перифразу: Французький «кіндер-сюрприз» (підзаголовок матеріалу 

про Еммануеля Макрона) (УМ, №55, 11.05.2017) та ін.  

Зауважимо також, що медійні перифрастичні звороти до загальних назв 

та топонімів зазвичай є загальномовними і окремі з них зафіксовані у 

словниках перифразів, зокрема, у словниках перифразів М. Коломійця, 

Є. Регушевського [239] та словнику А. Новікова [243]. Натомість перифрази 

власних назв, хоч і активно вживаються в певний історичний час у мові ЗМІ, 

зникають з ужитку, як тільки увага засобів масової інформації перестає 

фокусуватися на тій чи іншій особі. На наш погляд, це і є причиною низької 

фіксованості перифразів-антропонімів у словниках. Зазначимо також, що 

хоча перифрази вживаються і у художніх текстах, але значний експресивний 

потенціал перифраза-антропоніма розкривається саме в мас-медійних 

текстах, найбільше, на нашу думку, у заголовках. 

Результати нашого аналізу дозволяють зробити висновок, що роль 

перифразів в архітектоніці тексту залежить від різноманіття функцій, які він 

здатен виконувати. 

Стилістичні функції перифразів виявляються в лінгвістичному 

моделюванні образності тексту, можливостях відтворення ідіостилістичних 

особливостей медіатексту. Наголосимо, формотворчою функцією перифразу є 

функція конструктивної організації тексту. 
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Досліджений матеріал також дозволяє зробити висновок, що значення 

перифразу в архітектоніці тексту мас-медіа виявляється в тому, що він: 

а) зв’язує логічно складові частини медійного тексту; 

б) розкриває зміст, уточнює поняття, виконує фактологічно-

інформаційну функцію; 

в) маючи експресивний потенціал, виділяє певні акценти, маркуючи 

основні змістові частини тексту; 

г) дозволяє чітко й послідовно реалізувати задум автора матеріалу, 

виявити концептуальне спрямування тексту, надаючи суб’єктивно-оцінну, 

емоційно-експресивну, естетичну характеристику медійному тексту. 

Таким чином, перифраз є важливим компонентом медійного тексту, 

його мовної організації – архітектоніки. 

 

3.5. Перифраз-заголовок у медіа 

 

Як з’ясовано в попередньому розділі, перифраз виконує функцію 

мовно-структурної організації тексту. Зважаючи на те, що однією з 

комунікативно значущих структурних одиниць тексту є заголовок, 

розглянемо роль перифразу у заголовку медійного тексту. 

Заголовок відіграє важливу роль у тексті будь-якого стилю, а 

особливо – в медіа. Поліфункціональна природа заголовку полягає в 

приверненні уваги реципієнта, інактивації інтересу й бажання познайомитися 

з медійним матеріалом. Такі функції заголовків стають особливо актуальними 

з розвитком інтернет-медіа. В умовах, коли інтернет-видання змагаються за 

«клікабельність» заголовків, тобто кількістю переходів користувачів за 

гіперпокликанням, що з’являється на сторінці результатів пошуку, або в 

рекламі, заголовок виконує функцію рекламного «гачка». Завдяки такій 

властивості заголовок виступає ядром медіатексту.  

Дослідники з університету Техасу (The University of Texas at Austin) 

Ешлі Муддіман (Ashley Muddiman) та Джошуа Скакко (Joshua Scacco) у 2016 
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році дослідили вплив заголовків інтернет-медіа на читачів [233]. Для аналізу 

Е. Муддіман та Дж. Скакко обрали заголовки матеріалів з ресурсів USA 

Today, BuzzFeed, and Fox News/MSNBC. Результати показали, що тип 

заголовка може вплинути на те, чи людина реагує позитивно на новинний 

ресурс і має намір довіряти цьому ресурсу в майбутньому. Також було 

виявлено, що заголовки можуть змінити сприйняття новин, впливати на те, як 

люди оцінюють політичних кандидатів.  

Заголовки в медіа стали об’єктом дослідження лінгвістів ще з середини 

XX століття. Зокрема, цій темі присвячені роботи А. Сафонова, І. Гальперіна, 

Е. Лазарєвої та ін. Зокрема, А.Сафонов досліджував заголовки газетних 

текстів, наголошуючи на їх цінності як комунікативної одиниці тексту, що 

актуалізує мовні засоби [147, с. 5], в досліджуваній нами темі – медійні 

перифрази.  

Сучасні дослідження розробляють питання медіазаголовків у контексті 

когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології, теорії масової комунікації та 

дискурсу. Зокрема, це роботи Ю. Бєлової [13], яка вивчала стратегії 

інтерпретації заголовків британських газет, М. Бойчук [15], яка аналізувала 

неологізми в заголовках, О. Калякіної [75], чиє дослідження присвячене 

модифікаціям мовних одиниць у заголовках, Н. Сунько [173] та 

О. Черногрудової [189], які обрали аспект інтертекстуальності у заголовках, 

на матеріалі англійської та російських ЗМІ відповідно та ін. 

Узагальнюючи різні підходи до лінгвістичної розробки питання, можна 

виділити такі основні функції медіазаголовків: номінативна, інформативна, 

експресивна, рекламна, маніпулятивна. Зазвичай, заголовок виконує всі 

функції одночасно, але одна з них в кожному конкретному випадку є 

домінантною. Наприклад, заголовок Геть від Москви? «За» і «проти» 

візового режиму з РФ (ZIK, 22.05.2017) складається з двох речень, одне з 

яких – перифрастична алюзія на вислів Миколи Хвильового «Геть від 

Москви! Дайош Європу!», а друге фактично формулює тему статті; у 

заголовку Голодні ігри Садового. Сміття та й годі (УП, 20.06.2017) 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


190 
 

 

перифрастична алюзія на назву книги С. Колінз і фільму за цим твором 

«Голодні ігри», та на приказку «сміх та й годі». Як ми бачимо, з метою 

підвищення експресивності заголовку автори використовують перифрази-

алюзії, фразеологізми, паремії, культурні одиниці метафоричного рівня, які 

створюють вторинні контекстні номінації та передають основний смисл 

інформації в яскравій перифрастичній формі. Таким чином, перифрастичний 

заголовок впливає на емотивний і логічний рівні сприйняття. 

Заголовок як початковий елемент тексту, за словами Ю. Бєлової, є 

«потенційно згорнутим знаком тексту», а також «медіатором між даним 

медіатекстом, сукупністю попередніх текстів та людиною, його емоційно-

ціннісним середовищем, досвідом і обсягом його фонових знань» [13, с. 9]. 

Функції заголовків, отже, співмірні з функціями перифрастичних 

зворотів, тому використання перифразів в ролі медійних заголовків завжди 

відповідатиме прагматичній спрямованості медіатексту. Заголовки-перифрази 

мають подвійне експресивне навантаження: експресивність заголовка 

перехрещується з експресивністю вторинної номінації. 

Завдяки своїм іманентним характеристикам і функціям перифрастичні 

звороти відповідають усім комунікативним завданням заголовку. Семантична 

інформація заголовку розгортається у структурі тексту, а якщо в його ролі 

виступає трансформована одиниця, перифраз, текстові кореляти уточнюють, 

розкривають його зміст.  

У структурі тексту заголовок є однією з головних його частин. 

Значущість заголовку зумовлюється і тим, що він графічно виділений, є 

засобом привернення уваги, що як наслідок підвищує ефективність впливу на 

читача. Заголовок виконує генеративну функцію, тобто утворює текстову 

цілісність, організовує смислову структуру всього тексту. Заголовок-

перифраз є тим структурним компонентом, який узагальнює і прогнозує 

основну тему медійного тексту, висуває на перший план основну тему 

тексту. Отже, заголовок-перифраз інтерпретує текст, додає йому смислів. 

Формалізуємо думку в ілюстраціях: Господарі нічного неба. (УМ, №155, 
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18.10.2012), Марія Музичук: третя українська королева шахів (bbc.com, 

6.04.2015), Леді, яка змінила Великобританію і світ (День, №65, 

10.04.2013), Країна тисячі островів. «Індонезія – найбільша острівна країна 

світу», – дружно пишуть усі довідники. (УМ, №60, 25.04.2014), Збірна 

України U-19 Євро-2015 розпочне грою з синами Еллади. (ZIK, 18.06.2015), 

Бандитизм у погонах, або Джентльмени удачі з Обухівської прокуратури 

(ДТ, №23, 26.06.2015), Великобританія. Лев і єдиноріг проти двоголового 

орла (ДТ, №25, 10.07.2015), День захисту майбутнього. 1 червня – 

Міжнародне свято дітей. (День, №92, 31.05.2017). Заголовки наведеного 

типу виконують основні функції: інформативну – повідомляють про тему 

медійного матеріалу, але водночас вони – образні, емотивно-експресивні, що 

дозволяє реалізуватися важливим для медіа інформації експресивній та 

рекламній функціям. У структурі цих медіазаголовків використовують, як 

бачимо, загальновідомі перифрази з особливою, закріпленою у свідомості 

соціуму культурною конотацією, такі як «сини Еллади», лев, двоголовий орел, 

та перифрази, побудовані за традиційними моделями королева шахів, леді 

тіней, гетьман української музики та ін. Таким чином при аналізі 

комунікативної ефективності заголовку важливо враховувати і соціальний та 

лінгвокультурологічний контексти, адже заголовок, як ми бачимо, поєднує 

текстову, контекстуальну, культурну інформацію, результат мовотворчості 

мовної особистості з  її особистим досвідом та досвідом етносу, соціуму, до 

якого вона належить.  

Оказіональні перифрази в медійних заголовках можна розглядати як 

результат авторської мовотворчості, проте саме вони є джерелом постання 

специфічних медійних перифразів (повторюючись, вибудовуючи серії 

аналогів, такі заголовки врешті стають маркерами медійного стилю): Мотор 

санкцій у човні ЄС (ДТ, №27, 24.07.2015), «Леді з перших». Вона не була 

українською Жанною Д’арк, не вела за собою народ на барикади, вона просто 

жила Україною та заради України… (Мері Бек). (День, 02.05.2012). Такі 
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медійні перифрази потребують пояснень, які реципієнт знаходить у 

макроконтексті.  

Розвиток інформації, актуалізованої перифразом, відбувається не тільки 

в мікроконтексті, який його містить, але і в ширшому контексті – абзаці та 

тексті загалом: права рука Тягнибока – Р. Кошулинский. (Тож переконати, 

що, приміром, за так званий законопроект про недискримінацію чи 

ратифікацію Гаазької конвенції про міждержавне усиновлення «Свободі» 

таки необхідно проголосувати, «праву» руку Тягнибока (як його охрестили 

журналісти) складно. (День, №173, 26.09.2013), «Великий німець і великий 

європеєць». Світові лідери вшановують екс-канцлера Німеччини Гельмута 

Коля. (День, №104, 19.06.2017), День захисту майбутнього. 1 червня – 

Міжнародне свято дітей. (День, №92, 31.05.2017), Легендарний 

мультфільм повертається «Укранімафільм» завершив зйомки першої серії 

«Козаки. Навколо світу» (День, №92, 31.05.2017), Академік у карикатурі. 

Віктор Богорад став почесним академіком Російської академії мистецтв. 

(День, №92, 31.05.2017), У Великій Британії готують свій «список 

Магнітського». Проект британського закону Магнітського обговорюється 

як поправка в акт кримінальних фінансів. (Тиждень.ua, 10.01.2017)), Зате 

цілком очевидною є наявність у нього президентських амбіцій, про що пан 

Садовий і сам говорить публічно. Результати в цього сірого галицького лиса 

поки що й справді непогані. (Тиждень.ua, 6.08.2015) та ін. Як бачимо, в 

наведеному ілюстративному матеріалі з метою уникнення неоднозначності 

смисл перифразу розкривається вже в самому заголовку, але розгортається в 

ширшому контексті: такий прийом поєднання заголовку емотивного і 

логічного часто використовують в архітектоніці тексту медіа. 

Перифраз у медіазаголовку завжди посилює експресивність та 

інформативну цілісність тексту. Зокрема, у заголовках Любомир Гузар. 

Людина з янголом на плечі. (УП, 26.10.2016), «Секретар диявола». Як 

Луценко ловив та не впіймав Довгого (УП, 4.07.2017) та ін. – бачимо свідоме 

формування комунікативного ефекту позитивного й негативного враження 
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відповідно. Формування позитивного враження в цьому випадку відбувається 

в семантичній контамінації перифразу з відомим твором І. Малковича і є 

алюзією на сучасний літературний текст. У другому наведеному медійному 

контексті вираз «секретар диявола» – це алюзія на відому голлівудську 

кінострічку: негативна оцінка виникає як наслідок семантичного паралелізму 

між негативним героєм фільму й О. Довгим, який був секретарем Київської 

міської ради. Аналогічно твориться та функціонує в медіа заголовок із 

позитивно оцінним перифразом  Людина Любові і Світла. Пішов з життя 

Блаженнійший Любомир (Гузар). (День, №93-94, 01.06.2017). Як дозволяє 

спостерігати численний ілюстративний матеріал, позитивна чи негативна 

оцінка медійного перифразу значно посилюється, коли перифраз виконує 

функцію заголовку в тексті.  

Відтак перифрастичні звороти, які замінюють один і той самий денотат, 

створюють додаткову смислову зв’язність тексту. Перифраз у медійному 

заголовку поєднує також структурні компоненти заголовку й абзаців, впливає 

на архітектоніку всього медійного тексту, адже він акумулює інформацію, 

важливу для тексту, часто – тематичної сторінки. І в цьому основна функція 

одного з найважливіших комунікативних і структурних компонентів медійної 

інформації різних жанрів – заголовку.  

 

3.6. Комунікативний ресурс перифразу-висновку в медійному тексті 

 

В архітектоніці медійного тексту важливою композиційною частиною, 

яка генералізує основні смисли та концептуальну інформацію, є висновкова 

частина, або резюме. Зазначимо, що медійний текст – варіативна структура, 

реалізація варіантів якої залежить від багатьох екстралінгвістичних факторів, 

передусім мовної особистості автора-медійника, цільової аудиторії 

реципієнтів, специфіки видання, що зумовлює різноманіття індивідуальних 

реалізацій текстової організації, однак наскрізними обов’язковими 
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характеристиками тексту залишаються його структурні елементи, серед яких, 

безумовно, важливе місце займає висновок.  

Висновок підсумовує основну ідею автора, основні положення 

викладеної в медіатексті інформації. Заголовок і висновок – два основних 

елемента, які обрамляють медіатекст, на них зосереджене комунікативне 

завдання тексту. 

Разом із заголовком, у якому ініціюється тема, висновок утворює 

структурну пару, на яку передусім орієнтується реципієнт. У медіатексті 

висновок співмірний із заголовком, корелює з ним, таким чином 

концептуальна інформація концентрується у цих двох структурних 

елементах. Висновок, відтак, виражає основний комунікативний результат 

тексту відповідно до завдань, які ставить перед собою автор-медійник, а отже 

є основною конструктивною одиницею в архітектоніці медіатексту, не менш 

важливою, ніж заголовок. 

Висновок одночасно підсумовує й узагальнює медійний текст, але 

водночас, готує передумови до створення нових текстів, як висловилася 

М. Конюшкевич, «намічає вектори майбутнього» [90, c. 90], тому що функція 

медіа передбачає не тільки інформаційний вплив, ознайомлення з фактажем, 

але і вплив на реципієнта. Таким чином виявляється, що висновок одночасно 

ретроспективний і проспективний, коли автор не тільки підсумовує наведені 

тези й аргументи, але й пропонує вирішення проблеми, викладеної в 

матеріалі, ініціює інтелектуальний пошук реципієнта. 

Наведемо типовий приклад такого висновку з матеріалу газети 

«Дзеркало тижня»: «І насамкінець. Близько 40% європейців щодня 

користуються велосипедами. Слід зазначити, що жителі інших країн 

розглядають велосипеди саме як засіб пересування, тим часом наші 

співвітчизники, у найкращому разі, бачать у них можливість розслабитися 

на вечірніх прогулянках, а частіше – просто як спосіб скинути зайву вагу. 

Проте в Україні спостерігається помітне зростання популярності 

велосипедів. І от уже надійшла інформація про те, що в розпал літнього 
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сезону в Хмельницькому з’явився перший в Україні велопатруль. У свій 

перший робочий день патрульні стежили за порядком в одному з 

центральних парків міста. Саме час і підприємцям продукувати нові 

«велосипедні» ідеї» (ДТ, № 28-29, 14.08. – 21.08.2015). 

На відміну від заголовку, який зазвичай акцентує увагу – є образним, 

експресивним, метафоричним, висновок сигналізує про структурне 

завершення тексту, його смисловий результат. У такий спосіб висновок 

забезпечує смислову цілісність тексту, його комунікативну зв’язність. Звідси 

підкреслювані стилістами притаманна висновку інформаційна лаконічність, 

смислово насичена значеннєва стислість і вже названа нами комунікативна 

пропозитивність.  

Основні функції висновка-резюме в медіатексті, за нашими 

спостереженнями, об’єднуються такими позиціями: 

підсумування, тобто логічне осмислення домінантної для медіатексту 

тези й аргументів, що є результатом аналітики автора або лаконічним 

концептуальним викладом наведеної інформації; 

узагальнення, загальна оцінка інформації, композиційне і смислове 

завершення медіатексту; 

прогностична – передбачуваний результат, побажання, заклик, часто 

виражені за допомогою засобів стилістичного синтаксису, зокрема 

риторичного запитання.  

Регулярність наведених функцій резюмувальної частини в архітектоніці 

медіа текстів є однією з комунікативних ознак медіапростору, що відкриває 

широку перспективу для більш детального і ґрунтовного аналізу окресленого 

питання, що в дисертаційній роботі є лише одним із аспектів заявленої 

проблеми. Водночас уточнимо важливу для медіа прогностичну функцію 

висновку, навівши слова І. Гальперіна про завершальну частину тексту, яка 

«має функцію інтеграції всього тексту і, пов’язана зі змістом назви, є однією з 

конкретних форм завершеності, відкриваючи шлях для розгортання загальної 
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ідейної спрямованості сюжетної лінії, з іншою змістовно-концептуальною 

інформацією, з іншою назвою» [46, С. 62–63]. 

Зауважимо, в науковій літературі  завершальні частини медіатексту 

інколи класифікують за різними підставами, що збігається з особливостями 

поставлених дослідницьких завдань. Зокрема, А. Колесніченко [88] пропонує 

зосередитися на такій структурі висновків: хронологічна кінцівка – логічне 

завершення історії, футуристична – погляд в майбутнє, поетична – 

завершення-символ, кінцівка-висновок – умовивід журналіста, кінцівка-

розгадка – розкриття секрету, заданого на початку, завершення кола – 

повторення в кінці матеріалу інформації, яка була у заголовку або вступі, 

кінцівка-«краватка» – прив’язка закінчення до якогось елементу в основній 

аргументацій ній частині матеріалу, завершення-мобілізація – заклик до 

читачів, кінцівка Шваба – несподіване завершення статті. Різні комунікативні 

стратегії мотивують вибір різних типів структурної організації тексту та 

зумовлюють відбір особливих архітектонічних засобів, серед яких, зокрема, і 

медійний перифраз. 

Висновок, як структурний елемент медіатексту, виділяється з-поміж 

інших його структурних частин особливою позицією в кінці тексту і, як уже 

сказано, специфічними мовними засобами, які ідентифікують висновкову 

частину, зокрема, на лінгвістичну увагу заслуговує перифраз, підсилений 

модальними словами, синтаксичними конструкціями та ін. У мовному 

оформленні висновку медіа автор завжди використовує спеціальні засоби, 

серед яких переважають одиниці стилістичного синтаксису – риторичні 

питання, риторичні вигуки, антитеза, анафора, парцеляція, вже розглядувані 

нами засоби інтертекстуальності – алюзії, ремінісценції, та ін. З 

проаналізованих нами причин специфіки медійної комунікації вагоме місце 

серед таких мовних засобів займає перифраз, який виступає сконденсованим 

засобом вираження експресії у висновковій частині. 

Перифрастичні звороти, актуалізовані в резюме, завжди сприяють 

експресивності тексту. Цей ефект посилюється, коли у заголовку і 
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висновковій частині вживаються суголосні або антитетичні перифрази або 

перифраз, який перегукується з тим, що вжитий в основній частині статті. 

Наприклад, медійний перифраз, яким названі у газетній статті В. Шевчук, 

О. Забужко, Ю. Андрухович, Ю. Винничук, що побудований на метафорі 

«батьків і дітей»: вживається в основній частині тексту та повторюється у 

висновковій частині, створюючи архітектонічну анафору.  

«Справді, п. Забужко дала зразок новітньої психо-соціальної драми та 

самоідентифікації за геть відмінних од усіх попередніх життєвих (і 

мистецьких) умов. А п. Андрухович став куратором досі не баченого на 

наших теренах постмодерного карнавалу сенсів. Але ж був і третій – той, 

що заходився чистити, а здебільшого прокладати заново, річище жанрово-

ігрової прози, якої в 1990-ті у нас просто не було. Це – п. Винничук. І коли 

вже удаватися до метафори «батьки і діти», то він – законний «брат» двох 

згаданих вище талантів. 

А всі вони втрьох – «діти» Валерія Шевчука, котрого й варто 

вважати за «батька» модерної української прози. 

Може навіть, річ не так у конкретній людині на ім’я Валерій Шевчук, 

як у вчиненому ним подвигу: віднайшов завалений грубою ідеологічною 

брилою вхід до світу українського бароко; реконструював і модернізував цей 

дивний екзистенційно-мистецький простір. … Принаймні це вдається 

«батькові» і трьом його старшим «дітям»». (ДТ, №27, 24.07.2015). 

Часто перифраз є смисловим ядром висновку, виражаючи головну 

думку. Як, напр., «Член НАТО й активний учасник міжнародної коаліції в 

Сирії, яка має з нею 911 км спільного кордону, країна, в якій за різними 

оцінками проживають від 12 до 15 млн етнічних курдів і понад 2,5 млн 

сирійських біженців, – Туреччина сьогодні залишається одним з небагатьох 

«острівців стабільності» на Близькому Сході». (ДТ, №30, 21.08 – 

28.08.2015); «Така історія блискучої й похмурої Фріди, жінки з нездоланною 

волею, яка так і не пізнала справжніх законів буття, але судомно прагнула 

до духовності; яка долає завдяки спразі творити пласт отруйного мороку з 
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болю, хвороби і нелюбові». (ДТ, №23, 26.06. – 03.07.2015). Відповідно до 

комунікативних інтенцій автора медійного тексту, висновок може бути 

логічним або емоційним, а отже добираються спеціальні мовні засоби, 

зокрема, образні чи необразні перифрази, що ілюструють наведені вище 

приклади й численні їх текстові аналоги. 

Як бачимо, стилістична роль перифразу у висновку визначається 

відповідно до комунікативних завдань, які ставить автор-медійник. Перифраз 

у медіависновку може бути поліфункціональним: він підсумовує, завершує, 

узагальнює інформацію, викладену в основній частині, допомагає ефективно 

й лаконічно висловити змістові домінанти тексту, виступає конструктивним 

архітектонічним компонентом медіатексту. При аналізі перифразу-висновку в 

медіа інтерпретаціях його комунікативного ресурсу необхідно зважати на 

інші структурні елементи тексту, особливо на заголовок, адже співмірний чи 

неспівмірний із заголовком висновок також є елементом інформативності та 

експресивності. Перифраз у висновку завжди акумульовано виражає 

інформацію, викладену в медіатексті, впливає на його текстову архітектоніку. 

Поліфункціональна роль перифразу у висновку (резюме) визначає його 

особливе місце як одного з основних компонентів архітектоніки медійного 

тексту. 
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Висновки до Розділу 3 

 

Результати дослідження функціонально-архітектонічних параметрів 

перифразу в мас-медіа дозволяють зробити висновок, щодо ефективності 

аналізованого мовного інструмента в суспільній комунікації, що виявляє 

поліваріантні функціональні можливості: номінативний, інформаційний, 

евфемістичний, образний, емоційний, експресивний, оцінний потенціал.  

Медійний перифраз як експресивна лінгвокультурна одиниця постає 

ресурсом інтертекстуальності, що підтверджується широким і активним 

використанням перифразів-інтертекстів у ЗМІ. Медійно інтерпретовані 

цитати, метафори, літературні ремінісценції та алюзії в формі перифразів, 

засвідчують динаміку розвитку української літературної мови, водночас вони 

структурують текст ЗМІ й дозволяють ефективно виконувати комунікативні 

завдання. Перифрази-інтертексти формують комунікативні параметри 

сучасних мас-медіа як відтворювані оцінні мовні одиниці з характеристиками 

асоціативної багаторівневості, широких діалогічних зв’язків із іншими 

текстами. Мовна компетенція соціуму завдяки інтертекстуальному ресурсу 

медійних перифразів збагачується, відбиваючи новий соціокультурний 

досвід. 

Аналіз українських медіатекстів дозволяє твердити про потужний 

комунікативний потенціал перифрастичних зворотів в архітектоніці тексту та, 

зокрема, у його структурних компонентах – заголовку та висновку, де 

перифраз може бути конструктивним компонентом організації тексту. Типова 

функція перифразів виявляється в тому, що вони структурують текст, 

домінуючи в основних композиційних елементах – заголовку, резюме 

(висновку), абзаці, прозовій строфі, в яких структурують, генералізують, 

конструктивно організовують текст. Важлива роль перифразу в медійному 

тексті виявляється і в тому, що він виконує фактологічно-інформаційну 

функцію, уточнюючи поняття; синонімічно замінюючи слово експресивним 

виразом, виконує функцію акцентуації, виділення; виражає індивідуальні 
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мовні особливості автора, розкриває творчий мовний потенціал. Стилістичні 

функції медійних перифразів виявляються також у лінгвістичному 

моделюванні образності тексту, можливостях відтворення його 

ідіостилістичних особливостей.  

Інтенсивна мовна універсалізація в медіа та тенденція до відтворення 

готових перифрастичних моделей свідчать про рух сучасної української 

літературної мови, мовленнєву економію в суспільній комунікації. У мові 

медіа відбувається формування рядів універсалізованих образних 

слововживань, що відбиває природу та функціональні характеристики 

медіастилю. Медійний перифраз у такому розумінні вважаємо результатом 

комунікативної спеціалізації мови, універсальним мовним інструментом не 

тільки вторинної номінації явищ дійсності, а й конструктивної організації 

повідомлення, адресованого масовому реципієнтові. 

Перебуваючи в постійній взаємодії, перифрази семантично 

перетинаються, об’єднуючись, створюючи нові перифрастичні ряди, 

виконуючи різні функції в поліваріантних жанрових формах медіатексту. 

Інтенсифікація перифрастичних моделей свідчить водночас про розвиток як 

масової, так й індивідуальної мовної свідомості сучасних українців. 
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ВИСНОВКИ 

 

Особливість процесів вторинної номінації в медійній мові визначена 

насамперед синтагматичною сполучуваністю в координатах певного 

семантичного поля слів, що зумовлено специфічними комунікативними 

завданнями аналізованого стилю. Медіа зосереджені на активному 

продукуванні нових емоційно-експресивних засобів мови, їх відтворенні за 

усталеними в досліджуваному стилі моделями. Найбільш типово 

представлені в перифрастичних номінаціях лексико-семантичні 

трансформації, виявлені в різних типах перифразів, нові номінації, 

побудовані на семантиці символу, алюзії, концепту. 

Вторинна номінація в медіа інтенсифікує іманентно властивий слову 

семантико-експресивний потенціал, актуалізація якого об’єднує функції медіа 

та специфіку масової мовної свідомості. Комунікативні завдання медіасфери 

варіюють семантику мовної одиниці в синтагмі, що узгоджується зі 

стратегією медіа, які розглядають комунікативні можливості мовних одиниць 

як засобу інформації та впливу на суспільство. 

Перифраз як одиниця вторинної номінації та водночас експресивний 

засіб постає в медійній комунікації досконалим інструментом мовних 

можливостей впливу на масову свідомість, формує сучасні тенденції в 

українському слово- і фразотворенні, інтенсифікує процеси становлення 

нової медійної фразеології та як компонент стильової мовної системи виконує 

важливу функцію – інтелектуалізації української літературної мови. 

Перифраз – особливий, але достатньо репрезентативний вияв процесу 

розвитку літературної мови. 

У модерних лінгвістичних парадигмах перифраз інтерпретується як 

важливий компонент комунікативної сутності текстів мас-медіа. Проведений 

аналіз дозволяє твердити, що перифраз реалізовує основні функції та 

характеристики медійної комунікації – це інформативність, оцінність, 

емоційність та функцію впливу. Домінантною для перифразу як явища 
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вторинної номінації в текстах мас-медіа є оцінна функція, що визначає 

комунікативну можливість варіюватися щодо оцінки повідомлюваного – від 

нейтральної до позитивно, негативно заданої. Функція впливу відповідно 

формує динаміку мовних змін, репрезентантом якої є медіа. 

ЗМІ не тільки відтворюють актуальні для суспільства цінності, а й, що 

важливо, формують нові, часто послідовно варіюючи вербальні форми їх 

репрезентації, поширюючи медійне повідомлення текстуально чи графічно. 

Характерним компонентом маніпулятивного дискурсу ЗМІ є перифрази з їх 

оцінним потенціалом. Отже, медійні перифрази, – поліфункціональні 

одиниці, що надають семантиці вислову експресивних конотацій. Конотовані 

лексичні одиниці, які мають експресивні оцінні семи, у складі перифраза 

підсилюють його оцінну й емотивну природу.  

Медійні перифрази репрезентують процеси динаміки розвитку 

української літературної мови, тому що їх функціональна природа та 

специфіка творення в ЗМІ свідчать про активні процеси вторинної номінації. 

Явища мовних змін типово виявлені також у перифрастичних символах та 

концептах, характерних для мовної свідомості українців.  

Психолінгвістичні та лінгвокультурологічні принципи аналізу медійних 

перифразів дозволяють сформулювати їх комунікативну перспективу, 

врахувавши особливу природу каналу передачі інформації, її адресність та 

адресатність, різні способи переконання – логічні й емотивно-експресивні. 

Комунікативна мета мас-медійної інформації аналізується в єдності екстра- й 

інтралінгвальних зумовленостей повідомлення, що має реалізувати 

специфічні медійні функції – інформування та переконання, а також 

завуальовування і мітигації, специфічні функції для, зокрема, політичної 

комунікації. 

Досліджений матеріал свідчить про актуальність медійної 

перифрастичної номінації як явища, характерного для всіх сучасних 

літературних мов, що комунікують у медіасфері. 
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Перифрази як особливі номінативні одиниці перебувають у системі 

семантичних відношень функціональної полісемії, синонімії, антонімії, 

омонімії, активуючи експресивний потенціал мови ЗМІ, розширюючи межі 

традиційних лінгвістичних класифікацій, зокрема відношень синонімії, 

антонімії та омонімії в мовній системі. 

Процес активного творення перифразів у медіа є наслідком 

екстралінгвістичної мотивації економії комунікативних зусиль та внутрішніх 

інтенцій мови, що як результат приводить до утворення типових 

перифрастичних моделей: їх інтенсифікація свідчить про розвиток 

індивідуальної та масової мовної свідомості, готовність мовної свідомості 

соціуму до поняттєвих інновацій. 

Функціональні інтенції сучасної української літературної мови 

динамічно розвиваються і найбільш рельєфно виявляються в масовій 

комунікації. Активні мовні процеси в медіасфері спричинені 

взаємозумовленістю екстра- й інтралінгвальних факторів, формують загальні 

та специфічні характеристики медійного функціонального поля, його 

мовотворчий потенціал і здатність впливати на мовну свідомість суспільства. 

Реальні процеси мовного розвитку визначають тенденції досліджень у 

сучасній українській лінгвістиці, аспектологія якої значною мірою 

зосереджена на функціональному аналізі мови, її стилетвірному і жанровому 

потенціалах, науковій інтерпретації комунікативної динаміки мовних 

одиниць, зокрема одиниць вторинної номінації. 

Специфіка медійного функціонального простору, із 

взаємозумовленістю домінантних функцій інформування та впливу 

інтенсифікує пошук нових номінацій, нових мовних можливостей для 

реалізації комунікативних моделей стандарту й експресії, пошук нових 

способів організації медіатексту, що дозволяє поліваріантно представити 

дійсність і соціум. 

Медіалінгвістична вторинна номінація передусім перифрастична, 

репрезентує активні номінативні процеси в суспільній комунікації та 
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водночас є маркером розвитку мови, особливостей її функціонування в 

досліджуваному стилі, матеріалом для аналізу прогностичних висновків 

щодо комунікативного потенціалу мовних одиниць. 

Медійний перифраз, як свідчить дисертаційний матеріал, є ресурсом 

інтертекстуальності та структурації тексту, виявлених у перифрастичного 

типу цитатах, метафорах, літературних ремінісценціях та алюзіях. 

Перифрази-інтертексти домінують у сучасних медіа як відтворювані оцінні 

мовні одиниці, характерними для яких є асоціативна багаторівневість, широкі 

діалогічні зв’язки з іншими текстами. Новий соціокультурний досвід, 

репрезентований у перифразах-інтертекстах, розширює мовну компетенцію 

суспільства. 

Комунікативно-конструктивний потенціал перифразу в архітектоніці 

тексту виявляється у його структурації, домінуванні в основних 

композиційних компонентах – заголовку, висновку (резюме) та ін. Перифраз 

структурує, генералізує, конструктивно організовує текст, виконуючи 

фактологічно-інформаційну функцію, уточнюючи ключове поняття, 

акцентуючи увагу на смислових домінантах, розкриваючи особливості 

ідіостилю медіа-автора. 

Інтенсивна перифрастична універсалізація в медіа свідчить про 

активізацію процесів пошуку нових форм номінації актуальних для соціуму 

явищ та процесів і водночас дію універсального процесу мовної економії. 

Перебуваючи в постійній комунікативній взаємодії, перифрази семантично 

перехрещуються, створюють нові перифрастичні ряди, виявляються як 

функціонально поліваріантні одиниці. 

Комунікативний потенціал медійного перифразу визначає його 

поширеність і варіативність, що дозволяє створити перспективну модель 

словника перифразів медіа – інноваційного для сучасної української 

лексикографії. Медійні перифрази, представлені й систематизовані у 

словнику, репрезентують активні процеси розвитку української літературної 

мови, а також формування функціональної лексико-семантичної 
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парадигматики, зокрема синонімічної, антонімічної та омонімічної. Подані у 

словнику медійні контексти вживання перифразів дозволяють розширити 

ілюстративну базу української лексикографії та визначити її аргументативні 

можливості в лінгвістичній теорії. 

Комунікативний статус перифразу в медіатексті є актуальною 

проблемою сучасної лінгвістики, зверненої до питань сутності реальних 

мовних явищ, їх функціональної природи та наукової інтерпретації процесів 

інтелектуальної динаміки літературної мови та має перспективу подальшого 

наукового пошуку. 
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Режим доступу: https://tsn.ua. 

Україна інкогніта [Електронний ресурс] – український інтернет-портал. 

Режим доступу: http://ukrainaincognita.com 

Українські новини [Електронний ресурс] – український новинний інтернет-

портал. Режим доступу: http://ukranews.com 

Українські реалії [Електронний ресурс] –інтернет-портал українського 

інформаційного агентства. Режим доступу: http://ukrreal.info 
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УКРІНФОРМ [Електронний ресурс] – український портал новин. 

Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/ 

УМ – «Україна молода» – щоденна українська інформаційно-політична 

газета. 

УНІАН [Електронний ресурс] – українське інформаційне агенство.  

Режим доступу: https://www.unian.ua. 

УП – «Українська правда» – українське інтернет-видання. 

Урядовий кур’єр – офіційна газета Кабінету Міністрів України. 

УТ – «Український тиждень» – щотижневий ілюстрований суспільно-

політичний україномовний часопис.  

24tv.ua [Електронний ресурс] – інтернет-портал українського телеканалу 24tv. 

Режим доступу: http://24tv.ua 

bbc.com [Електронний ресурс] – українська версія інтернет-порталу bbc. 

Режим доступу: http://www.bbc.com/ukrainian 

depo.ua [Електронний ресурс] – український інтернет-портал. 

Режим доступу: https://sector.depo.ua/ukr 

DN – «Darik news» [Електронний ресурс] – новинний портал (Болгарія). 

Режим доступу: https://dariknews.bg 

fakty.ictv.ua [Електронний ресурс] – новинний інтернет-портал українського 

телеканалу ICTV. Режим доступу: http://fakty.ictv.ua/ua/ 

finance.ua [Електронний ресурс] – український інтернет-портал.  

Режим доступу: https://finance.ua/ua/  

football24 [Електронний ресурс] – український інтернет-портал про футбол.  

Режим доступу: https://football24.ua/. 

Gazeta.ua [Електронний ресурс] – український новинний портал. Режим 

доступу: https://gazeta.ua 

GK – Gazeta Krakowska [Електронний ресурс]– польське інтернет-видання. 

Режим доступу: http://www.gazetakrakowska.pl 

korrespondent.net [Електронний ресурс] – українське інтернет-видання. –  

Режим доступу: http://ua.korrespondent.net/ 
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KZ [Електронний ресурс] – чеський інтернет-портал.  

Режим доступу: http://www.kukabara-zahranici.cz/  

lb.ua [Електронний ресурс] – інтернет-портал «Лівий берег». Режим доступу: 

https://ukr.lb.ua/ 

ntn.ua [Електронний ресурс] – інтернет-портал українського телеканалу НТН. 

Режим доступу: http://ntn.ua/uk/ 

radiosvoboda.org [Електронний ресурс] – український інтернет-портал.  

Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org 

TS – «Top ski» [Електронний ресурс] – польський веб-портал.  

Режим доступу: http://www.top-ski.com.pl 

Ukr.Media [Електронний ресурс] – український інтернет-портал.  

Режим доступу: https://ukr.media 

ZIK [Електронний ресурс] – український інтернет-портал.  

Режим доступу: http://zik.ua 
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ДОДАТОК А. СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Статті у наукових фахових виданнях 

1. Булах М.Б. Перифраз як засіб вторинної номінації у мас-медійному 

тексті / М.Б. Булах // Мовні і концептуальні картини світу : [зб. наук. пр.] / 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – К. : Видавничо-

поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 140–

150. 

2. Булах М.Б. Алюзії та ремінісценції в сучасних українських мас-

медійних текстах / М.Б. Булах // Актуальні проблеми української 

лінгвістики : теорія і практика : [зб. наук. пр.]. – К. : Видавничо-

поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – Вип. 24. – С. 140–148. 

3. Булах М.Б. Перифраз як засіб інтертекстуальності в медіа / 

М.Б. Булах // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і 

практика : [зб. наук. пр.]. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський 

університет», 2012. – Вип. 25. – С. 143–148. 

4. Булах М.Б. Лінгвістична аспектологія дослідження стилю масової 

інформації в слов’янському мовознавстві / М.Б. Булах // Актуальні проблеми 

української лінгвістики : теорія і практика : [зб. наук. пр.] – К. : Видавничо-

поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – Вип. 26. – С. 164–171. 

5. Булах М.Б. Категорія оцінки в семантиці медійних перифразів / 

М.Б. Булах // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і 

практика : [зб. наук. пр.] – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський 

університет», 2013. – Вип. 27. – С. 51–59. 

6. Булах М.Б. Лінгвістична інтерпретація перифразів як стилістичного 

ресурсу / М.Б. Булах // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і 

практика : [зб. наук. пр.] – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський 

університет», 2014. – Вип. 28. – С. 156–166. 

7. Булах М.Б. Синонімізація перифрастичних конструкцій у мас-медіа: 

семантичний аспект / М.Б. Булах // Актуальні проблеми української 
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лінгвістики : теорія і практика : [зб. наук. пр.]. – К. : Видавничо-

поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – Вип. 29. – С. 107–115. 

8. Булах М.Б. Символізований перифраз в українських медіа як вияв 

культурної свідомості соціуму: Софія Київська / М.Б. Булах // Актуальні 

проблеми української лінгвістики : теорія і практика : [зб. наук. пр.]. – К. : 

Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2015. – Вип. 30. – 

С. 62–72. 

9. Булах М.Б. Психолінгвістична аспектологія аналізу перифраз у 

медіа / М.Б. Булах // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і 

практика : [зб. наук. пр.] – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський 

університет», 2015. – Вип. 31. – С. 57–69. 

10. Булах М.Б. Сакральні концепти у семантичній структурі медійного 

перифразу / М.Б. Булах // Науковий вісник Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича : [зб. наук. пр.] / наук. ред. Бунчук Б.І. – 

Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – Вип. 782 : Слов’янська філологія. – 

С. 69–72. 

11. Булах М.Б. Антонімія медійних перифразів / М.Б. Булах // Одеський 

лінгвістичний вісник. Спецвипуск. – Одеса, 2017. – С. 47–49. 

12. Булах М.Б. Медіалінгвістичні аспекти аналізу перифрастичних 

одиниць / М.Б. Булах // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і 

практика : [зб. наук. пр.]. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський 

університет», 2016. – Вип. 32. – С. 50–64. 

13. Булах М.Б. Евфемізми в медіатексті : функціональний аспект / 

М.Б. Булах // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і 

практика : [зб. наук. пр.]. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський 

університет», 2016. – Вип. 33. – С. 97–110. 

14. Булах М.Б. Перифрази в архітектоніці медійного тексту / 

М.Б. Булах // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і 

практика : [зб. наук. пр.]. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський 

університет», 2017. – Вип. 34. – С.39–50. 
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Статті у закордонних фахових виданнях 

15. Bulakh М. Toponymic periphrasis in Ukrainian media [Електронний 

ресурс] / М. Bulakh // International Scientific Publications: Language, Individual 

& Society. – Vol. 10. – 2016. – P. 149-155. Режим 

доступу: http://www.scientific-publications.net/ru/article/1001207/ 

16. Bulakh М. Linguistic aspectology of research of media style language / 

М. Bulakh // Science and Education a New Dimension. Phylology, V (32), Issue: 

122, 2017. – Budapest, 2017. – P. 19-21. 

 

Тези за матеріалами конференцій 

17. Булах М.Б. Медійний перифраз як вияв динаміки розвитку 

слов’янських літературних мов // Глобалізація / європеїзація і розвиток 

національних слов’янських культур: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 24 

травня 2016 р.) / НАН України, Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. мови, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні, Ін-т 

літ-ри ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології 

ім. М. Т. Рильського, Укр. мовно-інформ. фонд; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. – К., 2016. – С. 30–33. 

18. Булах М.Б. Специфіка номінативних процесів у мас-медіа // 

Слов’янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарних 

досліджень: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 24 травня 2017 р.) / НАН 

України, Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т 

укр. мови НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Ін-т 

мистецтвознавства, фольклористики та етнографії ім. М. Т. Рильського НАН 

України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2017. – С. 141–143. 
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ДОДАТОК Б. 

СЛОВНИК МЕДІЙНИХ ПЕРИФРАЗІВ В УКРАЇНСЬКІЙ 

ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ 

 

Авантюрист з 1990-х – (негат.) С. Мавроді. Коли на початку січня 

2011-го російський авантюрист з 1990-х Сєрґєй Мавроді заявив про запуск 

нової фінансової піраміди під назвою «Мы Можем Многое», пообіцявши 

учасникам загальну прибутковість на рік 240–360%, здавалося, що це жарт. 

(УТ, №23, 07.06.2012). 

Автомобільний майдан, автомайдан – (нейтр.) група 

протестувальників, організованих автомобілістів, які брали участь у 

протестах, зокрема, під час Євромайдану. Міліція і ДАІ зупинили учасників 

Автомайдану, які мали намір поставити на в'їзді до села Нові Петрівці 

пост для відстеження кортежів голови держави. (ДТ, 24.01.2014, 

https://dt.ua/UKRAINE/sud-zaboroniv-avtomaydanu-provoditi-akciyi-bilya-

mezhigir-ya-135377_.html). На Волині Автомайдан пікетував будинки 

депутатів-регіоналів. (Тиждень.ua, 01.02.2014, http://tyzhden.ua/News/100780). 

Автор історії про найвідомішого спецагента – (нейтр.) Я. Флеммінг. 

Річ у тім, що його кандидатуру категорично заперечував автор історії про 

найвідомішого спецагента Ян Флеммінг. (УМ, №164, 02.11.2012). 

Автор «Фауста» – (нейтр.) Й. Гете. Шопенгауер каже, що йому на 

вирішення цієї проблеми знадобилося менше часу, ніж авторові «Фауста». 

Ґете поволі відчужується від нахаби. (Тиждень.ua, 20.04.2017, 

http://tyzhden.ua/Columns/50/190585). 

Агент Кремля – (негат.) особа, яка працює на користь влади Російської 

Федерації. Враження це посилюється, коли в ЗМІ й соціальних мережах 

стикаєшся з майже однаковими текстами про шкідливість тих, хто 
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закликає до активного опору. Вони, мовляв, агенти Кремля, які хочуть 

підставити українську армію під удар. (День, №12, 27.01.2015). 

«Азіатські тигри» – (позит.) нові індустріальні держави Азії – 

Сінгапур, Сянган (Гонконг), Республіка Корея і Тайвань, що демонструють 

високі темпи економічного зростання. І, нарешті, четверта група країн – це 

Китай та інші «азіатські тигри» (ДТ, №19, 31.05.2013). 

Азійський меланхолік – (нейтр.) Вонг Кар-Вай. Голова журі 

нинішнього форуму – гонконзький режисер Вонг Кар-Вай. І хто може знати, 

що в традиційній соціально-політичній палітрі переважно європейського 

кінематографа сподобається цьому азійському меланхоліку? (ДТ, №4, 

01.02.2013). 

Академік у карикатурі – (позит.) В. Богорад. Академік у карикатурі. 

Віктор Богорад став почесним академіком Російської академії мистецтв. 

(День, №92, 31.05.2017). 

Акула мультиплексів – (позит.) С. Спілберг. Це зрозуміло: навіть 

таким акулам мультиплексів, як Стівен Спілберг властиво іноді відкладати 

калькулятор і намагатися щось розповісти в своєму фільмі про себе самого і 

про світ навколо. (Телекритика, 14.09.2017, 

http://ua.telekritika.ua/culture/chomu-na-mkf-u-venetsіi-osvistali-novii-fіlm-

darrena-aronofskі-676948). 

Акула української сцени – (ірон.) П. Зібров. Було щоправда не зовсім 

зрозуміло куди поділися справжні акули української сцени, їх на святі чомусь 

не було помітно, якщо не враховувати Павла Зіброва. (Тиждень.ua, 

17.03.2013, http://vip.tyzhden.ua/Chronicle/74823). 

Акули тютюнового бізнесу – (негат.) компанії British American 

Tobacco, Philip Morris та Japan Tobacco. «Свавілля» акул тютюнового 

бізнесу, чи Безпорадність українських високопосадовців. Аналіз українського 
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тютюнового ринку чітко дає зрозуміти, що більше 80% його займають такі 

«акули» як British American Tobacco, Philip Morris та Japan Tobacco. 

(Ukr.Media, 26.09.2016, https://Ukr.Media/statji/svavillia-akul-tiutiunovoho-

biznesu-chy-bezporadnist-ukrainskykh-vysokoposadovtsiv-341407.html). 

Акули пера – (нейтр.) журналісти. Окрім усього іншого, місцеві акули 

пера і джинсують по-місцевому (Телекритика, 18.03.2013, 

http://osvita.mediasapiens.ua/material/16387). 

Алмаз світового кіно – (позит.) Вів’єн Лі. Блиск унікального алмазу 

світового кіно в ту мить потьмянів. (ДТ, №43, 22.11.2013). 

«Альтернативно обдарований» – (позит.) шульга. Шульг не любили в 

усі часи і в усіх країнах. Єдиним народом, який вбачав у ліворукості не 

підступи диявола, а хорошу ознаку, були стародавні греки. У них побутувала 

думка, що такі люди – посланці богів (оскільки відрізняються від решти), а 

отже, приносять щастя. Та інші народи традиційно сприймали таке 

відхилення від норми вельми насторожено і в кращому разі спілкування з 

«альтернативно обдарованими» уникали. (ДТ, №37, 19.10 – 26.10.2012). 

Американська ікона альтернативного року – (позит.) гурт «Garbage». 

Уперше в столичному Палаці спорту відбувся концерт Garbage, яких 

називають «американською іконою альтернативного року» (День, №212, 

21.11.2012). 

Американський Дюма – (позит.) Г. Лемб. Очільник реанімації й 

упорядник чотиритомника «степових оповідань» Лемба (крім історій про 

Клита, Лембом написано ще декілька про інших запорожців, донських козаків 

та воїнів-мусульман), Говард Ендрю Джонс був у захваті від своєї місії, 

оскільки порятував, як він пише, «грандіозні пригоди з-під пера 

американського Дюма» (День, №150, 20.08.2015). 
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Американський лідер – (нейтр.) президент США. Американський 

лідер погодився з тим, що США не повинні бути «світовим поліцейським» 

(ДТ, №32, 11.09.2013). 

Американська надія – (позит.) бронзовий призер Олімпіади в Пекіні 

Д. Уайлдер. Американська надія. Деонтей Уайлдер розносить чергового 

суперника (заголовок) (korrespondent.net, 05.08.2017, 

http://ua.korrespondent.net/sport/boks/1379936-amerikanska-nadiya-deontej-

uajlder-roznosit-chergovogo-supernika).  

Англійська авторка популярних детективів – (нейтр.) Ф.Д. Джеймс. 

На четвертій сходинці роман 91-річної англійської авторки популярних 

детективів Філліс Дороті Джеймс «Смерть приходить у Пемберлі», який 

продовжує класичний твір Джейн Остін «Гордість і упередження» 

загадковим убивством і розв’язанням загадки. (УТ, №29 (246), 19.07.2012). 

Ансамбль, що входить до списку Всесвітнього надбання людства – 

(нейтр.) Софія Київська. Ситуацію, яка виникла внаслідок спроби уряду передати 

Церкві одну із споруд ансамблю, що входить до списку Всесвітнього надбання 

людства ЮНЕСКО, можна було б навіть не обговорювати (lb.ua, 22.02.2016, 

https://lb.ua/culture/ 2016/02/22/328471_sofiya_kiivska-teritoriya_rozbratu.html). (Див. 

Архітектурна душа України, Архітектурна казка, Головна християнська 

святиня, Головний храм країни, «Мати церков руських», Одна з 

найголовніших християнських Святинь Східної Європи, Осередок духовного 

життя, Пам’ятка української архітектури, Територія розбрату, Храм 

розбрату).  

Антигерой року – (негат.) Н. Савченко. Надія Савченко – герой і 

антигерой (року) одночасно (День, №238-240, 28.12.2016). (Див. Збитий 

льотчик вітчизняної політики, «Новий політик», Українська Жанна 

д’Арк, Фрикуватий політик). 
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«Анти–Оскар» – (негат.) премія «Золота малина». Натомість шанси 

отримати так званий «анти–Оскар» у «Белли» цього року великі. Адже за 

«Сутінки: Світанок» Крістен Стюарт номіновано одразу у двох категоріях 

премії за найбільш сумнівні досягнення в кіноіндустрії «Золота малина». 

(УМ, №5, 11.01.2013). 

«Антитабачна» кампанія – (негат.) акції протесту проти міністра 

освіти Д. Табачника. «Антитабачна» кампанія 2010–2012 років чи 

громадянська ініціатива «Проти деградації освіти»... Хто пам’ятає про них 

нині? Акції протесту проти деукраїнізування змісту освіти й норм, які 

обмежують доступ до неї, попід Кабміном, ВРУ, МОН, на вулицях міст 

залишилися десь у минулому, зафіксовані на фотографіях, в аналітичних 

текстах. (УТ, №35 (459), 31.08.2016).  

Антихрист зі стажем – (ірон.) М. Менсон. Антихрист зі стажем 

(заголовок). (УТ, №50, 13.12.2012). (Див. «Великий і жахливий», Ікона 

шок-року, Шок-рокер). 

«Арабська весна» – масові протести, революції у арабських країнах. 

Та хвиля «арабської весни» зламала в сирійського народу бар’єр страху. І 

сама атмосфера в країні, в якій клан Асадів уже 42 роки утримує владу, 

зовсім змінилася. Можна з упевненістю сказати, що «арабська весна» для 

арабських народів – не менш значуща подія, ніж для поневолених Росією 

народів розпад СРСР у 1991 році. (ДТ, №13, 06.04 – 12.04.2012). 

Архітектурна душа України – (позит.) Софія Київська. Софія 

Київська – архітектурна душа України, адже це архітектурна душа її 

столиці – Києва. (Україна інкогніта, 25.08.2015, 

http://ukrainaincognita.com/kyivska-oblast/kyiv/sobor-svyatoi-sofii/sofiiskyi-

sobor-ta-monastyr). (Див. Ансамбль, що входить до списку Всесвітнього 

надбання людства, Архітектурна казка, Головна християнська святиня, 

Головний храм країни, «Мати церков руських», Одна з найголовніших 
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християнських Святинь Східної Європи, Осередок духовного життя, 

Пам’ятка української архітектури, Територія розбрату, Храм розбрату).  

Архітектурна казка – (позит.) Софійський собор. Софійський собор – 

це архітектурна казка (особливо якщо поглянути на нього із монастирської 

дзвіниці). (Україна інкогніта, 25.08.2015, http://ukrainaincognita.com/kyivska-

oblast/kyiv/sobor-svyatoi-sofii/sofiiskyi-sobor-ta-monastyr). (Див. Ансамбль, що 

входить до списку Всесвітнього надбання людства, Архітектурна душа 

України, Головна християнська святиня, Головний храм країни, «Мати 

церков руських», Одна з найголовніших християнських Святинь Східної 

Європи, Осередок духовного життя, Пам’ятка української архітектури, 

Територія розбрату, Храм розбрату).  

Архітектурне втілення Нового Заповіту – (позит.) Храм Святого 

Сімейства в Іспанії. Проте найдовша черга туристів у Барселоні все одно – 

до цього архітектурного втілення Нового Заповіту. (ДТ, №22, 21.06.2013).  

Архітектурне диво – (позит.) форт у Тараканові. Тараканівський форт 

«перепрофілюють». Тим часом це архітектурне диво у Тараканові спорудили 

ще за часів Російської імперії для укріплення кордонів. (День, №184, 

11.09.2013). 2. Храм Святого Сімейства в Іспанії. Кажуть, після завершення 

будівництва довколишні квартали знесуть – аби архітектурне диво постало 

в усій красі. (ДТ, №22, 21.06.2013).  

«Багнети» Януковича – (негат.) члени Партії регіонів. Скромний Дім 

учителя – не рівня ні палацові «Україна», де біло-сердечні проводили з’їзди 

під час прем’єрства Юлії Володимирівни, ні навіть Виставковому центру на 

Броварській, де з деяких пір у хай-тек антуражі збираються «багнети» 

Януковича. (Тиждень.ua, 30.03.2012, http://tyzhden.ua/Politics/46270). 

«Байройт на Дунаї», «угорський Байройт» – (позит.) Будапешт. 

Завдяки фестивалю літній Будапешт дедалі частіше називають «угорським 

Байройтом» або «Байройтом на Дунаї». (ДТ, №23, 26.06.2015). 
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Батьки-засновники України – (позит.) депутати, які приймали 

Конституцію України. Про те, що жодна з ідеологій не може бути 

державною, попіклувалися ще батьки-засновники України, які занесли це 

положення в її Конституцію. Звичайно, посилаючись при цьому на нібито 

європейський досвід. (УМ, №4, 14.01.2015). 

Батьківщина Бальзака і Флобера – (нейтр.) Франція. Згідно з 

авторитетним списком від тижневика Le Nouvel Observateur та компанії 

GfK, найкраще нині на батьківщині Бальзака і Флобера продається роман 

«Русалка» знаної авторки детективів Камілли Лекберґ, у якому ареною 

жахливих убивств, як і в решті її творів, стало рідне село письменниці на 

морському узбережжі. (УТ, №29 (246), 19.07.2012). 

Батьківщина міфічних антів – (нейтр.) Рим. Утім, подібне враження 

буде неповною правдою, оскільки на батьківщину міфічних антів він 

перебрався вже дипломованим художником, але й після цього до кінця 

життя називав своїм єдиним учителем скромного педагога з харківської 

чоловічої гімназії №2 Дмитра Безперчого. (УМ, №148, 11.10.2013). 

Батько-засновник Сердючки – (нейтр.) А. Данилко. Інколи з сумом 

озираюся в недавнє минуле, коли в «Дежавю» на вулиці Богдана 

Хмельницького засиджувалися з батьком-засновником Сердючки (тобто – з 

самим народним артистом) – і подовгу спілкувалися на серйозні теми: 

комічне й трагічне, пародії й підміни, двійники й оригінали, шоу-бізнесові 

розклади. (ДТ, №50, 28.12.2015 – 15.1.2016). 

Батько Apple – (нейтр.) Стів Возняк. Тоді йшлося про Prius, який і досі 

присутній на ринку. Було перераховано всі переваги – починаючи з того, що 

він споживає на 60% менше пального й на 85% менше забруднює повітря, й 

закінчуючи тим, що саме цю машину демонстративно обрали як засіб 

пересування батько Термінатора Арнольд Шварценеґґер, батько принца 

Гаррі принц Чарльз, батько Apple Стів Возняк, батько Індіани Джонса 
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Гаррісон Форд і тоді ще майбутній батько Великого Ґетсбі Леонардо ді 

Капріо. (УТ, №23, 13.06.2013). 

Батько акторського методу – (позит.) Лі Страсберґ. Лі Страсберґ, 

батько акторського методу в Америці (заголовок). (Тиждень.ua, 03.11.2012, 

http://tyzhden.ua/Culture/64052). 

«Батько англійської поезії» – (позит.) Дж. Чосер. Він власним коштом 

викупив з французького полону юного Джеффрі Чосера, майбутнього 

«батька англійської поезії», автора знаменитих Кентерберійських 

оповідань, і помилував, поступившись проханням коханої дружини Філіппи де 

Авен, шістьох знатних громадян Кале, яких мали стратити в обмін на 

життя інших жителів міста. (ДТ, №27, 19.07.2013). 

«Батько героїчного фентезі» –  (позит.) Роберт Говард. Та ще до цих 

здобутків професійного літератора ім’я йому зробив саме «козацький цикл». 

І слід зазначити, що Лемб був значно популярнішим навіть за таких колег, як 

«батько героїчного фентезі» Роберт Говард і «батько чорної літератури» 

Говард Лавкрафт. (День, №150, 20.08.2015). 

Батько історичної науки – (позит.) Геродот. Батько історичної науки 

пояснював походи царів Дарія і Ксеркса їхньою великодержавною пихою, 

гординею та жагою помсти (ДТ, №5, 08.02.2013). 

«Батько» кота Бегемота – (позит.) М. Булгаков. Враження – наче 

булгаковський кіт Бегемот, стомившись від пробок у Москві, надумав 

прогулятися улюбленими місцями свого «батька», знаменитого письменника. 

(ДТ, №42, 23.11 – 30.11.2012). 

Батько міста – (позит.) мер. Діяння двох найзаможніших батьків 

міста відповіді на це схоластичне запитання не дають (ДТ, №19, 

31.05.2013). 
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Батько модерної української прози – (позит.) В. Шевчук. А всі вони 

втрьох – «діти» Валерія Шевчука, котрого й варто вважати за «батька» 

модерної української прози. (ДТ, №27, 24.07.2015). 

«Батько народів» – (ірон.) Й. Сталін. 34% наших співвітчизників 

вважають, що він був мудрим керівником, який привів СРСР до процвітання, 

13% (кожен восьмий!) переконані, що «батько народів» не був жорстоким 

тираном, а 27% увірували в те, що наш народ ніколи не зможе обійтися без 

керівника типу Сталіна, який прийде й наведе порядок... (ДТ, №8, 

01.03.2013). 

Батько психоаналізу – (позит.) З. Фрейд. Зиґмунд Фрейд, батько 

психоаналізу, пояснював це наявністю Едипового комплексу (ДТ, №33, 

13.09.2013). 

Батько української музики – (позит.) М. Лисенко. «Наш кобзар»: як 

Микола Лисенко став «батьком української музики» (заголовок). (УМ, №38, 

28.03.2017). 

Батько українського націоналізму – (позит.) М. Міхновський. 

31 березня виповнилося 140 років iз дня народження духовного батька 

українського націоналізму Миколи Міхновського. (УМ, №56, 12.04.2013). 

«Батько чорної літератури» – (позит.) Говард Лавкрафт. Та ще до цих 

здобутків професійного літератора ім’я йому зробив саме «козацький цикл». 

І слід зазначити, що Лемб був значно популярнішим навіть за таких колег, як 

«батько героїчного фентезі» Роберт Говард і «батько чорної літератури» 

Говард Лавкрафт. (День, №150, 20.08.2015). 

«Бацька» – (ірон.) О. Лукашенко. За інформацією видання, «бацька» 

зажадав протягом тижня зловити телефонного жартівника і відправити 

«на заготівлю кормів». (УМ, №87, 19.06.2014). 
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Безсмертний П’єро – (позит.) В. Сліпак. Безсмертний П’єро. У Львові 

відбувся музичний марафон пам’яті Василя Сліпака. (Тиждень ua, 02.07.2017, 

http://tyzhden.ua/Society/195728/PrintView). 

Бейсбольна легенда – (позит.) Е. Бенкс. Серед інших нагороджених – 

колишній президент США Білл Клінтон (Bill Clinton), кантрі-співачка 

Лоретта Линн (Loretta Lynn), джаз-музикант Артуро Сандоваль (Arturo 

Sandoval), екс-сенатор Річард Лугар (Richard Lugar), бейсбольна легенда 

Ерні Бенкс (Ernie Banks), правозахисник Сі. Ті. Вівьєн (C.T. Vivian). 

(Телекритика, 22.11.2013, http://osvita.mediasapiens.ua/material/25163). 

«Берегиня неба» – (позит.) льотчиця. Важка моральна травма, від якої 

«берегиня неба» так і не змогла оговтатися, стала причиною того, що 

жінка просто втратила почуття страху за своє життя. Її тактика 

ведення бою з фашистами стала вкрай відчайдушною. У свій останній 

бойовий виліт Лідія Литвяк вирушила у серпні 1943 року. (УМ, №55, 

05.05.2016). 

«Бійці невидимого фронту» – (ірон.) будівельники. Правда, і «бійці 

невидимого фронту» – новий призов будівельників – час від часу виникають 

на поверхах. (ДТ, №42, 23.11 – 30.11.2012). 

«Біла лілія» – (позит.) льотчиця Л. Литвяк. «Біла лілія» в небі України 

(заголовок). Особливим символом патріотизму та любові до Батьківщини 

судилося стати Лідії Литвяк. (УМ, №55, 05.05.2016). 

«Біла тигриця» – (позит.) Х. Стуй. Іще одна його колишня учасниця – 

Христина Стуй – нині освоює дещо довшу дистанцію, де їй також вдається 

вигравати медалі. «Біла тигриця», як сама себе охрестила спортсменка, 

допомогла нашому квартету 4х400 м стати срібним призером ЧЄ. (УМ, 

№120, 19.08.2014). 
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Білий дім – (нейтр.) 1. офіційна резиденція президента США. Білий 

дім закликав Грецію та Євросоюз знайти компроміс, що дозволить Греції 

відновити економічний ріст і залишитися в єврозоні. (bbc.com, 07.07.2015, 

http://www.bbc.com/ukrainian/news_in_brief/2015/07/150707_sa_greece_white_h

ouse). Насамперед тому, що дуже різко проти такого варіанта виступив 

Білий дім. Американці, подейкують, навідріз відмовилися підтримувати 

кандидатуру Гройсмана, і не так через велику любов до Яценюка, як тому, 

що не хочуть остаточної узурпації влади Петром Олексійовичем. (УТ, №1 

(425), 14.01.2016). Білий дім звинуватив демократів у зборі компромату на 

Трампа в Україні. (УМ, №88, 21.07.2017). 2. будинок уряду в Москві. Автор 

цих рядків, працюючи журналістом у Росії, особисто був свідком того, як 

прем’єр-міністр України Валерій Пустовойтенко в кабінеті свого колеги 

Черномирдіна в урядовому «білому домі» в Москві канючив зі сльозами в 

очах: «Дорогий і шановний Вікторе Степановичу! Ми, слово честі, віддамо 

гроші за газ. Прошу ще раз повірити! Пробачте нас!». (УКРІНФОРМ, 

30.10.2015, https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/1906609-kinets-

kremlivskogo-gazovogo-yarma.html). 

«Білі комірці» – (нейтр.) працівники розумової праці, службовці, 

чиновники, працівники апарату управління, офісні працівники. До речі, є 

статистика й щодо тих, хто найчастіше стає героєм так званих 

службових романів, – це «білі комірці», представники творчих та 

інтелігентних професій, керівники, жінки до сорока й чоловіки за 

п’ятдесят... (ДТ, №49, 27.12.2013). Аудована звітність, якої так чекав 

«білий комірець» Коболєв, звучить як вирок насамперед йому як голові 

наглядової ради «Укрнафти» протягом усього 2015 р. (ДТ, №19, 27.05.2016). 

Біло-блакитний кандитат в мери – (нейтр.) О. Попов. Після 

проведення блискучої операції з усунення від керма міста молодої команди 

Черновецького не зовсім молода команда Попова з таким запалом кинулась 

розгрібати авгієві стайні столиці, що, здавалось, Київ нарешті засяє як 
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пектораль. (...) Ні-ні, запал біло-блакитного кандидата в мери не пропав, і 

його куратори з Банкової начебто ним задоволені, от тільки вищі сили ніби 

навмисне постійно ставлять президентському помазанику палиці в колеса. 

(УТ, №24 (241), 14.06.2012). 

«Біло-блакитні» – (нейтр.) 1. гравці ФК «Динамо». Новий наставник 

сподівання справдив – «біло-блакитні» виграли першість країни та 

національний Кубок. (ДТ, №32, 11.09.2013). 2. представники «Партії регіонів». 

З боку «біло-блакитних» основним «говорящім» залишається Вадим 

Колесніченко зі своїми законодавчими ініціативами. (УМ, №9, 18.01.2013). 

Біло-сердечні, біло-сердешні – (нейтр.) представники Блоку Юлії 

Тимошенко. Тим, хто все ж таки дістався офісу на Турівській, про стан 

справ у партії розповів Олександр Турчинов, голова центрального штабу 

«Батьківщии», як після з’їзду називається виконавчий секретаріат біло-

сердечних. (Тиждень.ua, 19.07.2013, http://tyzhden.ua/Politics/85036). Тож, 

миролюбна риторика може бути й прикриттям на випадок чергового 

«тушкування» біло-сердешних. (Тиждень.ua, 26.05.2014, 

http://mobile.tyzhden.ua/publication/110777). Де наразі в «біло-сердечних» аж 

один міністр спорту Жданов, якого абсолютно не прикро втратити при 

нагоді. (Тиждень.ua, 21.09.2015, http://tyzhden.ua/Politics/146775). Однак 

білосердечних утримує від педалювання позачергових перегонів великі 

витрати на них, а фінанси в команди Тимошенко вже не такі, як у 

благословенних 2000-х. (УТ, №1 (425), 14.01.2016). 

Біло-сині, «біло-сині» – (нейтр.) представники Партії регіонів. Такі 

показники є зовсім не випадковими, адже Херсонщина через низку 

історичних, демографічних та економічних чинників суттєво відрізняється 

від південно-східних областей, які багато хто зараховує до «біло-синіх». 

(УТ, №6 (274), 07.02.2013). А це означає, що Партія регіонів відступилася від 

останнього, у що багато її функціонерів щиро вірили. Біло-сині групувалися 

саме навколо ідеї посилення місцевого самоврядування як команда прибічників 
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т.зв. бюджетного федералізму ще в 1997 р. (ДТ, №22, 21.06.2013). 2. Гравці 

ФК «Дніпро». Аби залишитися на другій сходинці, «біло-сині» в неділю мали 

вигравати у лідера чемпіонату. (УМ, №53, 09.04.2013). 3. Гравці ФК 

«Динамо». Кожен уболівальник київського «Динамо», який не в захваті від 

тривалої серії невдач своєї улюбленої команди, по-своєму бачить причини 

буксування «біло-синіх» і може запросто дати свій рецепт виходу з кризи. 

(УМ, №147, 10.10.2013).  

Білокам’яна – (нейтр.) Москва. Правда, не факт, що через якийсь час 

у Білокам’яній таку саму хворобливу реакцію не викликатиме й ім’я нового 

керівника українського МЗС (ДТ, №2, 18.01.2013). (Див. Третій Рим). 

Блакитне паливо – (нейтр.) газ. Україна відкрила ще один газовий 

маршрут в обхід Росії. Цього тижня ми почали імпортувати блакитне 

паливо з Угорщини (Телекритика, 07.04.2013, http:// osvita.mediasapiens.ua 

/material/17056). Блакитне паливо поставляється у країну за 

довгостроковими контрактами, укладеними «Газпромом» з компаніями E.ON 

Global Commodities (яка 2003-го вступила у права єдиного акціонера Ruhrgas, 

після чого остання стала називатися E.ON Ruhrgas AG), WIEH GmbH&Co. 

KG, WINGAS GmbH, Shell Energy Europe Ltd. (ДТ №27, 24.07.2015). 

«Блакитний вогник» – (негат.) новорічна телепрограма. Під останніми 

мається на увазі повний комплект реінкарнованого сучасною російською 

пропагандою імперсько-радянського коктейлю: «Вєлікая побєда», слов’янська 

єдність, православ’я, захист від зловорожих підступів Заходу. Додамо сюди 

ще святкування 23 лютого, 8 березня та 9 травня на рівні з Великоднем і 

Різдвом, вклоніння «мученически убиенному государю Николаю ІІ с семьей» 

та відзначення дня Комсомолу, Новий рік під «блакитний вогник» із 

Шаболовки, ностальгійний салат «Олів’є» і сакраментальне «ліш би нє било 

войни». (УТ, №24 (292), 20.06.2013). 
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«Божа лабораторія» – (позит.) Ісландія. Серед інших непередбачуваних 

явищ, які можна знайти в «Божій лабораторії», – геотермальні джерела. 

(УТ, №48, 29.11.2012). 

«Брати менші» – звірі. Те, чим людина відрізняється від усіх своїх 

«братів менших», криється в її черепній коробці (УП, 02.03.2013, 

http://www.pravda.com.ua/articles/2013/03/2/6984659/). 

Британський класик – (позит.) Б. Шоу. А британський класик 

Бернард Шоу в цій же афіші значиться своєю «Людиною і Надлюдиною» – у 

головній ролі Рейф Файнс. (ДТ, №25, 10.07.2015). 

Брунгільда сучасності – (позит.) І. Теорін. Зате (Ірен) Теорін і Майєр 

повністю виправдали ажіотаж навколо своїх зоряних імен: шведка Теорін, 

яку люблять називати однією з головних Брунгільд сучасності, продовжує 

вдосконалюватися в цій партії, знаходячи в ній нові й нові можливості і для 

передачі емоційного стану, і для свого вокального зростання. (ДТ, №23, 

26.06.2015). 

Будинок на Грушевського – (нейтр.) Кабінет Міністрів України. 

Власне, згадаймо, як ще буквально на початку грудня здавалося, що дні 

Яценюка в будинку на Грушевського вже спливають. (УТ, №1 (425), 

14.01.2016). (Див. Кабінети на Банковій). 

«Будитель Галичини» – (позит.) М. Шашкевич. «Будителю 

Галичини» – 202. До дня народження Маркіяна Шашкевича представили 

перше повне зібрання його творів. (День, №203, 07.11.2013). 

Будівник боліваріанського соціалізму – (нейтр.) Уго Чавес. Спадщина 

будівника боліваріанського соціалізму Уго Чавес. (ДТ, №10, 15.03.2013). 

Будівник «соціалізму XXI століття» – (нейтр.) Уго Чавес. Будівник 

«соціалізму XXI століття» та ідейний спадкоємець Фіделя Кастро, 

венесуельський президент зумів завоювати підтримку багатьох тисяч 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


16 
 

жителів Латинської Америки, епатажно кидаючи виклик корупції, убогості, 

«північноамериканському капіталізму». (ДТ, №10, 15.03.2013). 

«Будівництво століття» – 1. (ірон.) будівництво театру на 

Андріївському узвозі. Тобто «будівництво століття» нового театрального 

приміщення на Андріївському узвозі. (ДТ, №42, 23.11 – 30.11.2012). 2. (ірон.) 

будівництво Керченського мосту: «Будівництво століття» розвалюється: 

через шторм узбережжя завалило трубами з Керченського мосту 

(заголовок). (УНІАН, 20.03.2017, https://www.unian.ua/society/1831309-

budivnitstvo-stolittya-rozvalyuetsya-cherez-shtorm-uzberejji-zavalilo-trubami-z-

kerchenskogo-mostu-foto-video.html) 

Бузкове місто – (позит.) Київ. До цього братства належала й княгиня 

Шаховська. Її вразило, що бiльшовики залили кров’ю улюблене бузкове мiсто. 

(УМ, №50, 03.04.2013). (Див. «Мати міст руських», Місто на берегах 

Дніпра, Рекламний Сомаліленд, «Столиця в саду»).  

Бунтар Голлівуду – (позит.) Д. Хоппер. Проте першим на кіноекрані 

його образ утілив Денніс Хоппер, один із головних бунтарів Голлівуду, 

режисер знаменитого «Безтурботного наїзника» і настільки ж 

безтурботний і нерозбірливий актор, який з легкістю знімався як у Копполи 

та Лінча, так і в сиквелі «Різанини механічною пилкою в Техасі». 

(Телекритика, 12.10.2017, http://ua.telekritika.ua/culture/pravda-і-vimisel-pro-

korolya-kontrabandi-barrі-silі-678240). 

Бунтівний регіонал – (ірон.) С. Тігіпко. «Згадайте, коли ми збиралися 

минулого разу. Ми голосували за список кандидатів у депутати, який в очі не 

бачили. Тільки перші ряди отримали роздруківки», – нагадував Тігіпко. Зал 

аплодував. Тут же бунтівний регіонал заявив, що виступає проти війни та 

сепаратизму. (Тиждень.ua, 29.03.2014, http://tyzhden.ua/Politics/ 

106258/PrintView). (Див. «Єдиний опозиційний»). 
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«Буремні дев’яності» – (негат.) період 90-х років ХХ ст. З часів 

«буремних дев'яностих» в Україні виросло ціле покоління громадян, для яких 

газетні ремінісценції на події середини позаминулого десятиліття кажуть 

мало про що – як і імена героїв тих подій. (Тиждень.ua, 15.02.2013, 

http://tyzhden.ua/Politics/72402). 

«Буржуазна наука» – (негат., ірон.) біоетика. Автор прямо 

ототожнює медичну і наукову етику в західному суспільстві з буржуазною 

класовою етикою. Якщо в першому романі Смолич описував геніального 

ученого з хибною етикою, то зараз він у стилі фейлетону висміює і заперечує 

всю «буржуазну науку» як таку: «Великий експериментатор» – так і звав 

його Лондон: ніхто досі забути не може славетного експерименту сера 

Овена Прайса, терапевта, над спиртними напоями. Сер Овен Прайс після 

довгих емпіричних робіт довів, що в спиртних напоях є алкоголь і що цей 

алкоголь загалом зле діє на людський організм». (День, №189, 17.10.2013). 

«Бурштиновий депутат» – (негат.) М. Поляков. «Бурштиновий 

депутат» Поляков заявив про зняття з нього підозр у вимаганні хабара 

(заголовок). (ДТ, №38, 20.10.2017). 

«Бурштиновий король» – (негат.) С. Максимов. «Бурштиновий 

король» став начальником поліції Рівненщини. Скандального полковника 

Сергія Максимова, який збагатився завдяки контрабанді бурштину, 

порадували новою посадою: сьогодні він начальник поліції Рівненської 

області. (Інформатор, 09.11.2015, http://www.informator.su/burshtynovyj-korol-

stav-nachalnykom-politsiji-rivnenschyny/).  

«Важке дитя» французької моди – (ірон.) Ж.-П. Готьє. «Важке дитя» 

французької моди, незрівнянний Жан-Поль Готьє, перетворив подіум на 

танцмайданчик. (УМ, №144, 04.10.2013). 

Валлійський дракон – (позит.) Уельс. Валлійський дракон ще дихає 

вогнем. Попри відсутність власної національної державності, жителі 
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Уельсу намагаються зберегти свою мову та ідентичність у складі Британії. 

(УТ, №45, 07.11.2013). 

«Варяги» із Росії – (ірон.) журналісти та телеведучі з Росії на 

українському телебаченні. За останні три роки майже не з’явилося нових 

українських облич на ТБ, натомість запросили купу «варягів» із Росії. 

(Тиждень.ua, 18.09.2012, http://tyzhden.ua/Culture/60290). 

Ведуча-хедлайнер – (позит.) Ю. Литвиненко. Як ми пам’ятаємо, 

раніше телеведуча Юлія Литвиненко була заявлена серед ведучих-

хедлайнерів нового телеканалу «Прямий» і повинна була брати участь у 

проекті «Разом» поряд з Матвієм Ганапольським, Євгеном Кисельовим і 

Андрієм Пальчевським. (Телекритика, 29.08.2017, 

http://ua.telekritika.ua/dusia/yuliya-litvinenko-rozgubilasya-mizh-newsone-i-

pryamim-676143). 

Велет світової культури ХІХ ст. – (позит.) Т. Шевченко. Буваючи в 

Петербурзі, я обов’язково приходжу на Університетську набережну до 

Академії мистецтв у меморіальний музей-майстерню Тараса Шевченка, де 

поруч з академічною церквою, в невеликій кімнатці на другому поверсі, згасла 

свіча велета світової культури ХІХ ст. (ДТ, №5, 08.02.2013). (Див. 

Видатний український поет, Кобзар, Пророк). 

Велика Леся – (позит.) Леся Українка. Жалібно дзвонили дзвони храму 

Святої Марії на горі, обабіч шляху, на схилах пагорбів біля своїх домівок 

стояли люди, хрестилися: Сурамі проводжав велику Лесю на Батьківщину. 

(ДТ, №6, 20.02.2015). (Див. Велика поетеса, Видатна українська 

письменниця, Поет-мислитель, Поетеса-класик, Світоч духовності, 

Українська Жанна д’Арк).  

Велика поетеса – (позит.) Леся Українка. Так, за старим стилем Леся 

Українка народилася 13 лютого 1871 року. Хоча родина майбутньої великої 

поетеси характеризувалася прогресивними поглядами, проте старосвітські 
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забобони мали й на неї вплив. (День, №239, 26.12.2013). (Див. Велика Леся, 

Видатна українська письменниця, Поет-мислитель, Поетеса-класик, 

Світоч духовності, Українська Жанна д’Арк). 

Велике Місто – (позит.) Київ. А ще вірилося, що зразу після обрання він 

скличе віче й привселюдно позначить на карті міста «лінію Кличка», яка 

оточить неоціненну історичну забудову великого Міста, заявивши: «Той, 

хто перейде цю рису, матиме справу особисто зі мною». (ДТ, №39, 16.10 – 

23.10.2015). 

«Велике яблуко» – (позит.) Нью-Йорк. Журнал New Yorker недарма 

найбільш снобістський у США, тому затребуваний і за межами «Великого 

яблука». (ДТ, №39, 16.10 – 23.10.2015). 

Великі голоси – (позит.) О. Жила, М. Частій. Але з плином часу від цих 

великих голосів у пам’яті обраних залишається лише відлуння. (ДТ, №49, 

27.12.2013 – 17.01.2014). 

Великий вчений – (позит.) В. Вернадський. Виповнюється 150 років 

від дня народження великого вченого, натураліста, мислителя і 

громадського діяча Володимира Вернадського, чиї ідеї зіграли видатну роль у 

становленні сучасної наукової картини світу. (ДТ, №10, 15.03.2013). 

Великий Державотворець – (ірон.) Л. Кучма. Він, щоправда, не 

оригінальний – його використовував ще Великий Державотворець Леонід 

Данилович, коли, не маючи шансів на переобрання, витягнув у другий тур 

президентських виборів того, хто от уже третє десятиліття «повертає 

країну народу» – Петра Симоненка. (Кореспондент, №50, 21.12.2012). 

«Великий і жахливий» – (ірон.) М. Менсон. На радощах від приїзду 

«великого і жахливого» почалися розмови, що Київ таки тепер Європа. (УТ, 

№50, 13.12.2012). (Див. Антихрист зі стажем, Ікона шок-року, Шок-

рокер). 
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Великий князь – (позит.) Володимир Мономах. Похідне життя 

великого князя ніби затіняє те, що йому вдалося зробити для загального 

добра на поприщі будівництва. Не важко уявити, яке важливе значення мав 

міст через Дніпро, споруджений Мономахом 1115 року для потреб того часу, 

коли київський і переяславський князі не мали постійного зв’язку між лівим і 

правим берегами Дніпра. (День, №57, 28.03.2013). 

Великий контрабандист – (негат.) Б. Сіл. По-друге, після вбивства 

Сіла ФБР вилучило у Луїзіанської поліції всі речі пілота, і його адвокати 

отримали на руки лише випатрану валізу, в якій дивом завалялася папірець з 

прямим телефонним номером Джорджа Буша-старшого, колишнього 

директора ЦРУ, а на той момент – віце-президента. Які темні справи 

пов’язували високопоставленого держчиновника з великим 

контрабандистом і що було у валізі, так і залишилося загадкою. 

(Телекритика, 12.10.2017, http://ua.telekritika.ua/culture/pravda-і-vimisel-pro-

korolya-kontrabandi-barrі-silі-678240). 

Великий Маестро – (позит.) Ф. Фелліні. Все це нагадує ВДНГ СРСР 

часів розквіту соціалізму та соціалістичної ж демократії – той самий ВДНГ 

СРСР, який Великий Маестро Федеріко Фелліні порівняв із сном п’яного 

кондитера. (Телекритика, 04.09.2013, http:// osvita.mediasapiens.ua 

/material/22410). 

Великий муж – (позит.) Тадеуш Чацький. Днями минає 200 років 

відтоді, як упокоївся цей великий муж. (ДТ, №5, 08.02.2013). 

Великий німець – (позит.) Г. Коль. «Великий німець і великий 

європеєць». Світові лідери вшановують екс-канцлера Німеччини Гельмута 

Коля. (День, №104, 19.06.2017). 

Великий режисер – (позит.) С. Данченко. Але горбачовська «відлига», 

що згодом обернулася перебудовою, вже тривожила легені великого 

режисера свіжим повітрям. (ДТ, №5, 13.02.2015). 
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Великий реформатор – (позит.) К. Станіславський. Як відомо, обидві 

назви червоною ниткою прошивають творчу долю великого реформатора. 

(ДТ, №3, 25.01.2013). 

Великий поет, російський геній – (позит.) О. Пушкін. «Пушкін би 

плакав. Та відтепер великий поет мимоволі може асоціюватися із п’ятьма 

депутатами від Партії регіонів, котрі заслужили ось такий от комплімент 

у вигляді срібного Олександра Сергійовича із рук самого Президента 

Російської Федерації» та інші подібні пасажі характеризують Колесниченка 

й Ківалова як щось бридке й не варте згадки поруч із іменем російського 

генія. (Телекритика, 03.03.2013, http://osvita.mediasapiens.ua/material/15889). 

Велосипедна столиця світу – (позит.) Амстердам. Коли в одній з 

найбільш «велосипедних» столиць світу Амстердамі нашу групу зачепив 

велосипедист, що мчав, ми ще й пораділи, що порівняно легко відбулися. (ДТ, 

№28-29, 14.08.-21.08.2015). 

Велосипедна Мекка – (позит.) новий велосипедний маршрут у Києві. 

Двічі на тиждень їжджу новим маршрутом на роботу, і це просто 

велосипедна Мекка. (День, №77-78, 28.04.2016). 

Вершина світового християнського мистецтва – (позит.) храм Святої 

Софії Константинопольської. Усі, або принаймні переважна більшість 

українців знають, мають певне уявлення, чи, бодай, щось чули про 

знаменитий київський собор Святої Софії, зведений великим князем 

Ярославом Володимировичем (Мудрим); не так мало людей (хоч і, можливо, 

менше порівняно з київським шедевром) обізнані з історією створення та 

подальшою драматичною долею Святої Софії Константинопольської – 

першовитока і грандіозної вершини світового християнського мистецтва, 

спорудженої імператором Візантії Юстиніаном у 30-х роках VI століття 

н. е. (День.ua, 19.06.2015, http://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayina-incognita/hram-

premudrosti-bozhoyi-pivnichna-perlyna). 
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«Весільний генерал» – (ірон.) М. Саакашвілі. «Весільний генерал» 

Саакашвілі. високі посади в Україні, які пропонували главі Одещини (ТСН, 

30.05.2015, https://tsn.ua/politika/vesilniy-general-saakashvili-visoki-posadi-v-

ukrayini-yaki-proponuvali-glavi-odeschini-430379.html). 

Веселий Уго – (ірон.) Уго Чавес. Веселий Уго правив країною з 1999 

року, за цей час заслуживши на Заході звання «диктатора й самодура», а у 

власній державі – любов і повагу більшості народу. (УМ, №36, 07.03.2013). 

(Див. Епатажний коменданте). 

Веселі поп-рокери – (ірон.) гурт «Вrainstorm». Вrainstorm давно вже 

став одним із національних символів Латвії. Популярний він в Україні та 

Росії, де без цих веселих поп-рокерів уже добре десятиліття не 

відбувається жодна значна музична подія. (УТ, №31, 02.08.2012). 

«Вестибулярний апарат» журналістики – (нейтр.) стандарти 

журналістської етики. Журналістським «вестибулярним апаратом», що 

дозволяє орієнтуватися в просторі, твердо стояти на ногах, рухатися, не 

згинаючи спини, називає професійні стандарти голова Комісії з 

журналістської етики Володимир Мостовий. (ДТ. №22, 15.06.2012). 

Вибухонебезпечний куточок Балкан – (негат.) Македонія. 

Посередникам з ЄС і США в Македонії, схоже, вдалося зробити те, що не 

вийшло в Україні в лютому 2014-го. 15 липня вироблено такий спосіб 

подолання внутрішньополітичної кризи, який має допомогти запобігти 

насильству в цьому вибухонебезпечному куточку Балкан. (ДТ, №27, 

24.07.2015). 

Видатна українська письменниця – (позит.) 1. Леся Українка. У 

волинському театрі лунає поезія Лесі Українки: популяризація творчості 

видатної української письменниці — головна мета конкурсу (заголовок). 

(ВолиньPOST, 25.20.2017, http://www.volynpost.com/news/99858-u-

volynskomu-teatri-lunaie-poeziia-lesi-ukrainky). 2. Д. Гуменна. До увічнення в 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


23 
 

ньому проситься ім’я видатної української письменниці Докії Гуменної, 

вірної, славної і незрадливої дочки рідного народу. (УКРІНФОРМ, 04.04.2017, 

https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2205038-do-cesti-uvicniti-v-kievi-

ima-dokii-gumennoi.html). 

Видатний гітарист – (позит.) Дж. Бенсон. Завершилися концерти на 

головній сцені виступом суперзірки, видатного гітариста і обожнюваного 

мільйонами співака Джорджа Бенсона та його групи. Бенсону 72 роки, в 

нього десять Grammy, він пише диски з 1964-го, останній – Inspiration: A 

Tribute to Nat King Cole, 2013 г. (ДТ, №24, 03.07.2015). 

Видатний боксер – (позит.) 1. В. Кличко. Кличко поки мовчить. Але це 

не значить, що терпіння видатного боксера бездонне. (УП, 11.03.2013, 

http://www.pravda.com.ua/articles/2013/03/11/6985245/). 2. П. Мицик. В Івано-

Франківську відбувся міжнародний турнір пам’яті видатного боксера Петра 

Мицика (заголовок). (ZIK, 26.04.2016, 

http://zik.ua/news/2016/04/26/v_ivanofrankivsku_vidbuvsya_mizhnarodnyy_turnir

_pamyati_vydatnogo_boksera_694007). 

Видатний каталонський архітектор – (позит.) А. Гауді. Перша 

робота видатного каталонського архітектора Антоніо Гауді буде 

доступна широкому загалу після понад столітнього перебування в приватних 

руках (УКРІНФОРМ, 23.10.2017, https://www.ukrinform.ua/rubric-

tourism/2329642-stala-vidomou-data-vidkritta-persogo-budinku-gaudi.html) 

Видатний режисер – (позит.) С. Параджанов. Цього документа, а 

також багатьох інших матеріалів у справі Параджанова, на думку голови 

громадської організації «За реабілітацію «Першотравневої двійки» Валерія 

Кравченка, цілком достатньо для того, щоб реабілітувати видатного 

режисера, тим паче що через рік світ святкуватиме 90-річчя від дня його 

народження. (ДТ, №7, 22.02.2013). 
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Видатний польський кіноактор – (позит.) З. Цибульський. Уперше в 

Україні буде представлено ретроспективу найкращих картин видатного 

польського кіноактора Збігнєва Цибульського (1927–1967). (ДТ, №10, 

15.03.2013). 

Видатний польський режисер – (позит.) К. Зануссі. У київському 

Будинку кіно з 15 лютого – міні-ретроспектива фільмів видатного 

польського режисера Кшиштофа Зануссі. (ДТ, №5, 13.02.2015). 

Видатний український поет – (позит.) 1. Т. Шевченко. В програмі 

«Профутбол» ведучий пообіцяв навчити гравця донецького «Шахтаря» 

одному з віршів видатного українського поета Тараса Шевченка (УНІАН, 

09.10.2017, https://sport.unian.ua/football/2177519-marlos-pereplutav-golovnogo-

trenera-zbirnoji-z-vidatnim-ukrajinskim-poetom-tarasom-shevchenkom-

video.html). 2. В. Стус. На початку цього року виповнилося 75 років з дня 

народження видатного українського поета, прозаїка, правозахисника 

Василя Стуса. (ДТ, №7, 22.02.2013).  

Видатний український художник – (позит.) 1. А. Ерделі. Ім’я іншого 

видатного українського художника – Адальберта Ерделі – теж через більш 

ніж півстоліття повертається із забуття. (ДТ, №5, 08.02.2013). 

2. І. Марчук. У видатного українського художника Марчука викрали більше 

100 картин (заголовок) (5 канал, 22.02.2017, https://www.5.ua/kultura/v-

ukrainskoho-myttsia-marchuka-vykraly-bilshe-100-kartyn-139252.html).  

Видатний шансоньє – (позит.) П. Лещенко. 16 липня минув 61 рік з дня 

смерті Петра Лещенка (1898–1954) – видатного шансоньє, якого 

вважають співаком російської еміграції. (ДТ №26, 17.07.2015). 

Виконавець «місячної ходи» – (нейтр.) М. Джексон. Сергій 

Васильович спеціально звернувся до італійського дизайнера на ім’я Джованні 

Марія Малерба Ді Буська, який кілька десятиліть тому робив диван для 
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виконавця «місячної ходи». (Тиждень. ua, 10.01.2014, 

http://vip.tyzhden.ua/Chronicle/98581). 

Винахід братів Люм’єр – (нейтр.) кінематограф. Винахід братів 

Люм’єр виявився чудовою зброєю в руках тих, хто 100 років тому подався до 

Каліфорнії, щоб там, у непримітному містечку, де заборонено ганяти більш 

як 200 голів худоби, започаткувати нову еру цивілізації. (УТ, №41, (517), 

12.10.2017). 

Відомий данський казкар – (позит.) Г.Х. Андерсен. Абсурд полягає в 

тому, що премію присуджено за «Сни Ганса Християна», які я дуже люблю, 

але це книжка переказів відомого данського казкаря – і за це присуджують 

нагороду як за видатні досягнення в галузі художньої літератури! 

(Тиждень.ua, 16.02.2012, http://tyzhden.ua/Culture/42469). 

«Відчайдушна домогосподарка» – (позит.) Єва Лонгорія. 

«Відчайдушна домогосподарка» Єва Лонгорія вручить нагороду найкращому 

гравцю року ФІФА (заголовок). (football24, 2.01.2017, 

https://football24.ua/vidchaydushna_domogospodarka_yeva_longoriya_vruchit_na

gorodu_naykrashhomu_gravtsyu_roku_fifa_n357879/). 

Візитівка Києва – (позит.) 1. Андріївський узвіз. Автор звернення 

Віктор Назаренко зазначає, що Андріївський узвіз є загальним спадком всього 

українського народу, візитівкою Києва та всієї України і він повинен бути 

збережений у первісному стані, яким був збудований у 18 столітті. 

(Тиждень.ua, 29.12.2016, http://tyzhden.ua/News/182088). 2. Пам’ятник 

«Батьківщині-Матері». Я сподіваюся, що ми вже дійдемо до практичних 

інженерних рішень і вже незабаром цей герб буде усунуто зі щита 

«Батьківщини-матері». Тим більше, що цей пам’ятник є однією з візитівок 

Києва, і дуже недобре, що ця візитівка помічена тоталітарною символікою. 

(Тиждень.ua, 04.06.2017, http://tyzhden.ua/News/193811). 3. Парковий 

пішохідний міст. На столичному Парковому пішохідному мосту – одній із 
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візитівок Києва – вже поклали асфальтобетонне покриття та встановили 

перила, до кінця року роботи з будівництва мають бути завершені. 

(УКРІНФОРМ, 17.10.2017, https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2325797-

remont-parkovogo-pisohidnogo-mostu-zaversitsa-do-kinca-roku-kmda.html) 

Вікно в Європу – (позит.) Львів. Львів – відкрите вікно в Європу, – 

міністр культури Нищук на Дні міста. (ZIK, 07.05.2016, 

http://zik.ua/news/2016/05/07/lviv__vidkryte_vikno_v_yevropu__ministr_kultury

_nyshchuk_na_dni_mista_696981). 

Віктор ІІ Кривавий – (негат.) В. Янукович. Ті загрози, які стоять за 

обома варіантами руху, неспівмірні з нормальним життям, і на горизонті 

або замаячить новий Майдан, але вже з пролетарським душком, або 

доведеться лягати знову в чиїсь міцні обійми і, як сказав би в цій ситуації 

Віктор ІІ Кривавий, «вєк свободи нє відать». (УТ, №22, 29.05.2014). (Див. 

«Залізний Господар» Партії регіонів, Любитель страусів, Непохитний 

Віктор Федорович, «Папа», Президент-втікач, Український 

самодержець). 

«Віденський геній» – (позит.) Франц Шуберт. Це нелегке завдання, з 

огляду на те, що «віденський геній» протягом свого короткого життя 

створив понад 700 пісень для голосу з фортепіано. (УМ, №92, 27.06.2013). 

Відьомська ніч – (негат.) ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Варто лише 

поглянути на афішу заходів, які відбуватимуться у столиці й усіх великих 

містах у ніч на 1 листопада. (...) Музей історії Києва у Відьомську ніч 

влаштовує тематичний вечір «Нечиста сила у свідомості українців: міфи і 

реальність». (УМ, №159, 31.10.2013). 

Вірменська гармата – (позит.) Г. Мхітарян. Вірменська гармата. 

Мхітарян повторив бомбардирський рекорд чемпіонатів України й упритул 

наблизив «Шахтар» до четвертого поспіль «золота». (УМ, №57, 

16.04.2013). 
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Вісники совкового апокаліпсису – (ірон.) музиканти-рокери. Калічні, 

без смаку прикинуті вітчизняні (ще совєцькі) рокери були в тєлєку, у 

журналах і газетах. Ці вісники совкового апокаліпсису затулили собою 

старих кумирів, з одного боку. (УТ, №16 (440), 21.04.2016). 

Вічне місто – (позит.) Рим. Чи не хоче Орлик сказати, що Київ – то 

«другий Рим», адже саме так споконвіку називали Вічне Місто? (УМ, №22, 

12.02.2013). 

Вічний інтелектуал – (позит.) І. Франко. Вічний інтелектуал: геній 

Івана Франка – у його працях. (УМ, №109, 01.09.2016). 

Вічний революціонер – (позит.) І. Франко. Із книг чи просто з голосу 

знають: Франко – вічний революціонер, героїчний Каменяр, автор серйозних 

творів про сувору дійсність. (УМ, №109, 01.09.2016). (Див. Геніальна 

постать планетарного масштабу). 

«Вічний чиновник» – (ірон.) В. Янукович. «Вічний чиновник», який 

жодного дня не займався бізнесом, Віктор Янукович і його родина 

продовжують закріпляти статус олігархів, збираючи власність по всій 

країні. (УП, 14.01.2013, http://www.pravda.com.ua 

/articles/2013/01/14/6981435/). (Див. «Залізний Господар» Партії регіонів, 

Любитель страусів, Непохитний Віктор Федорович, «Папа», Президент-

втікач, Український самодержець). 

«Вічно потрібний країні» – (ірон.) В. Литвин. А «вічно потрібний 

країні» екс-спікер Верховної Ради Володимир Литвин, вірна обслуга ПР часів 

її розквіту? (УТ, №42 (466), 19.10.2016). 

Владні оракули – (ірон.) політологи. Страхаючи народні маси 

розвалом країни, анархізацією суспільства, а також іншими катастрофами, 

владні оракули орудують кучмівськими та межигірськими мантрами: 

«Революції не буде»; «Нового Майдану не буде» тощо. (ДТ, №23, 26.06.2015). 
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Власник монополії з виробництва телегумору – (ірон.) 

В. Зеленський. Володимир Зеленський, як людина і пароплав (власник акцій 

монополії з виробництва політичного телегумору), напевно перебуває не в 

таких уже простих взаєминах зі своїм телевізійним альтер-его. (ДТ, №50, 

28.12.2015 – 15.01.2016). 

Водні грації – (позит.) спортсмени, які виступають в синхронному 

плаванні. Роки щоденної копіткої праці в басейні марно не минули: 

завоювавши прихильність арбітрів, кілька тижнів тому українські водні 

грації вперше в історії зійшли на подіум чемпіонату світу (УМ, №114, 

09.08.2013). 

Воїни світла – (позит.) учасники АТО (заголовок). (Тиждень.ua, 

24.11.2014, http://tyzhden.ua/Gallery/124327). 

Вокаліст з «томджонсівським баритоном» – (позит.) В. Левицький. 

Сьогодні друзі та колеги з особливим настроєм слухають у його виконанні 

надважку для переспіву «Соколята» композитора В'ячеслава Хурсенка, одну 

з перших популярних «Так тебе любив», написану для Владіслава Русланом 

Квінтою, оригінальний проект балканської музики (вважають, що саме в 

ньому Левицький мав розкритися), численні демозаписи, переглядають 

«Тільки чекай» – про війну та почуття... і ще не усвідомлюють, що нове у 

виконанні вокаліста з «томджонсівським баритоном», композитора вже 

не народиться. (ДТ №25, 10.07.2015). 

Володарі сцени Майдану – (позит.) О. Турчинов, А. Яценюк. Однак у 

підступність володарів сцени Майдану український народ не вірить – тільки 

12,1% вважають, що «Турчинов, Яценюк і Аваков зайшли в корисливу змову з 

Януковичем та командою, дозволивши їм уникнути арешту і залишити 

країну». (ДТ, №50, 26.12.2014). 
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Вотчина великого Олів’є – (нейтр.) Лондон. І вже сам Лондон, 

вотчина великого Олів’є, оцінив драматургічні спроби Оксани. (ДТ, №10, 

15.03.2013).  

Всевишній – (позит.) Бог. І дедалі частіше здається, що навіть не 

ритуальне, а, швидше, протокольне звернення до Всевишнього вершиться не 

в ім’я спокути, а в ім’я нового гріхопадіння (ДТ, №1, 11.01.2013). Всевишній 

наставляє тих, кого рятує: слід побудувати ковчег і взяти туди для розплоду 

по парі потрібних тварин. (ДТ, №47, 10.12.2016). (Див. Творець). 

Всесвітній секс-символ – (позит.) Дж. Клуні. «Клуні гідний перемоги. 

Він є всесвітнім секс-символом протягом 20 років, і нині шанувальниць у 

нього стільки ж, як і тоді, коли він уперше з’явився в серіалі «Швидка 

допомога», – зазначив у коментарі газеті «Дейлі мейл» пластичний хірург 

Азім Шахмалак. (УМ, №129, 04.09.2014). 

Всесвітньо відомий режисер – (позит.) В. Аллен. Учора дві 

активістки громадського руху FEMEN спробували зірвати концерт групи 

Вуді Аллена New Orleans Jazz Band, у якому всесвітньо відомий режисер грає 

на кларнеті. (Телекритика, 12.07.2017, http://ua.telekritika.ua/culture/aktivіstki-

femen-namagalis-zіrvati-kontsert-dzhazbendu-vudі-allena-674302). 

Всесвітня мережа – (нейтр.) Інтернет. Повторюся, що всесвітня 

мережа є лише засобом для здійснення злочину. де кожному пропонують 

стати щасливим власником квартири або машини за кілька гривень (ДТ, 

№29, 16.08.2013).  

Всесвітня павутина – (нейтр.) Інтернет. Сьогодні спостерігається 

тенденція до збільшення у всесвітній павутині кількості різних аукціонів і 

лотерей (ДТ, №29, 16.08.2013). 

«Всесоюзна кочегарка» – (ірон.) Донецьк. Тоді лозунг «Усе буде 

Донбас» ще не стояв на порядку денному, тож «донам» потрібно було будь-
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що дистанціюватися від решти України, довести свою «окремішність». 

Легенда про походження «всесоюзної кочегарки» від капіталіста-зайди 

пасувала ідеально (УМ, №94, 03.07.2013). 

Втілення булгаковської Маргарити – (нейтр.) А. Пугачова. І якщо 

Софія – багато в чому уособлення Сольвейг, то, наприклад, її споконвічна 

геніальна конкурентка – контроверсійне втілення булгаковської 

Маргарити, з рудою копицею на голові й, відповідно, на мітлі. (ДТ, №29, 

12.08 – 18.08.2017). 

Вугільно-електрична голка – (негат.) залежність від енергоносіїв. 

Цього опалювального сезону у влади ще була бодай якась можливість 

виправдати підсідання на вугільно-електричну голку від Росії форс-

мажорними обставинами та браком часу для масштабної диверсифікації 

постачань і модернізації електрогенеруючих потужностей. (УТ, №1, 

15.01.2015). 

Вундеркінд української словесності – (позит.) Л. Дереш. 

«Вундеркінд» виріс. Письменнику Любкові Дерешу, якого раніше називали 

унікальним вундеркіндом української словесності (після книжок «Культ», 

«Поклоніння ящірці», «Трохи пітьми»), вже 29. (ДТ, №31, 06.08.2013).  

Вусатий метр – (ірон.) Є. Кисельов. Скучити за професійною 

мудрістю (яку, за Кисельовим, не слід плутати з конформізмом), 

правдивістю й чесністю (не плутати з об’єктивністю) вусатого метра 

телеглядачі не встигли. (УМ, №106, 26.07.2013). 

«В’язень №1» – (ірон.) Ю. Тимошенко. І апеляція за рішенням Луценка 

буде можлива лише до «в’язня №1» – до Тимошенко. (УП, 11.04.2013, 

http://www.pravda.com.ua/columns/2013/04/11/6987961/). (Див. Газова 

принцеса, Геній популізму, Жінка з косою, Леді Ю, Лідерка 

«Батьківщини», Пані Ю, «Підступна відьма», Харківська бранка). 
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«Газова війна» – (негат.) конфлікти між Україною і Росією через 

поставки газу. «Газової війни» не сталося. Але маневри тривають. 

(Тиждень.ua, 06.02.2012, http://tyzhden.ua/Politics/41548). 

Газова голка – (негат.) енергетична залежність від постачань газу. 

«Газова голка» зламалася: рік без російського газу. (УМ, №151, 25.11.2016). 

«Газова принцеса» – (ірон.) Ю. Тимошенко. Найпопулярніший і 

найбезсмертніший патріарх українського політичного життя та еліти 

звався гордим ім’ям «газова принцеса». (УКРІНФОРМ, 30.10.2015, 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/1906609-kinets-kremlivskogo-

gazovogo-yarma.html). (Див. Вязень №1, Геній популізму, Жінка з косою, 

Леді Ю, Лідерка «Батьківщини», Пані Ю, «Підступна відьма», 

Харківська бранка). 

Газовий зашморг Москви – (негат.) залежність від російських 

енергоносіїв. На жаль, об'єктивно нинішні морози послаблюють позицію 

Києва в його спробах хоч трохи послабити газовий зашморг Москви. 

(Тиждень.ua, 06.02.2012, http://tyzhden.ua/Politics/41548). 

«Газовий конфлікт» – (негат.) конфлікт між Україною і Росією, 

причиною якого є поставки газу. Єврокомісар: Москва, Київ і Брюссель 

достатньо розумні, аби не допустити «газового конфлікту». (Тиждень.ua, 

04.11.2013, http://tyzhden.ua/News/93110). 

«Газовий король» – (ірон.) 1. О. Онищенко. Експерт відзначає, що 

призначення Рибчича лобіює колишній та й нинішній «газовий король» – 

Олександр Онищенко (Кадиров), намагаючись таким чином зберегти газові 

активи Олександра Януковича. (День, №13, 29.01.2015). 2. Д. Фірташ. 

Нагадаємо, газовий король, партнер «Газпрому» і мільярдер Дмитро 

Фірташ знаходиться під домашнім арештом у Відні. Американські 

правоохоронці звинувачують його в корупції і вимагають екстрадиції. (ТСН, 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


32 
 

02.07.2014, https://tsn.ua/groshi/orenda-firtashem-dvoh-tretin-oblgaziv-nese-

zagrozu-nacbezpeci-ukrayini-ekspert-357304.html). 

«Газові барони» – (ірон.) олігархи, які збагатилися на торгівлі газу. 

Тисячі «газових баронів» з'явилися в країні. (УКРІНФОРМ, 30.10.2015, 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/1906609-kinets-kremlivskogo-

gazovogo-yarma.html). 

Галицький П’ємонт – (позит.) Галичина. На превеликий жаль 

подальші пам’ятники Шевченкові, створені за останнє сорокаліття 

українськими скульпторами, більшою чи меншою мірою повторюють 

традиційні схеми усталеного трактування образу «бунтаря-страдника 

постсолдатського періоду», а про львівський, якого «так давно очікував 

галицький П’ємонт», і говорити не доводиться (День, №161, 10.09.2013). 

«Галльські півні» – (нейтр.) гравці збірної Франції. Щоправда, як під 

час відкритого тренування не раз зазначали українські футболісти, вони 

добре знають методи, які можуть остудити атакувальний порив 

«галльських півнів» (УМ, №167, 14.11.2013). 

Гарант – (нейтр.) Президент (П. Порошенко). Так, наприклад, згідно із 

даними групи «Рейтинг», які були оприлюднені в червні, Тимошенко 

випереджає чинного «гаранта» на 3%. (УМ, №128, 25.10.2017). 

Гарант Конституції – (нейтр.) Президент. Що гарант Конституції 

вважає за благо нею нехтувати (ДТ, №1, 11.01.2013). 

«Гвардійці Тимошенко» – (ірон.) оточення Ю. Тимошенко. Сумні, але 

ще далеко не переможені «гвардійці Тимошенко» пішли готуватися до 

парламентських перегонів. (Тиждень.ua, 26.05.2014, 

http://mobile.tyzhden.ua/publication/110777). 
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Геніальна постать планетарного масштабу – (позит.) І. Франко. Іван 

Франко – геніальна постать планетарного масштабу. (УМ, №109, 

01.09.2016). (Див. Вічний революціонер). 

Геніальний земляк – (позит.) І. Пінзель. І тільки нині, коли його 

роботи дісталися Лувра, викликали там фурор, українці нарешті довідалися 

про геніального земляка. (ДТ, №5, 08.02.2013). 

Геніальний скульптор – (позит.) 1. О. Архипенко. Геніальний 

скульптор Олександр Архипенко в Україну так і не повернувся. (ДТ, №5, 

08.02.2013). 2. І. Пінзель. Раніше прізвище іншого геніального українського 

скульптора – Пінзеля – було відоме лише мистецтвознавцям і вузькому колу 

шанувальників здебільшого на Західній Україні. (ДТ, №5, 08.02.2013). 

Геній перевтілення – (позит.) П. Муні. Пол Муні, геній перевтілення 

(заголовок). (Тиждень.ua, 03.11.2012, http://tyzhden.ua/Culture/64052). 

Геній популізму – (негат.) Ю. Тимошенко. Останній шанс генія 

популізму (заголовок). Які політичні амбіції прагнуть утілити Юлія 

Тимошенко та її партія до 2019 року. (УТ, №42 (518), 23.10.2017). (Див. 

Вязень №1, «Газова принцеса», Геній популізму, Жінка з косою, Леді Ю, 

Лідерка «Батьківщини», Пані Ю, «Підступна відьма», Харківська 

бранка). 

Генсек Петро – (ірон.) П. Симоненко. Але схоже, Симоненку за щастя, 

що Банкова глушить усі народні ініціативи по Митному Союзу – це додає 

компартії відсотків до рейтингу на сході й півдні країни та «надихає» 

генсека Петра на перспективу президентських виборів. (УП, 02.20.2013, 

http://www.pravda.com.ua/columns/2013/10/2/6999110/). 

Герой зоряної бойової ескадрильї – (позит.) С. Підгорний. У Бучі під 

Києвом помер український актор Сергій Підгорний. Один із героїв зоряної 
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бойової ескадрильї в легендарному фільмі Леоніда Бикова «В бій ідуть самі 

старики». (ДТ, №856, 22.08 – 13.08.2012). 

Герой нашого часу – (позит.) 1. О. Скрипка. Олег Скрипка й так герой 

нашого часу. Він щороку, незважаючи на кризу, брак фінансування і 

політичну нестабільність, нас усіх збирає і пропагує українські традиції у 

світовому контексті. (УМ, №96, 08.07.2014). 2. О. Навальний. І нарешті – 

герой нашого часу (без лапок, тому що справді – людина смілива, 

неординарна, енергійна) російський громадський діяч Олексій Навальний. 

(Тиждень. ua, 23.03.2012, http://tyzhden.ua/Columns/50/45668). 

«Гірка» – (негат.) горілка. Той факт, що стара команда сидить у 

Москві, тужливо п’є гірку, і її рве на батьківщину, не мав стати 

нездоланною перешкодою для отримання народом України відповідей на 

питання про страшні злочини, скоєні в нашій країні за цей рік. (ДТ, №50, 

26.12.2014). 

«Гірники» – (нейтр.) гравці ФК «Шахтар». Виграти «українське 

класико» «гірникам» допомогла краща технічна підготовка. (УМ, №53, 

09.04.2013). 

Глава фракції «Батькiвщина» – (нейтр.) А. Яценюк. Як стверджує 

нардеп Владислав Лук'янов, саме це стало свого часу одним із приводів для 

відставки нинішнього глави фракції «Батькiвщина» з поста спікера. (ДТ, 

№5, 08.02.2013). 

Гламурний футболіст – (ірон.) К. Роналду. Цей перехід був 

неминучий – самий гламурний футболіст світу зобов’язаний був опинитися 

в самому гламурному клубі світу. (Тиждень.ua, 09.09.2013, 

http://mobile.tyzhden.ua/publication/88883). 

Голлівудська зірка – (позит.) А. Джолі. «Таких пацієнток, як 

Анджеліна Джолі, у нас стає дедалі більше». Столичний хірург-мамолог 
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Микола Анікусько розповів «УМ», чому схвалює вчинок голлівудської зірки, 

які міфи заважають у лікуванні раку молочної залози і як уберегтися від 

недуги. (УМ, №102, 19.07.2013). 

Голлівудський казкар – (позит.) Т. Бартон. Голлівудський казкар Тім 

Бартон відкрив 34-й Московський кінофестиваль (ТСН, 22.06.2012, 

https://tsn.ua/kultura/gollivudskiy-kazkartim-barton-vidkriv-34-y-moskovskiy-

festival.html). 

Голова Кабміну – (нейтр.) А. Яценюк. Зрозуміло, що головна мета 

Яценюка – залишитися на посаді прем’єра, адже його політична сила не має 

жодних шансів пройти до нового парламенту, якомога довше втриматися в 

кріслі голови Кабміну, щоб було хоч щось пред’явити розлюченому 

електорату. (УТ, №1 (425), 14.01.2016). 

Голова «любих друзів 2.0» – (негат.) І. Кононенко. Чутки про бажання 

Петра Олексійовича протиснути на голову Кабміну неформального голову 

«любих друзів 2.0» Ігоря Кононенка все ж таки більш схожі на чутки – що-

що, а на політичне самогубство нинішній президент не піде. (УТ, №1 (425), 

14.01.2016). 

Головна будівля Сполучених Штатів – (нейтр.) резиденція 

президента США. Знімали стрічку, звісно ж, не в Білому домі, але для 

відтворення потрібної локації команда проекту вивчила до найменших 

деталей головну будівлю Сполучених Штатів. (УМ, №103, 23.07.2013). 

Головна публічна професійна театральна нагорода – (позит.) 

«Київська Пектораль». Традиційно переможці отримають «Київську 

Пектораль». Нині ювілейну, 20-ту за ліком. Ця регалія, об яку розбито сто 

списів незадоволених і захоплених, у профіль достеменно як «ровесниця» 

Незалежності. Не жарт: двадцять років на плаву (інколи навіть у калюжах) 

і при цьому схоронність статусу головної публічної професійної 

театральної нагороди. (ДТ, №11, 23.03 – 30.03.2012). 
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Головна суперзірка в Україні – (позит.) Вєрка Сердючка. Це унікально 

для всього світу, що головна суперзірка в Україні, головна поп-стар – це 

Вєрка Сердючка. Сердючку люблять усі. Навіть на вечірках із понтами і 

мажорами всі сумують, поки не зазвучить Сердючка. Це поп-зірка номер 

один. (Телекритика, 14.09.2017, http://ua.telekritika.ua/culture/madam-zhuzhu-

pro-kulturu-travestі-obraz-vєrkі-serdyuchku-і-telekanal-stb-676903). 

Головна «фронтовичка» – (ірон.) М. Ле Пен. Чим принаджує 

потенційного виборця головна «фронтовичка»? Відвертою зневагою до 

політкоректності. (...) Ле Пен апелює до почуття страху, недовіри до 

ближнього, робить ставку на агресивність, егоїзм, обрáзу звичайного 

француза на представників еліт, що живуть відірваним від загалу життям. 

(УТ, №4 (480), 25.01.2017). 

Головна християнська святиня, головна святиня християнства – 

(позит.) Софія Київська. Софія Київська – пам’ятка української архітектури 

і монументального живопису, одна з небагатьох уцілілих споруд часів 

Київської Русі (одинадцяте століття). Одна з найголовніших 

християнських святинь Східної Європи, історичний центр Київської 

митрополії. (radiosvoboda.org, 22.03.2017, 

https://www.radiosvoboda.org/a/28382399.html). (Див. Ансамбль, що входить 

до списку Всесвітнього надбання людства, Архітектурна душа України, 

Архітектурна казка, Головний храм країни, «Мати церков руських», 

Одна з найголовніших християнських Святинь Східної Європи, 

Осередок духовного життя, Пам’ятка української архітектури, Територія 

розбрату, Храм розбрату). 2. (позит.) Києво-Печерська Лавра. Факти 

зробили підбірку унікальних фотографій Києво-Печерської Лаври, яка 

вважається однією з головних святинь християнства. (fakty.ictv.ua, 

07.08.2015, http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1558181). 

Головний антикорупціонер – (нейтр. / ірон., в зал. від контексту) 

очільник антикорупційного бюро. Головний антикорупціонер Шабунін 
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показав свій будинок (заголовок). (НВ, 24.05.2017, 

http://nv.ua/ukr/ukraine/politics/golovnij-antikoruptsioner-shabunin-pokazav-svij-

budinok-foto-1201214.html). Головний антикорупціонер країни. Що відомо 

про Ситника? (заголовок). (УП, 16.04.2015, 

http://www.pravda.com.ua/articles/2015/04/16/7064946/). Головний 

антикорупціонер країни задекларував мільйони. (заголовок). Член 

Національного агентства з запобігання корупції Руслан Рябошапка 

задекларував 1 072 414 гривень доходів, дружина – 2 565 113 гривень 

зарплати у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) за 2016 рік. (ZIK, 

02.04.2017, http://zik.ua/news/2017/04/02/golovnyy_antykoruptsioner-

krainy_zadeklaruvav_milyony_1072383). Головний антикорупціонер України 

задекларував 250 тисяч гривень та 10 тисяч доларів готівки За минулий рік в 

антикорупційному бюро Ситник заробив 903,9 тис. грн. (УНІАН, 29.10.2016, 

https://www.unian.ua/politics/1597176-golovniy-antikoruptsioner-ukrajini-

zadeklaruvav-250-tisyach-griven-ta-10-tisyach-dolariv-gotivki.html). 

Головний арт-форум планети – (нейтр.) Венеціанське бієнале. Наступ 

на Сан-Марко. Українські митці приголомшили поціновувачів головного арт-

форуму планети. (Кореспондент, №22, 07.06.2013). 

Головний вилоносець української політики – (ірон.) О. Ляшко. 

Категорично проти виборів Олег Ляшко, рейтинги якого балансують на 

межі прохідного бар’єра. (…) Що ж залишається головному вилоносцю 

української політики? (УТ, №1 (425), 14.01.2016). (Див. Головний радикал, 

Людина з вилами, Ляшко з вилами, Скажений радикал).  

Головний ді-джей світу – (позит.) Армін ван Бурен. Armin Van Buuren. 

Почути і побачити головного ді-джея світу можна буде у столиці 25 

лютого в Міжнародному виставковому центрі. (ДТ, №3, 28.01 – 03.02. 2017.) 

Головний забудовник «сім’ї Януковича» – (ірон.) Д. Ісаєнко. На що, 

здавалось би, сподіватися, якщо їм гласно протегують перший віце-прем’єр 
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В. Гройсман, незамінний заступник міністра Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва, архітектури та житлово-комунального 

господарства – головний забудовник «сім’ї Януковича» Д. Ісаєнко і навіть 

сам голова Київської міської ради та її виконавчого органу – Київської міської 

державної адміністрації і за сумісництвом забудовник і висуванець 

забудовників В.Кличко. (ДТ, №40, 31.10 – 07.11.2014). 

Головний закон країни – (нейтр.) Конституція. Можливе ухвалення 

громадянської Конституції розглядається лише зараз, тоді як протягом 

більш ніж 30 років головний закон країни надає величезні, майже 

необмежені права військовим. (УТ, №24 (241), 14.06.2012). 

Головний «младореформатор» – (ірон.) С. Арбузов. Зокрема, як це 

робить головний «младореформатор» перший віце-прем’єр Сергій Арбузов, 

сам виходець із пов’язаного з Сім’єю банківського бізнесу (ДТ, №31, 

30.09.2013). 

Головний опоблоківець – (ірон.) Ю. Бойко. Децентралізація влади – 

одне з ключових положень передвиборчої програми «Опозиційного блоку». 

«Ми налаштовані на децентралізацію, але вона повинна бути реальною і 

нести ефект фінансової та економічної самостійності регіонів. Цього 

хочуть люди. За це ми будемо голосувати» – зазначив Бойко в кулуарах 

парламенту у вересні минулого року. Але, як доводять дані сервісу rada4you, 

головний опоблоківець майже ніколи не голосує за законопроекти, які 

стосуються децентралізації та добровільного об’єднання громадян. 

(Тиждень.ua, 07.03.2017, http://tyzhden.ua/Politics/187071). 

Головний освітянин – (ірон.) Д. Табачник. Під тиском подій 

сьогодення з оперативної пам’яті суспільства потроху стираються обличчя 

й діяння найодіозніших владних осіб часів президентства Віктора Януковича 

та прем’єрства Миколи Азарова, зокрема й міністра освіти Дмитра 

Табачника. Мабуть, спрацьовує принцип: що не мигтить весь час перед 
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очима, того насправді немає. Річ у тім, що втеча згаданого головного 

освітянина з нашої країни разом з іншими високопосадовцями, котрі 

представляли політичний режим Партії регіонів, після перемоги Революції 

гідності ще не означає, ніби їхня справа мертва й не позначається на 

ситуації в Україні, зокрема в освіті й культурі. (УТ, №35 (459), 31.08.2016). 

Головний пісенний конкурс Європи – «Євробачення». Головний 

пісенний конкурс Європи завершився. (УМ, №73, 23.05.2013). 

Головний політв’язень України – (нейтр.) Ю. Луценко. Два з 

половиною роки в СІЗО і колонії, що супроводжувалися обуренням Заходу, 

голодуванням і загостренням хронічних захворювань, – з таким багажем 

з’явився у редакції Кореспондента через тиждень після звільнення Юрій 

Луценко, один з головних політв'язнів сучасної України. (Кореспондент, 

№15, 19.04.2013). 

Головний радикал – (ірон.) О. Ляшко. Але після того, як в ході 

розгляду було виділено 265 мільйонів гривень держзамовлення конкретному 

підприємству на виробництво пожежних машин, Ляшко раптово змінив 

свою думку – і натиснув під час голосування зелену кнопку зі словами «Я 

голосую за ваш ганебний бюджет!». Тут варто додати, що власників фірми-

виробника пожежок пов’язують з головним радикалом. (Тиждень.ua, 

07.03.2017, http://tyzhden.ua/Politics/187071). (Див. Головний вилоносець 

української політики, Людина з вилами, Ляшко з вилами, Скажений 

радикал).  

Головний храм країни – (позит.) Софія Київська. Одні вважають, що 

церква – споруда для молитви, і взагалі відновлено історичну справедливість: 

нарешті хоч не у головному храмі країни, Софійському соборі, але, 

принаймні, поруч із ним буде Українська Церква. (lb.ua, 22.02.2016, 

https://lb.ua/culture/2016/02/22/328471_sofiya_kiivska-teritoriya_rozbratu.html). 

(Див. Ансамбль, що входить до списку Всесвітнього надбання людства, 
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Архітектурна душа України, Архітектурна казка, Головна християнська 

святиня, «Мати церков руських», Одна з найголовніших християнських 

Святинь Східної Європи, Осередок духовного життя, Пам’ятка 

української архітектури, Територія розбрату, Храм розбрату).  

Голос Євромайдану – (нейтр.) Р. Лижичко. «Ми засуджуємо акти 

вандалізму, дикості, насилля та всього, що може роз’єднати та розколоти 

українців. Жоден пам’ятник не вартує долі Майдану. Ми не хочемо, щоб 

Творча Революція перетворилася на погроми», – написала у своєму блозі на 

«Українській правді» співачка Руслана, яку вже назвали голосом 

Євромайдану. (УМ, №181, 10.12.2013). 

«Голос України» – (позит.) К. Цісик. Міф Квітки. Як американська 

співачка стала «голосом України». (УТ, №15, 11.04.2013). 

Горбатий можновладець – (нейтр.) Ричард ІІІ, герой твору У. 

Шекспіра. Значно цікавішою була версія львівського «Театру в кошику», де 

режисер Ірина Волицька та актриса Лідія Данильчук змонтували монологи з 

шекспірівської хроніки у моновиставу «Ричард після Ричарда» (2007). 

Трагедійна ситуація обумовлювалася тим, що горбатий можновладець не 

знав самого поняття «любов». (День, №118-119, 07.07.2016). 

«Горілчаний король» – (ірон.) Б. Кауфман. Горілчаний король з Одеси 

поклав око на «Укрспирт». (Gazeta.ua, 16.09.2015, 

http://gazeta.ua/articles/economics/_gorilchanij-korol-z-odesi-poklav-oko-na-

ukrspirt/647776?mobile=true). 

Господар Банкової – (нейтр.) Президент України. І, доки господар 

Банкової продовжує полювання на Юлію Тимошенко (чи закінчиться воно до 

2015-го, самому Януковичу й відомо), схоже, основна інтрига майбутніх 

виборів розгортається в опозиційному трикутнику Кличко–Яценюк–

Тягнибок (ДТ, №10, 15.03.2013). (Див. Гарант. Гарант Конституції) 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


41 
 

Господар Білого дому – (нейтр.) Президент США. Здавалося б, досить 

переконлива перемога на президентських виборах мала дати нинішньому 

господареві Білого Дому можливість певний час перепочити на лаврах у 

приємному очікуванні інавгураційних святкувань з нагоди початку його другої 

каденції (ДТ, №2, 18.01.2013). 

Господар Кремля – (негат.) В. Путін. Чи мститиме Путін за спробу 

втечі? Але головна мета господаря Кремля – відродження імперії, тому 

негайна вендета не може слугувати самоціллю (ДТ, №41, 08.11.2013). Він 

особисто знайомий з господарем Кремля, якого називає «другом». (УТ, №5 

(481), 02.02.2017). 

Господарі нічного неба – (нейтр.) кажани. Господарі нічного неба. 

(заголовок). (УМ, №155, 18.10.2012). 

Господарі Харківщини – (нейтр.) Г. Кернес, М. Добкін. А от 

Олександр Ярославський був змушений узагалі продати свою улюблену 

іграшку – харківський «Металіст», у який за сім років вклав щонайменше 

$400 млн, після того як відкрито поконфліктував із нинішніми господарями 

Харківщини – місцевими високопосадовцями Кернесом і Добкіним. (УТ, №8, 

21.02.2013). 

«Гранатні» події біля Верховної Ради – (негат.) події 31.08.2015 біля 

Верховної Ради, коли під час протесту кинули бойову гранату. Останні 

«гранатні» події біля Верховної Ради стали каталізатором процесу, який 

можна назвати відкриттям такого собі олігархічного фронту проти 

діючого голови держави, метою якого є щонайменше переформатування 

уряду та проведення позачергових парламентських виборів навесні 2016 року. 

(Тиждень.ua, 21.09.2015, http://tyzhden.ua/Politics/146775). 

«Грошові мішки» – (негат.) багатії. Чимало місцевих, особливо 

власників будинків, непогано заробили на «грошових мішках» зі Східної 
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Європи: збувши житло тут, люди купували два, а то й три будинки в 

сусідніх містах. (УТ, №36 (304), 05.09.2013). 

Група Гройсмана – (нейтр.) представники політичних партій, які 

знаходяться під протекцією В. Гройсмана. Тоді Суслової не було в сесійній 

залі, а її картка проголосувала з терміналу депутата Ткачука (нардеп iз 

групи Гройсмана). (УМ, №41, 01.04.2016). 

Грузинський екс-президент – (нейтр.) М. Саакашвілі. Прем’єрство 

Саакашвілі скидається наразі більше на анекдот. Порошенко прекрасно 

розуміє, що грузинський екс-президент – дуже небезпечний союзник із 

величезними амбіціями та набагато більшим досвідом управління країною. 

(УТ, №1 (425), 14.01.2016). (Див. Міхо). 

«Грузинські легіонери» – (ірон.) М. Саакашвілі, Е. Згуладзе. На 

«грузинських легіонерів» зараз покладають неабиякі надії в українському 

уряді. (bbc.com, 07.04.2015, http://www.bbc.com/ukrainian/entertainment 

/2015/04/150401_ukrainian_in_georgia_vs). 

Гумористична санта-барбара – (ірон.) ТВ-шоу «Вечірній квартал». І, 

як неважко здогадатися, – гумористична санта-барбара «Вечірній 

квартал». (ДТ, №21, 12.06 – 19.06.2015). 

«Гуру» для молодих скрипалів – (позит.) А. Бєлов. «Гуру» для 

молодих скрипалів. Блискуче повернення на Батьківщину Андрія Бєлова. 

(День, №88, 25.05.2012). 

Гурт №1 української музики – (позит.) «Океан Ельзи». Окрім того, 

він був серед творців класичного складу гурту №1 української музики – 

«Океану Ельзи», який торік у грудні влаштував вікопомний концерт на 

Майдані, що став одним із визначальних і поворотних моментів усієї 

революції. (УТ, №12 (332), 20.03.2014). 
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Двоколісне диво – (позит.) велосипед. Уже не можна ігнорувати те, 

що кількість веломагазинів зростає, а деякі сусіди придбали собі двоколісне 

диво. (ДТ, №28-29, 14.08 – 21.08.2015). 

День захисту майбутнього – (позит.) День захисту дітей. День 

захисту майбутнього. 1 червня – Міжнародне свято дітей. (заголовок) 

(День, №92, 31.05.2017). 

День знань – (позит.) 1 вересня. До дня знань сайт його партії «За 

конкретні справи» звітував про роздачу школярам канцелярського приладдя, 

маркованого логотипом політсили, та ремонт у школах. (Тиждень.ua, 

09.09.2015, http://tyzhden.ua/Politics/145705). У День знань українські 

навчальні заклади після літніх канікул відкрили свої двері. (УНІАН, 

01.09.2017, https://www.unian.ua/society/2111466-pershiy-raz-dlya-donki-lobodi-

i-shkilniy-znimok-djamali-yak-ukrajinski-zirki-vidznachili-den-znan-foto-

video.html). 

День мерців – (нейтр.) свято Хеллоуін. День мерців, безпечний і 

веселий (заголовок). (УМ, №162, 31.10.2012). 

Депутати-піаністи – (ірон.) депутати, які голосують чужими картками. 

«Піаністи» у парламенті: були і є, але – чи будуть? (bbc.com, 23.11.2016, 

http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2012/11/121123_personal_vote_sx.shtml). 

Кращі «піаністи» країни: опублікований топ кнопкодавів Ради. 

(obozrevatel.com, 21.12.2016. https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/81032-

kraschi-pianisti-kraini-opublikovanij-top-knopkodaviv-radi.htm). 

Державна «кнопка» – (нейтр.) телеканал «Перший національний». 

Особлива увага до мови в ефірі Першого Національного, який живе на кошти 

платників податків. На державній «кнопці» лишається багато 

україномовних проектів власного виробництва. (УМ, №9, 18.01.2013). 
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Десята муза – (нейтр.) кіно. Але цей попіл стукає в серце десятої музи 

(ДТ, №43, 22.11.2013). На зорі кінематографа ніхто й уявити собі не міг, що 

з цієї нової дохідної розваги постане десята муза. (УТ, №41 (517), 

12.10.2017). 

Джазовий метр – (позит.) Х. Хенкок. Згадаємо останній, 2010 р. 

альбом джазового метра Imagine Project – скрупульозну роботу зі 

змішування значень і контекстів, спрямовану на підтвердження давньої 

вічної концепції єдності й крихкості світу. (ДТ №24, 03.07.2015). 

«Джеймс Бонд» – (позит.) Д. Крейг. І ось пресою покотилися чутки, що 

Деніел та Рейчел уже кілька місяців живуть окремо, а то й узагалі подали на 

розлучення. Американський портал Radar Online, посилаючись на своїх 

інформаторів, повідомив, що причиною розриву стала банальна заздрість 

«Джеймса Бонда» до професійних успіхів дружини. (УМ, №23, 22.02.2017). 

Джек Горобець – (ірон.) Дж. Депп. Спочатку вони заявили, що гроші 

Джека Горобця потратила його сестра Крісті, яка відгуляла весілля дочки, 

відпустку та купила новий басейн. (УМ, №101, 22.08.2017). 

Джентльмен удачі – (негат.) злочинець. Бандитизм у погонах, або 

Джентльмени удачі з Обухівської прокуратури. (ДТ №23, 26.06.2015). 

Джерело чистої інформації – (нейтр.) ЗМІ. Якщо книга – це їжа для 

розуму, то ЗМІ – джерело чистої інформації. (Кореспондент, №42, 

25.10.2013). 

Диванна сотня – (ірон.) люди, які критикують владу, але не беруть 

активну участь у житті країни. Тільки-но в Україні починаються якісь 

заворушення, наша диванна сотня (ця «бойова одиниця» донині залишається 

найчисленнішим войовничим з’єднанням, щоправда, віртуальним) 

запасається попкорном і вправляється в історичних аналогіях: так це ж як 

оксамитові революції у Східній Європі, нам би тільки більше гумору, як-от у 
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Польщі часів «Солідарності» була демонстрація гномів, що тролили 

поліцейських, щось таке відтворити – і буде успіх. (УТ, №7, 19.02.2015). 

Дитя українського парламентаризму – (ірон.) В. Макеєнко. А от 

Володимир Макеєнко справжнє дитя українського парламентаризму. 

(Тиждень.ua, 11.12.2012, http://vip.tyzhden.ua/Chronicle/67288/PrintView). 

«Директор-розпорядник парламенту» – (ірон.) О. Волков. Поруч, 

обіймаючи за плечі відому журналістку, проходив Олександр Волков – 

«директор-розпорядник парламенту» часів Леоніда Кучми, а нині – 

простий куратор Сумської облорганізації «Батьківщини». (Тиждень.ua, 

30.03.2012, http://tyzhden.ua/Politics/46270). 

Диригент парламентських кнопкодавів – (ірон.) М. Чечетов. 

Частина з них усвідомлюють, що саме вони, а не парламентська опозиція в 

кінцевому підсумку мають стати «розведеними кошенятами», як місяць 

тому відверто висловився диригент парламентських кнопкодавів від влади 

Михайло Чечетов. (УТ, №33, 16.08.2012). 

«Діамантові прокурори» – (негат.) О. Корнієць, В. Шапакін, 

прокурори, звинувачені в корупційному скандалі. ГПУ проситиме суд 

заарештувати одного з «діамантових прокурорів». (Тиждень.ua, 11.11.2015, 

http://tyzhden.ua/News/151182). Генпрокуратура учора передала до суду 

обвинувальний акт у кримінальних провадженнях щодо колишніх заступника 

прокурора Київської області Олександра Корнійця і заступника керівника 

Головного слідчого управління ГПУ Володимира Шапакіна, відомих 

громадськості як «діамантові прокурори» (в одного з обвинувачуваних під 

час обшуків знайшли чимало дорогоцінного каміння). (УМ, №1, 05.01.2016). 

Тиждень поспілкувався з колишнім заступником генерального прокурора – 

прокурором Одеської області Давідом Сакварелідзе про роль президента в 

його звільненні, нафту Курченка та справу «діамантових» прокурорів. (УТ, 

№15 (439), 14.04.2016). Убивці Небесної сотні, винні у розпалюванні 
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сепаратизму, діамантові прокурори, нардепи-корупціонери та нечисті на 

руку чиновники – ось далеко не увесь список гучних справ, які анонсувала, 

починала, а потім провалювала Генпрокуратура за постмайданівський 

період. (УМ, №48, 20.04.2017). 

Дівчина-бренд – (позит.) О. Філонова. Дівчина-бренд Олена Філонова, 

яка ще й ведуча «Нового каналу», просто богиня Instagram. (Телекритика, 

17.08.2017, http://ua.telekritika.ua/dusia/naipopulyarnіshі-instagram-medіinikіv-

675678). 

«Дівчинка-емансіпе» української альтернативної сцени – (позит.) 

І. Карпа. Сама Ірена Карпа, здається, прекрасно розуміє, що «матері двох 

дітей та собаки», як вона сама себе неодноразово називала, вже якось не 

дуже випадає «косити» під «гопника» на сцені, але як від цього іміджу 

відходити і чим цікавити людей навзаєм – ще не дуже. Тому наразі вона 

залишається головною «дівчинкою-емансіпе» української альтернативної 

сцени. (Тиждень.ua, 10.03.2012, http://tyzhden.ua/Culture/44520). 

Дівчинка–феєрверк – (позит.) О. Мішагіна, учасниця проекту «Голос 

країни». Коли дівчинка–феєрверк Оля Мішагіна з команди Тіни Кароль 

розплакалася на зйомках прямого ефіру півфіналу, дізнавшись, що не 

проходить у завершальний тур, – це залишилося поза екраном. (УМ, №5, 

11.01.2013). 

Дітище Цукерберга – (нейтр.) соціальна мережа Facebook. Зі свого 

становища «царя-гори» дітище Цукерберга витягує небувалі прибутки, і 

майже 90% з них – від реклами. (Кореспондент, №7, 24.02.2012). Ні Twitter з 

його щонайбільше 140 символами в пості, що так по-справжньому і не 

прижився в Україні, ні, тим паче, російський «Вконтакте», підконтрольний 

ФСБ аж до рівня доступу до особистих даних користувачів, й близько не 

могли створити конкуренцію дітищу Марка Цукерберґа. (УТ, №25 (397), 

25.06.2015). 
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Дніпропетровський бізнесмен – (нейтр.) І. Коломойський. 

Дніпропетровський бізнесмен завжди ставився до Партії регіонів з великою 

обережністю, а іноді й підтримував, як, наприклад, під час президентських 

виборів 2004 року, коли, за словами самого Коломойського, весь крупний 

бізнес «добровільно-примусово» опинився на боці Віктора Януковича. (УТ, 

№47 (264), 22.11.2012). 

«Доктор Сталевий молот» – (позит.) В. Кличко. Здобути дострокову 

перемогу нокаутом «Доктору Сталевому молоту» не вдалося, хоча для 

цього були всі підстави (УМ, №145, 08.10.2013). 

Доктор Хаус від журналістики – (позит.) Ю. Мостова. Леся Ганжа: 

«Я ціную Мостову як доктора Хауса від журналістики». (Телекритика, 

21.08.2017, http://ua.telekritika.ua/dusia/lesya-ganzha-ya-tsіnuyu-mostovu-yak-

doktora-hausa-vіd-zhurnalіstiki-675892). 

«Дорога смерті» – (негат.) залізниця, збудована під час Другої світової 

війни у Таіланді. Символом цієї ріки стала «Дорога смерті» – залізниця, 

збудована під час Другої світової війни iмператорською Японією. (УМ, 

№150, 16.10.2013). 

«Дорогий Леонід Ілліч» – (ірон.) Л. Брежнєв. Таємницею навіть є сам 

факт народження «дорогого Леоніда Ілліча». (УМ, №35, 06.03.2013). 

Дотепний телетроль – (ірон.) І. Ургант. Безперечно артистичний, 

в’юнкий і дотепний телетроль нині займає лідерські позиції серед чемпіонів 

свого жанру. (ДТ, №15, 19.04.2013). 

«Друга Гарбо» – (позит.) А. Стен. Якою була Анна Стен, що добралася 

до Голлівуду, грала з Гаррі Купером і носила титул «другої Гарбо». (ДТ, №37, 

19.10 – 26.10.2012). 

Другий Єрусалим – (позит.) Київ. (Поява цієї будівлі у руській столиці 

ознаменувала появу «другого Єрусалима» (саме так називали Київ, а зовсім 
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не Москву, як зараз нам намагається довести «старший брат»). (Україна 

інкогніта, 25.08.2015, http://ukrainaincognita.com/kyivska-oblast/kyiv/sobor-

svyatoi-sofii/sofiiskyi-sobor-ta-monastyr). Київ – це наш другий Єрусалим. (УП, 

27.03.2014, http://www.pravda.com.ua/columns/2014/03/27/7020522/?attempt=1). 

Другий Майдан – масові протести в Києві 2013-2014 рр. Податковий 

Майдан при Януковичі став першим серйозним випробуванням на міцність 

попереднього режиму. Другий Майдан став його кінцем. (lb.ua, 22.12.2014, 

https://lb.ua/blog/aleksey_doroshenko/290086_podatkoviy_maydan-2.html). 

«Духовний меч» Лютера – (позит.) «95 тез» М. Лютера. Як це вплинуло 

на її історію – при тому, що мало не вся Північна Європа, за винятком 

романських країн, так чи інакше взяла на озброєння «духовний меч» 

Лютера. (День, №222, 03.12.2015). 

«Дядечко Джо» – (ірон.) Й. Сталін. Після здобуття незалежності 

багато пам’ятників Сталіну було знесено, але останнім часом вони подекуди 

повертаються на міські площі. Та більшість вважає «дядечка Джо» 

тираном, який розгорнув криваві репресії проти свого ж народу. (УП, 

10.07.2013, http://www.pravda.com.ua/inozmi/bbc/2013/07/10/6993944/). 

Експресивно-епатажна співачка – (позит.) І. Карпа. Ірена Карпа 

відкрила для себе концертний 2012-й рік виступом в київському відгалуженні 

легендарного нью-йоркського Sullivan Room. Сама експресивно-епатажна 

співачка обіцяє невдовзі цілий тур Україною і не тільки, на підтримку 

альбому «And I Made а Man», котрий з’явився минулої осені. (Тиждень.ua, 

10.03.2012, http://tyzhden.ua/Culture/44520). 

Еллада – (нейтр.) Греція. Майже половина греків опинилася за межами 

Еллади. (ДТ, №5, 08.02.2013). 
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Еліта збройних сил – (позит.) морська піхота. Еліта збройних сил – 

миколаївська морська піхота – так само мужньо захищає південні кордони 

під Маріуполем. (День, №47-48, 17.03.2016). 

«Ель-Класико» – (нейтр.) футбольний матч між ФК «Барселона» і 

«Реал». На дещицю, але кращою була «Барселона» в іспанському «ель-

класико» – мабуть, центральному матчі весняної частини всіх національних 

футбольних чемпіонатів Європи. (УМ, №40, 24.03.2015). 

Енергетична голка – (негат.) залежність від енергоносіїв. Нова 

російська енергетична голка. (УТ, №1, 15.01.2015). 

Енергетичний магнат – (нейтр.) Р. Ахметов. Енергетичний магнат 

Рінат Ахметов, чиї вугільнодобувні підприємства залишились на не 

підконтрольній Україні території, а приналежні йому ТЕС розкидані по всій 

країні, спокійнісінько вантажить чорне золото з самопроголошених 

«республік». (УМ, №151, 25.11.2016). 

Ентомолог Печерських пагорбів – (ірон.) Ю. Мостова. Я, ентомолог 

Печерських пагорбів, ще не бачила своєї країни. (ДТ, №30-31, 19.08 –

01.09.2017). 

Епатажний команданте – (ірон.) У. Чавес. Але відмовитися від його 

ідеологічної та економічної спадщини буде не так просто: Чавес іще довго 

впливатиме на політичне життя Венесуели. І все ж, із відходом 

харизматичного й епатажного команданте настануть зміни, які 

торкнуться не тільки країни, а й усього регіону. Але популярність Чавеса 

така, що й після смерті команданте впливає на політичне життя 

Венесуели. (ДТ, №10, 15.03 – 22.03.2013). (Див. Веселий Уго). 

«Епідемія правди» – (негат.) зізнання у сексуальних домаганнях. 

Сексуальний скандал із знаменитим продюсером Гарві Вайнштейном, схоже, 

відкрив у Голлівуді справжню скриньку Пандори. Десятки акторів почали 
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згадувати свою молодість і непристойну поведінку своїх старших колег та 

покровителів. (...) Але найбільший удар (після Гарві Вайнштейна) отримав 

двічі оскароносний актор Кевін Спейсі. «Епідемія правди» вихлюпнула на 

поверхню не надто привабливі сторінки його біографії. (УМ, №132, 

03.11.2017). 

Епідемія розлучень – (негат.) велика кількість розлучень. На тлі 

«епідемії розлучень», що прокотилася Голлівудом, появою чергової «вільної 

для стосунків» зірки мало кого здивуєш. (УМ, №134, 21.10.2016). Епідемія 

розлучень, яка котиться Голлівудом, зачепила і екранного «агента 007» 

Деніела Крейга. (УМ, №23, 22.02.2017). 

«Епоха Кучми» – (нейтр.) часи правління Л. Кучми. Герої «епохи 

Кучми»: хто є хто у справі Щербаня. (Тиждень.ua, 15.02.2013, 

http://tyzhden.ua/Politics/72402). 

Епоха Петровська – (нейтр.) період президентства П. Порошенка. 

Епоха правління Леонідів закінчилася в Україні мирною Помаранчевою 

революцією, епоха правління Вікторів – революцією кривавою, на черзі епоха 

Петровська, і яким буде її фінал, не знає ніхто. (УТ, №22, 29.05.2014). 

Епоха «покращення» – (ірон.) період правління В. Януковича. 

Конституція епохи «покращення»: доцільність перемагає законність. 

(Тиждень.ua, 23.06.2013, http://tyzhden.ua/Politics/83215) 

«Ера Глибокого Космосу» – (ірон.) період, коли мером Києва був 

Л. Черновецький. Чи в столицю знову повертається «Ера Глибокого 

Космосу»?.. (ДТ, №2, 20.01 – 27.01.2012). 

Ескулапи – (нейтр.) лікарі. Здавалося б, ідея з усіх боків хороша: 

віднині жодна дитина не вислизне з-під пильного ока ескулапів, а батьки не 

витрачатимуть час на похід з улюбленим чадом до поліклініки (не треба 
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відпрошуватися з роботи, не доведеться сидіти в черзі). (ДТ, №4, 

01.02.2013). 

Євроконкурс естрадної пісні – (нейтр.) Євробачення. Оскільки тут, у 

нас, інколи чудовий, впливовий, медійний і мегапіарний євроконкурс 

естрадної пісні сприймається за принципом приказки «півсвіту плаче, 

півсвіту скаче». (ДТ, №17, 13.05 – 19.05.2017). 

Євромайдан – (нейтр.) період масових акцій протестів в Україні у 

2013-2014 рр. Чимало тих, кому трохи за двадцять і хто сьогодні є 

справжнім господарем Євромайдану, не обтяжені розчаруваннями, які 

накрили хвилею тих, хто стояв на Майдані-2004. (ДТ, №45, 29.11.2013). 

Яковенку здається очивидним, що створення «Росії сьогодні» є реакцією 

Путіна на Євромайдан у Києві. (УМ, №182, 11.12.2013). Попри те, що 

Євромайдан у Полтаві фактично опинився без двох лідерів, протести не 

припиняються, найбільш масові вони у вихідні. (День, №29, 18.02.2014).  

«Європейські бразильці» – (позит.) збірна Португалії з футболу. 

Годиною ж раніше завершився перший матч дня в групі В – португальці й 

данці видали шикарний спектакль на «Арені Львів». Із перших хвилин 

«європейські бразильці» взялися за справу. (УМ, №86, 15.06.2012). 

Єврочиновники – (ірон.) чиновники з країн Європейського союзу. А 

тут, бачите, шведські фани вимагають свободу Юлі, єврочиновники 

відмовляються приїхати на Євро навіть у приватному порядку, а ще й 

журналісти кляті каламутять воду: бач, собаки їх турбують, бач, 

політв’язні, поганий сервіс за захмарними цінами… (УТ, №24 (241), 

14.06.2012). 

«Єдиний опозиційний» – (ірон.) С. Тігіпко. Критика влади з боку 

синьо-білої опозиції та «єдиного опозиційного» Тігіпка, жалі за Донбасом, 

пошуки винних у воєнних невдачах і навіть за вуха притягнені «інформаційні 

приводи» – усе це ретельно прожовується і віялом розсипається в 
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переважній частині більш-менш значущих масових загальноукраїнських 

видань та дублюється в регіональних. (УТ, №43, 23.10.2014). (Див. 

Бунтівний регіонал). 

Жива легенда – (позит.) Л. Гузар. Сьогодні Любомир Гузар святкує 

своє 80-річчя. «Доторкнутись» до живої легенди «УМ» допомогли ті, хто 

добре знає Блаженнiйшого. (УМ, №30, 26.02.2013). 

«Жива легенда української пісні» – (позит.) Т. Петриненко. Тараса 

Петриненка називають «живою легендою української пісні» – у 1997 році 

на фестивалі «Таврійські ігри» він (досі – єдиний) отримав навіть відзнаку в 

цій номінації. Українці визнали це набагато раніше, обравши пісню 

«Україна» з моменту її появи одним із неофіційних духовних гімнів. (УМ, 

№36, 07.03.2013). 

«Живий труп» – (негат.) біоробот. Інакше кажучи, задля прогресу 

науки можливе відкидання не тільки тих моральних і правових норм, які 

вважаються загальнолюдськими, а й тих, які побутують у науковій 

спільноті, є корпоративними: адже доктор Гальванеску готовий 

перетворити на біоробота і свою колегу Юлію Сахно (...) Ці «живі трупи», 

керовані за допомогою радіохвиль, викликають естетичне неприйняття та 

огиду: «Вони посувалися спроквола, але напрочуд струнко і рівномірно, як 

солдати на муштрі...». (День, №189, 17.10.2013). 

Живопис зі «смаком» – (позит.) картини написані кавою та пивом 

Живопис зі «смаком» (заголовок). На цьому Карен не зупинилася і 

спробувала малювати ще й пивом. Аби створити «копії» шедеврів світового 

живопису, портрети королеви Єлизавети II, Леді Гаги, Девіда Бекхема тощо, 

їй потрібні лише вода, кава або пиво. (УM, №135, 13.09.2012). 

Жінка з компасом – (нейтр.) А. Меркель. (Заголовок). (УМ, №102, 

06.12.2012). (Див. «Матінка Меркель», Німецька білявка, Німецька 

залізна леді, Німецька лідерка, Фрау канцлер, Фрау Ріббентроп). 
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Жінка з косою – (ірон.) Ю. Тимошенко. На питання: в компанії з ким 

із політиків ви б хотіли відсвяткувати день святого Валентина, більше 

чверті читачів, а саме 26,19% відповіли, що не проти бачити поряд себе 

легенду української пенітенціарної системи жінку з косою Юлію Тимошенко. 

(Тиждень.ua, 18.02.2013, http://vip.tyzhden.ua/Chronicle/72633). (Див. В’язень 

№1, Газова принцеса, Геній популізму, Леді Ю, Лідерка «Батьківщини», 

Пані Ю, «Підступна відьма», Харківська бранка). 

«Жіночий» канал – канал СТБ. Тобто у великих містах майже в 

кожного четвертого з тих, хто дивився телевізор, була ввімкнена кнопка 

«жіночого» каналу медіа-групи StarLight Media. (УМ, №5, 11.01.2013). 

«Жовтизна», «жовті видання» – (негат.) медіа, основне наповнення 

яких – скандальні матеріали. Колишні зірки політичної журналістики, такі 

як Ткаченко, дозволяють собі перетворювати медіа на жовті видання». 

«Жовтизна – це не лише «джинса» та властива 1+1 «розчленьонка», це 

загравання з владою, – констатує експерт. – Якісь домовленості, які йдуть, 

можливо, від Коломойського. Можливо, від когось іншого…» (УТ, №47 (264), 

22.11.2012). А цінується на вітчизняному телебаченні, у першу чергу, на 

жаль, «жовтизна»: скандальність, стервозність, неоднозначні фрази, 

сльози і переживання. (УМ, №5, 11.01.2013). 

Жовтий карлик – (нейтр.) Сонце. Дива жовтого карлика. Вчені всього 

світу б’ються над загадкою: що то за «дрова», які дозволяють нашому 

Сонцю нести своє тепло на неймовірні відстані. (УМ, №76, 29.05.2013). 

Забава олігархів – (ірон.) футбол. Забава олігархів. Економіка 

професійного футболу досить проста. (Заголовок). (finance.ua, 21.07.2016, 

http://news.finance.ua/ua/news/-/380680/na-yaki-groshi-zhyve-ukrayinskyj-

futbol). 

Заборонений «емігрант» – (нейтр.) П. Лещенко. 16 липня минув 61 рік 

з дня смерті Петра Лещенка (1898–1954) – видатного шансоньє, якого 
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вважають співаком російської еміграції. Мільйони радянських людей від 

Карпат до Курил, затамувавши подих, слухали забороненого «емігранта»– 

фокстроти й танго про кохання, проспівані ліричним тенором. (ДТ №26, 

17.07.2015). 

Загальноукраїнський антигерой – (негат.) корупція. «Збірний 

загальноукраїнський антигерой – корупція» (День.ua, 03.01.2016, 

https://day.kyiv.ua/uk/article/novorichna-anketa-dnya-onovlyuyetsya/zbirnyy-

zagalnoukrayinskyy-antygeroy-korupciya). 

«Залізна леді» – (позит.) М. Тетчер. Учора вранці з Великої Британії 

надійшла сумна новина – померла екс-прем’єр-міністр, легендарна «залізна 

леді» Маргарет Тетчер (УМ, №53, 09.04.2013). Смерть колишнього 

британського прем’єра Маргарет Тетчер виявилась топ-новиною в усьому 

світі. Facebook буквально переповнений коментарями на адресу «залізної 

леді». (День, №65, 10.04.2013). 

«Залізна леді» арт-бізнесу – (позит.) К. МакДугалл. Літературний 

дебют «залізної леді» арт-бізнесу. Власниця аукціонного дому Катерина 

МакДугалл презентувала детектив «Бриг «Меркурій». (УМ, №91, 

26.06.2013). 

«Залізна леді» Нової Зеландії – (позит.) екс-міністр фінансів Нової 

Зеландії Р. Річардсон. «Залізна леді» Нової Зеландії пояснила, яких реформ 

дійсно потребує Україна (заголовок) (ТСН, 13.02.2017, 

https://tsn.ua/politika/kriza-novi-mozhlivosti-zalizna-ledi-novoyi-zelandiyi-

poyasnila-yakih-reform-diysno-potrebuye-ukrayina-862388.html). 

«Залізний» американець – (позит.) Ленс Армстронг. Нагадаємо, 

«залізний» американець підкорював найрейтинговішу багатоденку сім разів, 

проте, спіймавшись на допінгу, був змушений попрощатися з усіма своїми 

чемпіонськими титулами. (УМ, №94, 03.07.2013). 
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«Залізний Господар» Партії регіонів – (негат.) В. Янукович. Різні 

цікаві неформальні подробиці ідеологічної «євронакачки», влаштованої 

Президентом Віктором Януковичем, оприлюднені «Дзеркалом тижня» та 

«Обкомом», залишилися невідомими для широкого загалу. Проте обидва 

видання зійшлися на тому, що хотів сказати «Залізний Господар» Партії 

регіонів. (Телекритика, 20.09.2013, http:// osvita.mediasapiens.ua 

/material/23003). (Див. Віктор ІІ Кривавий, Вічний чиновник, Любитель 

страусів, Непохитний Віктор Федорович, «Папа», Президент-втікач, 

Український самодержець). 

«Залізний канцлер» – (позит.) О. Бісмарк. Немає потреби детально 

коментувати документ, але на деякі його фрагменти варто звернути увагу, 

щоб зайвий раз переконатися у слушності крилатого вислову «залізного 

канцлера» Отто фон Бісмарка: угоди з Росією не вартують паперу, на 

якому вони підписуються (УП, 27.11.2013, 

http://www.pravda.com.ua/columns/2013/11/27/7003308/). 

«Залізний кінь» – (нейтр.) автомобіль; мотоцикл. «Залізного коня» – 

на брухт. (УМ, №97, 09.07.2013). Особисто засвідчу: відділена суцільною 

лінією бічна полоса, якою в нас не спокусився б у годину пік хіба що лінивий, 

не звабила дисциплінованих маямських байкерів об’їхати автомобільний 

затор, створений у вузькому місці траси на Кей Вест. Вони дисципліновано 

підкочували своїх залізних коней у темпі «тягнучки», дозволивши їм 

запрацювати на всю потужність тільки у дозволеному місці. (УМ, №33, 

16.03.2016). 

«Залізний кулак» – (позит.) В. Кличко. Адже саме «Залізний кулак» 

став одним із каменів спотикання на шляху єднання опозиції. (Тиждень.ua, 

30.03.2012, http://tyzhden.ua/Politics/46270). 
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«Залізний» Папа – (ірон.) Папа Бенедикт XVI. А вона майже напевне 

вже обрала її – якщо «залізний» Папа Ратцінгер вважав за можливе піти з 

престолу. (ДТ, №6, 15.02.2013). 

«Замок Гаррі Поттера» – (ірон.) маєток С. Ківалова. Хто в Одесі не 

чув про казкову резиденцію славнозвісного регіонала Сергія Ківалова. Її 

щоправда більше знають як «замок Гаррі Поттера», та суті справи це не 

міняє. (Тиждень.ua, 10.01.2014, http://vip.tyzhden.ua/Chronicle/98581). 

«Засновник Донецька», «батько-засновник» Донецька – (нейтр.) 

Дж. Юз. Верховна Рада ухвалила постанову про святкування 200-річчя з дня 

народження «засновника Донецька» Джона Юза. Удруге сумнівну історію 

про англійського «батька-засновника» Донецька воскресили «регіонали» на 

початку своєї діяльності (УМ, №94, 03.07.2013). 

Засновник закарпатської школи живопису – (позит.) А. Ерделі. Один 

із засновників закарпатської школи живопису, Ерделі на початку ХХ ст. 

завоював усю Європу. (ДТ, №5, 08.02.2013). 

Засновники Голлівуда – (нейтр.) Дж. Шенк, Н. Шенк. Джозеф Шенк 

помер у 1961-му, Ніколас – у 1969-му. У некрологах американські газети 

проголосили їх родоначальниками кіноіндустрії. І до сьогодні наслідники 

ярославського прикажчика волзького пароплавства вважаються 

засновниками Голлівуда. (УТ, №41 (517), 12.10.2017). 

Засуджений Кавальєре – (ірон.) С. Берлусконі. Засуджений Кавальєре 

(заголовок). Слід зазначити, що саме за успіхи в будівництві, досягнуті 

промисловою групою Fininvest, 1977 р. Берлусконі удостоївся почесного 

звання «Кавалер праці». Відтоді прізвисько Кавальєре – найбільш підходяще 

для нього, бо поєднує в собі дві характеристики – кавалер праці (а він справді 

трудоголік) і дамський догідник (що не потребує доказів). (ДТ, №10, 15.03 – 

22.03.2013). 
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«Західняки» – (нейтр.) жителі Західної України. Соціологи з’ясували, 

що «західняки» полюбляють переважно україномовні пісні, тут лідерами є 

«Червона рута», «Хуторянка», «Ой, смереко», «Ой на горі два дубки» та 

«Водограй». (УМ, №6, 16.01.2014). 

Збирачі скарбів – (нейтр.) нелегальні збирачі бурштину. Нехай тепер 

за збирачами скарбів слідкує сам міністр Аваков, адже його висловлювання 

про нелегальних збирачів бурштину було доволі різким. (ТСН, 11.05.2016). 

«Збитий льотчик» – (негат.) людина, успіхи якої в минулому. До того 

ж серед них дуже багато «збитих льотчиків», котрі, як пташки фенікс, 

воскресають в Україні. (Тиждень.ua, 18.09.2012, 

http://tyzhden.ua/Culture/60290). 

Збитий льотчик вітчизняної політики – (негат.) Н. Савченко. Надія 

Савченко – колишня кремлівська полонянка, герой України,нині збитий 

льотчик вітчизняної політики. (УТ, №42 (518), 19.10 – 23.10.2017). (Див. 

Антигерой року, «Новий політик», Українська Жанна д’Арк, 

Фрикуватий політик). 

Зелена відьма;  Зелена муза митців; Зелена фея;  Зелений диявол – 

(негат.) абсент. Всі вони писали про захоплюючу привабливість Зеленої відьми 

та вплив напою на творчий процес. (bbc.com, 31.07.2015, 

http://www.bbc.com/ukrainian/vert_cul/2015/07/150731_vert_cul-absinthe_vp); 

Абсент – зелена муза митців. (bbc.com, 31.07.2015, 

http://www.bbc.com/ukrainian/vert_cul/2015/07/150731-vert_cul_absinthe_vp); 

Зелена фея стала улюбленим напоєм багатьох художників і письменників. 

(bbc.com, 31.07.2015, http://www.bbc.com/ukrainian/vert_cul 

/2015/07/150731_vert_cul_absinthe_vp); За останні 150 років абсент надихав 

багатьох художників, поетів та письменників, а долю декотрих він навіть 

зруйнував. Кореспондент BBC Culture Джейн Чіабатарі дізнавалася про 
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надзвичайну владу зеленого диявола. (bbc.com, 31.07.2015, 

http://www.bbc.com/ukrainian/ vert_cul/2015/07/150731_vert_cul_absinthe_vp). 

«Зелені» – (нейтр.) 1. долари. Радянські журналісти отримували 

невисоку, як на теперішні мірки, зарплату – близько 1 000 доларів на місяць 

(щоправда, ціна «зелених» була тоді іншою), а партійні та профспілкові 

внески з нас регулярно стягували не тільки у рублях, а й у доларах. 

(Телекритика, 07.11.2013, http://osvita.mediasapiens.ua/material/24607). 2. 

громадська організація або політична партія, яка дотримується принципів 

захисту навколишньої середи, покращення екологічної ситуації і т. ін. Як не 

парадоксально, таку ж функцію виконали зелені напередодні розпаду СРСР. 

Як констатують дослідники: «В 1960–80-х була навала подібних проектів: 

від екологів і захисників пам'ятників до активістів «нової педагогіки» та 

бардовської пісні. (Телекритика, 02.10.2013, 

http://osvita.mediasapiens.ua/material/15103). «Це рішення є проривом у 

законодавстві про захист даних у Європі й показує, що відповідає викликам 

цифрової ери. Даний закон представляє всеохоплюючі правила ЄС щодо 

захисту даних, заміняючи сьогоднішнє розмаїття національних актів», – 

сказав лобіст закону, представник німецьких зелених Жан-Філіп Альбрехт 

(Jan-Philipp Albrecht) (Телекритика, 22.10.2013, 

http://osvita.mediasapiens.ua/material/24045). Трохи раніше стала сюрпризом і 

його перемога на праймериз зелених, що завершилися 7 листопада і пройшли 

майже непомічені. (Тиждень.ua, 05.01.2017, http://tyzhden.ua/World/182151). 

3. представники збірної команди Австралії. Позавчора її гонщик Саймон 

Джерранс фінішним ривком виграв третій етап, а в перший день змагань 

відзначився командний автобус «зелених» (УМ, №94, 03.07.2013). 

Зелені «легені» – (позит.) джунглі. Зелені «легені» джунглів 

(заголовок). Лише дві години їзди від Бангкока на мікроавтобусі – і любителі 

дикої природи можуть насолодитися непролазними пагорбами та п’янким 

повітрям джунглів у провінції Канчанабурі. (УМ, №150, 16.10.2013). 
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«Зелені чоловічки» – (негат.) силові підрозділи без розпізнавальних 

знаків. У Слов’янську «зелені чоловічки» з Криму вже будують «світле 

майбутнє» міста (заголовок). (Тиждень.ua, 14.04.2014, 

http://tyzhden.ua/News/107561). Чудова й гостинна країна десь у Середній Азії 

(єдина прикрість – немає виходу до моря) чекає туристів з усього світу й 

водночас дещо побоюється приходу «зелених чоловічків», що прийдуть 

«захищати російськомовне населення» після того, як про неї активно почала 

писати російська преса. (УМ, №4, 14.01.2015). У Фінляндії набув чинності 

закон проти «зелених чоловічків». Мова йде про людей у зеленій формі без 

розпізнавальних знаків, в якій російські військові захоплювали Крим в 2014 

році. (Тиждень.ua, 16.07.2017, http://tyzhden.ua/News/196556). 

«Земля вікінгів» – (нейтр.) Норвегія. На землі вікінгів (заголовок). 

(УТ, №50, 13.12.2012). 

Зірка багатьох талантів – (позит.) О. Зілоті. 8 грудня 1945 р. у 

далекому Нью-Йорку відійшов у вічність один із дійсно великих маестро 

наприкінці XIX – першої половини XX ст., піаніст, композитор, диригент, 

педагог, професор Джульярдської консерваторії Олександр Ілліч Зілоті. Зірка 

багатьох талантів яскраво сяяла на світовій арені високого мистецтва 

упродовж багатьох років. (День, 08.12.2015, 

https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/pamyati-oleksandra-ziloti). 

Зірка бойовиків – (позит.) А. Шварценеггер. Арнольд Шварценеггер 

стане колумністом присвячених бодібілдінгу видань. Зірка бойовиків стане 

відповідальним редактором журналів Flex та Muscle & Fitness, інформує 

Reuters. (Телекритика, 04.03.2013, http:// osvita.mediasapiens.ua 

/material/15920). 

Зірка Боллівуду – (позит.) Р. Рахман. А композитор – зірка Боллівуду 

Рахман повіз додому дві нагороди за роботу над фільмом. (Тиждень.ua, 

24.02.2012, http://tyzhden.ua/News/43200). 
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Зірка Бостона – (позит.) К. Ортіс. Кармен Ортіс, до речі, вважалася 

чудовим юристом і живим утіленням американської мрії. Перша жінка і 

перший американець «латинського» походження на посаді федерального 

прокурора Массачусетса, зірка Бостона, за повідомленнями місцевої преси, 

готова замахнутися на губернаторство. (ДТ, №2, 18.01.2013). 

Зірка дитячої літератури – (позит.) І. Вайброу. Іан Вайброу, 

британський письменник, зірка дитячої літератури, вперше завітав до 

Львова на запрошення «Видавництва Старого Лева» й розповів про свої 

враження і від міста, і від VII Львівського міжнародного дитячого 

фестивалю, почесним гостем якого він став. (УМ, №72, 22.05.2013). 

Зірка легкої атлетики – (позит.) О. Пісторіус. Зірка легкої атлетики з 

ПАР 26-річний Оскар Пісторіус, бігун-ампутант, який став єдиним 

спортсменом з обмеженими можливостями, які взяли участь у Олімпійських 

іграх, заарештований поліцією за звинуваченням у вбивстві своєї подруги, 

відомої фотомоделі Ріви Стенкамп, повідомляє Reuters з посиланням на 

місцеві ЗМІ. (ДТ, 14.02.2013, https://dt.ua/SPORT/zirka-legkoyi-atletiki-oskar-

pistorius-zastreliv-svoyu-podrugu-splutavshi-yiyi-z-grabizhnikom.html). 

Зірка оперної сцени – (позит.) О. Микитенко. 24 жовтня зірку оперної 

сцени меломани почують у партії Віолети в «Травіаті» Дж. Верді, а 29 

жовтня акторка з’явиться в образі юної рабині Лю в пуччинівській 

«Турандот». (День, №190, 21.10.2015). 

«Зірка» російського ТБ – (позит.) В. Познер. «Зірка» російського ТБ 

Володимир Познер сказав, що на їхньому ТБ процвітає гумор, розрахований 

на інтелект хворого лабрадора. (Телекритика, 10.11.2013, 

http://www.telekritika.ua/daidzhest/2013-11-10/87438). 

Зірка російської адвокатури – (позит.) Г. Рєзнік. Серед них – зірка 

російської адвокатури Генрі Рєзнік, керівник московського відділення Human 
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Rights Watch Таня Локшина та деякі наближені до Кремля знаменитості. 

(Телекритика, 17.07.2013, http://osvita.mediasapiens.ua/material/20678). 

Зірка світового балету – (позит.) Д. Матвієнко. Тим часом всесвітньо 

відома зірка світового балету українець Денис Матвієнко (єдиний у світі 

володар чотирьох Гран-прі міжнародних конкурсів балету) отримав 

запрошення Большого театру – увійти в легендарний балет Юрія 

Григоровича «Спартак». (ДТ, №17, 17.05.2013).  

Зірка скульптури – (позит.) А. Капур. Британця індійського 

походження Аніша Капура, світову зірку скульптури та лауреата 

престижної премії Тернера, який зайшов на відкриття виставки, робота 

надзвичайно захопила. (Кореспондент, №22, 07.06.2013). 

Зірка «Титаніка» – (позит.) Л. Ді Капріо. У листопаді зірці 

«Титаніка» Леонардо Ді Капріо виповниться 40 років. (УМ, №108, 

29.07.2014). 

«Зірка» шпальт «Комсомолки» – (ірон.) Н. Королевська. Пролетіла 

повз парламент і «зірка» шпальт «Комсомолки» Наталія Королевська. (УТ, 

№24, 12.06.2014). (Див. Королева джинси, «Та, що мала мрію»). 

Зірки вітчизняної арт-сцени – (позит.) Б. Михайлов, С. Братков та 

О. Ройтбурд. Вони приходили дивитися на роботи світових знаменитостей, 

серед яких японець Такасі Муракамі, британець Аніш Капур і зірки 

вітчизняної арт-сцени Борис Михайлов, Сергій Братков та Олександр 

Ройтбурд. (Кореспондент, №12, 29.03.2013). 

Зірки Національної опери – (позит.) Петро Приймак і Павло Приймак. 

Брати Приймаки – зірки Національної опери. (День, №75, 24.04.2013). 

Зірковий динамівець – (позит.) О. Заваров. Олександр Заваров: 

Футболісти завжди прагнуть максимуму. Зірковий динамівець 1980-х, а 
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нині тренер збірної чекає захоплюючої боротьби за «срібло» чемпіонату 

України. (УМ, №33, 01.03.2013). 

Змагання чотириріччя – (нейтр.) Олімпійські ігри. Зокрема, для 

підготовки Ванкувера до головних зимових змагань чотириріччя канадці 

потратили близько 2 млрд. доларів. (УМ, №25, 24.02.2017). 

Знаменита трійця – (позит.) О. Фреймут, О. Педан, С. Притула, які 

разом вели ТВ-шоу. Першою ведучою «Ревізора» стала Ольга Фреймут, 

телевізійна кар’єра якої почалася в 2008 році з програми «Підйом». (...) Хоча 

співведучі Олександр Педан і Сергій Притула нерідко тягнули ковдру на себе, 

тандем виявився вдалим. Свій останній ефір знаменита трійця провела 27 

травня 2011 року, а вже в кінці серпня відбулася прем’єра «Ревізора». 

(Телекритика, 29.09.2017, http://ua.telekritika.ua/dusia/vid-oli-do-koli-

evolyutsiya-ukrainskih-revizoriv-677647). 

Знаменитий біолог – (позит.) Ч. Дарвін. Колись читав, що в передмові 

до легендарного «Походження видів» знаменитий біолог написав: усе, 

викладене тут, підкріплене двадцятилітніми дослідами та роздумами; і все, 

що тут написане, може бути настільки ж доказово спростоване. (ДТ, №39, 

25.10.2013).  

Знаменитий комедіограф – (позит.) Л. Гайдай. Гайдай і Висоцький. 

Знаменитий комедіограф і легендарний бард. (ДТ, №4, 01.02.2013). 

«Знаток» – (нейтр.) Л. Каневський. «Знаток» Леонід Каневський із дня 

у день зі спокоєм, гідним олімпійців, демонструє скрупульозний процес 

розкриття найбільш резонансних злочинів і убивств за радянських часів. (УП, 

29.01.2013, http://www.pravda.com.ua/columns/2013/01/29/6982366/). 

«Золота акція» – (позит.) вирішальний голос. Останній, проте, цілком 

зберіг свій вплив та питому вагу в українській політиці, отримавши «золоту 

акцію» (нагадуємо, що без нього неможливі жодні конфігурації коаліції в 

парламенті). (УТ, №20 (444), 19.05.2016). Видається, що в парламенті 
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з’являється новий центр впливу, який в умовах постійної нестачі голосів у 

провладній коаліції матиме шанс на споконвічну мрію будь-якого 

українського парламентарія – «золоту акцію». (УТ, №42 (466), 19.10.2016).  

«Золота доба» – (позит.) доба активного конструювання літальних 

апаратів. Якщо Перша світова була вершиною використання дирижаблів із 

бойовою метою, то міжвоєнні роки виявилися періодом розквіту їх цивільних 

аналогів – «золотою добою» цієї історії. (УТ,  №24, 14.06.2012). 

«Золота леді» – (позит.) М. Стріп. Натомість туалет Меріл Стріп, 

яка, зрештою, й здобула статуетку за фільм «Залізна леді», жодних вагань 

не спричинив – знавці одностайно підняли золотисту сукню від «Ланвен» на 

кпини («Меріл сплутала себе з «Оскаром»; «Золотий чоловічок» для «золотої 

леді»). (УМ, №31, 28.02.2012). 

«Золота маска» – (позит.) премія БАФТА. Якщо додати ще й доволі 

непогані вокальні дані – «золота маска» БАФТА відійшла Хетевей цілком 

заслужено, як і недавній «Золотий глобус». (УМ, №22, 12.02.2013). 

«Золота рибка» – (позит.) Д. Зевіна. Був час, коли під орудою 

іменитого іноземного спеціаліста займалася й Дарина Зевіна. Проте, коли 

після перебування в тренувальному таборі олімпіського чемпіона з ПАР Чада 

ле Кло українська «золота рибка» минулого літа провалила ліцензійний 

чемпіонат світу в Казані, вона знову повернулася під крило свого 

попереднього наставника. (УМ, №18, 11.02.2016). 

Золота статуетка, «золотий чоловічок» – (позит.) премія «Оскар». Пол 

Муні продовжує втілювати різнопланові символи епохи й чотири рази 

номінується на «Оскара». Зрештою, цю золоту статуетку, як і нагороду на 

Венеційському кінофестивалі, здобуває за роль видатного хіміка та 

мікробіолога в драмі «Повість про Луї Пастера». (Тиждень.ua, 03.11.2012, 

http://tyzhden.ua/Culture/64052). І хоча позиції колег за океаном далеко не 

завжди збігаються з думкою британців, певні висновки щодо того, кому 
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дістанеться «золотий чоловічок» через два тижні, БАФТА зі своїми 

«золотими масками» все ж допомагає зробити. (УМ, №22, 12.02.2013). (Див. 

Найпрестижніша кіновідзнака). 

Золотий батон – (негат.) виріб, знайдений у маєтку «Межигір’я», 

символ корумпованої влади. А золотий батон – це для диктаторів 

третього світу. (УТ, №36 (356), 05.09.2014). Поліція закрила провадження 

про так званий «золотий батон» екс-президента України Віктора 

Януковича, чи не головний символ його маєтку «Межигір’я». 

(radiosvoboda.org, 17.05.2016, https://www.radiosvoboda.org/a/27740146.html). 

(Див. «Клуб шанувальників золотих батонів»). 

Золотий голос – (позит.) 1. О. Пономарьов. Золотому голосу – 44! 

Кому Пономарьов присвятив першу пісню і як відкрив Євробачення. 

(facty.ictv.ua, 09.08.2017, http://fakty.ictv.ua/ua/showbiz/20170809-oleksandr-

ponomarov-svyatkuye-44-richchya-tsikavi-fakty-pro-zolotyj-golos-ukrayiny/). 

2. Т. Повалій. Чи потягне Повалій на парламентську примадонну? Перший 

день роботи «золотого голосу України» у Верховній раді, безперечно ввійде в 

історію українського парламентаризму. (Тиждень.ua, 13.12.2012, 

http://vip.tyzhden.ua/Chronicle/67500). (Див. «Золотий голос» Партії 

регіонів). 

«Золотий голос» Партії регіонів – (ірон.) Т. Повалій. Чи, нарешті, 

«золотий голос» Партії регіонів Тая Повалій. (Тиждень.ua, 22.08.2013, 

http://vip.tyzhden.ua/Chronicle/87647). 

Золотий голос правлячої партії – (ірон.) О. Бондаренко. Олена 

Анатоліївна – золотий голос правлячої партії. (ДТ, №19, 31.05.2013).  

Золотоверха обитель – (позит.) Михайлівський Золотоверхий 

монастир. Зважаючи на п’ять основних історичних етапів 

життєдіяльності обителі, доведено, що спочатку, під проводом ігуменів, 

життя монастиря регулювали особливими монастирськими нормами та 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


65 
 

правилами, які були досить демократичними (…); в період врядування 

архімандритів Золотоверхий монастир підлягав безпосередньо Св. Синоду і 

змушений був виконувати всі розпорядження його; з настанням часу, коли 

Золотоверха обитель стає місцем перебування вікаріїв митрополита 

Київського та єпископів Чигиринських, статус обителі помітно зростає; з 

відновленням монастиря під керівництвом архімандритів, що припадає на 

період німецької окупації, як і за радянської влади, його діяльність була 

обмежена богослужбовою сферою і фактично зведена до номінальної; в 

новітню добу під керівництвом священноархімандрита обителі Святійшого 

Патріарха Київського і всієї Русі-України Філарета (Денисенка) та 

намісників, що водночас є вікарними єпископами Київської єпархії, 

Михайлівський Золотоверхий монастир не тільки відродив свою діяльність, а 

й переживає період свого духовного піднесення. (День, №110, 26.06.2013). 

«Зомбоящик» – (негат.) телевізор. Що змінилося за кілька місяців у 

«зомбоящиках» і чи слід очікувати гіршого? (УМ, №9, 18.01.2013). Утім, 

їхні історії успіху чудово ілюструють реалії державної кухні: наскільки 

дійсність далека від того, що плебсу втюхують із зомбоящика, і які 

справжні цінності тих, хто перебуває на верхівці Олімпу. (УТ, №44 (520), 

02.11.2017). 

Ідеолог комунізму – (нейтр.) В. Ленін. Зруйнування пам’ятника 

ідеологу комунізму викликало жваву дискусію і в суспільстві. (УМ, №181, 

10.12.2013). 

«Ігровий Оскар» – (позит.) The Game Awards 2016. Названі переможці 

«ігрового Оскара» – The Game Awards 2016. (ДТ, 02.02.2016, 

https://dt.ua/TECHNOLOGIES/nazvani-peremozhci-igrovogo-oskara-the-game-

awards-2016-226257_.html). 

Ікона поп-музики – (позит.) Д. Майкл. Сумна звістка про смерть 

британського співака Джорджа Майкла сколихнула весь світ. Світові зірки і 
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фани виражають скорботу у зв'язку зі смертю ікони поп-музики. (УНІАН, 

26.12.2016, https://www.unian.ua/world/1697937-smert-djordja-maykla-svit-

perejivae-vtratu-odnogo-z-nayuspishnishih-pop-vikonavtsiv-foto-video.html). 

«Ікона стилю» – (позит.) 1. Р. Хантінгтон-Уайтлі. Для британської 

топ-моделі Роузі Хантінгтон-Уайтлі минулий рік видався напрочуд 

успішним. (…) По нагороду новітня «ікона стилю» прийшла у досить 

скромній сукні з колекції весна–літо–2012 Антоніо Берарді. (УМ, №25, 

16.02.2012). 2. Г. Келлі. А в кіно саме її покликали на роль іншої беззаперечної 

«ікони стилю», принцеси Монако Грейс Келлі. (УМ, №137, 28.10.2016). 

«Ікона шок-року» – (позит.) М. Менсон. Мовляв, нарешті й до нас 

завітали «ікони шок-року». (УТ, №50, 13.12.2012). (Див. Антихрист зі 

стажем, «Великий і жахливий», Шок-рокер). 

«Імперія зла» – (негат.) СРСР. Можливо, тому, що в королівстві лева і 

єдинорога добре пам’ятають про «велику гру» з царством двоголового орла 

та холодну війну з «імперією зла», а нинішні дії Кремля розглядають як 

загрозу своїй безпеці. (ДТ №25, 10.07.2015). 

Iндіансько-ковбойський Майдан – вуличні протести у США. 

Iндіансько-ковбойський Майдан у Вашингтоні (День, №74, 24.04.2014). 

Іноземний диктатор – (негат.) В. Путін. А інформація про комісійні на 

суму $500 тис доларів, які він дістав за організацію зустрічі лівійського 

мільйонера Фуада Махзумі з Владіміром Путіним, взагалі, здавалося б, 

мусила остаточно знівечити імідж кандидата. Як можна довірити країну 

президенту, що підробляє на побігеньках у іноземного диктатора? – мали б 

замислитися ті, хто планував проголосувати за Фійона. (Тиждень.ua, 

04.04.2017, http://tyzhden.ua/World/189250). (Див. Маленький диктатор). 

Інформаційна голка – (негат.) залежність від постійного доступу до 

інформації, соцмереж та ін. Проте активним користувачам соцмереж та й 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


67 
 

просто людям, які, так би мовити, відпочивають в інтернеті, досить важко 

позбавитися цієї звички, позаяк, підсівши на інформаційну голку, вони 

побоюються пропустити щось важливе і переглядають соцмережі та 

новинні сайти в будь-яку вільну хвилину. (Тиждень.ua, 03.03.2013, 

http://tyzhden.ua/Society/73756). 

Кабінети на Банковій – (нейтр.) Адміністрація Президента України. 

Як показала практика, саме кабінети на Банковій, замість бути 

локомотивами, стають гальмами процесу змін. (ДТ, №5, 11.02.2017). 

Каменяр – (позит.) Іван Франко. Тихолоз, автор книжки «Психодрама 

Івана Франка», говорить про потребу «перезавантаження» творчості 

Каменяра, про сучасний погляд на його великий доробок. (ДТ, №31, 

30.08.2013).  

Канал Коломойського – (нейтр.) телеканал, що належить 

І. Коломойському. Ця премія – тепер – для театральних «сектантів», для 

тих, хто ще здатний ворожити й молитися у храмі, не вимагаючи з пастви 

відкотів і навіть не сподіваючись на позитивний телерепортаж на каналі 

Коломойського. (ДТ, №11, 23.03 – 30.03.2012). Ведучий з каналу 

Коломойського: В збірної України дуже великі проблеми (заголовок). Відомий 

журналіст, ведучий програми «Профутбол» на 2+2 Ігор Циганик не чекає 

легкої прогулянки для збірної України у матчі відбору ЧС-2018 з командою 

Косова (depo.ua, 06.10.2017, https://sector.depo.ua/ukr/football/veduchiy-z-

kanalu-kolomoyskogo-v-zbirnoyi-ukrayini-duzhe-veliki-problemi-

20171006653577). (Див. «Плюси»). 

«Канал Роднянського» – (нейтр.) 1+1 канал. Бо – хотіло б того 

нинішнє керівництво чи ні – багато глядачів, коли «немає чого дивитися», за 

звичкою, якій уже з десяток років, вмикає «канал Роднянського», де звучала 

українська мова. (УМ, №9, 18.01.2013). 
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«Канал чесних новин» – (ірон.) 5 канал. Оптимальним способом 

розширити аудиторію телеглядачів, орієнтованих на російську мову, 

«каналу чесних новин» стало запрошення працювати білоруського 

опозиційного журналіста Сергія Дорофєєва. (УМ, №9, 18.01.2013). 

Керманичі українського владного ковчега – (нейтр.) очільники 

влади. Тим часом чомусь у нудних монологах глаголящих телевізійних голів не 

згадується про причини зростання суспільної відрази як до чинних 

керманичів українського владного ковчега, так і до методів їхньої 

діяльності. (ДТ, №23, 26.06.2015). 

Кермовий Володимирської – (нейтр.) В. Наливайченко. Як кермовий 

Володимирської Наливайченко не отримав у користування на роки 

аміакопровід; не створив загін кілерів, залегендованих під «орлів Кравченка»; 

не видав індульгенцію від правоохоронних органів Рінату Ахметову, 

призначивши його царем Донбасу; не запрошував для участі в малій колегії 

СБУ Семена Могилевича; не знищив справу того ж Могилевича, що 

накопичувалася оперативниками багато років... (ДТ, №22, 19.06 – 26.06. 

2015). 

«Київська Турандот» – (позит.) премія «Київська Пектораль». Утім, 

не гарніром, а основними стравами; не оправою, а діамантами завжди цінна 

для нас «київська Турандот». (ДТ, №11, 23.03 – 30.03.2012). 

«Київський клан» – бізнес-політична група. «Батьківщина» за свою 

історію стала своєрідною транзитною зоною для багатьох сумнівних, але 

заможних політиків. Варто лишень згадати кілька прізвищ. Богдан 

Губський – член СДПУ(о), соратник Медведчука та яскравий представник 

так званого київського клану, Євген Сігал, теж член СДПУ(о), багаторічний 

член її політради, друг сім’ї Кучми Василь Хмельницький. (УТ, №42 (518), 

23.10.2017). 
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Київський «космонавт» – (ірон.) Л. Черновецький. Прокляття 

«космонавта» (заголовок). Київській владі останнім часом катастрофічно 

не щастить. А ще в усіх негараздах столичних градоначальників можуть 

бути замішані вищі сили. Почалися вони в акурат тоді, як регіонали 

правдами-неправдами відпровадили на примусовий відпочинок всенародно 

обраного київського «космонавта» Леоніда Черновецького. (УТ, №24 (241), 

14.06.2012). 

Київський Монмартр – (позит.) Андріївський узвіз. Андріївський узвіз 

на Подолі – київський Монмартр (заголовок). (УКРІНФОРМ, 21.01.2014, 

http://photo.ukrinform.ua/ukr/current/photo.php?id=593098). 

Київський репер-тушка – (негат.) О. Потапенко. Відтак, пишуть 

місцеві кореспонденти, київський репер-тушка (пам’ятаю, як він від виборів 

до виборів то ображався, що ніхто не запрошує пограти в передвиборчому 

турі й кричав, що він музикант, то вже, коли запросили, казав, що має 

виграти саме його кандидат, бо ж він секс-символ) рвав на собі сорочку, 

жалівся на стан доріг і клявся в патріотизмі. (УП, 11.04.2013, 

http://life.pravda.com.ua/columns/2013/04/11/126242/). 

«Кіберпротез» суспільства – (негат.) комп’ютерні ігри, основою яких є 

симуляція. Комп’ютерні симуляції – «кіберпротез» суспільства, кажуть 

психологи. (УМ, №75, 04.06.2015).  

«Кіндер-сюрприз» української політики – (ірон.) С. Курченко. І, 

схоже, що «кіндер-сюрприз» української політики та власник нового 

чемпіона України з футболу стане ще й медіа-магнатом. (20 вересня на своїй 

сторінці в Facebook журналіст Олександр Чаленко написав, що Сергій 

Курченко купує телеканал «1+1», про що офіційно буде повідомлено 

найближчим часом. (УП, 24.09.2013, 

http://www.pravda.com.ua/news/2013/09/24/6998607/). (УП, 02.20.2013, 

http://www.pravda.com.ua/columns/2013/10/2/6999110/). 
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Кіногуру світового кіно – (позит.) К. Тарантіно. У кінотеатрах країни 

помітний глядацький попит на фільм «Джанго звільнений» від кіногуру 

світового кіно Квентіна Тарантіно. (ДТ, №4, 01.02.2013). 

Кінозірка – (позит.) Ж. Депардьє. Ним став Жерар Депардьє. Світова 

знаменитість, кінозірка. (ДТ, №8, 01.03.2013). 

Кінозірка України – (позит.) О. Сумська. Кінозірка України знову 

з’явилась в екранізаціях «1+1»: новий сезон відкриється несподіванками та 

новими обличчями (ТСН, 12.08.2017, https://1plus1.ua/tanci-z-zirkami). 

«Кіноімператор» – (позит.) Луїс Барт Майєр. За 27 років керована 

Майєром студія зняла чималу кількість успішних стрічок. (…) Такими 

сімейними зв’язками «кіноімператор» створив, за словами The 

Guardian,найвеличнішу династію у світі. (Тиждень.ua, 03.11.2012, 

http://tyzhden.ua/Culture/64052). 

Класик української літератури – (позит.) С. Жадан. Так, наприклад, у 

клубі «Культ» в одній імпрезі поєднали живого класика української 

літератури Сергія Жадана і російського барда Вероніку Доліну (УМ, №133, 

17.09.2013). 

«Клуб шанувальників золотих батонів» – (негат.) корумпована влада, 

Або глава держави перебуває в полоні патерналізму, або належить до «клубу 

шанувальників золотих батонів». (УТ, №4 (428), 28.01.2016). (Див. Золотий 

батон). 

Книга життя – (позит.) Біблія. У присутності професорсько-

викладацького складу, гостей свята першокурсники дали обіцянку спудея 

Острозької академії, а також отримали у подарунок книгу життя – 

Біблію. (День.ua, 01.09.2016, https://day.kyiv.ua/uk/news/010916-studentamy-

ostrozkoyi-akademiyi-staly-mayzhe-600-yunakiv-i-divchat). 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


71 
 

Князь-будівничий – (позит.) Володимир Мономах. Дороги і храми 

Мономаха. Князь-будівничий – душа всієї Руської землі (заголовок). (День, 

№57, 28.03.2013). 

Кобзар – (позит.) Т. Шевченко. До Смоленського кладовища в останню 

путь Кобзаря проводжали викладачі, академісти, студенти, члени 

української громади, видатні сучасники Микола Костомаров, Пантелеймон 

Куліш, Микола Лєсков, Микола Некрасов, Федір Достоєвський, Михайло 

Салтиков-Щедрін, Іван Панаєв... (ДТ, №5, 08.02.2013). (Див. Велет світової 

культури XIX ст., Видатний український поет, Пророк). 

«Кокаїновий король Мілана» – (негат.) Р. Морабіто. Як повідомляє 

CNN, Морабіто є одним із провідних босів злочинного угруповання 

Ндрангета (калабрійська мафія) і має неофіційне прізвисько «кокаїновий 

король Мілана». (НВ, 05.09.2017, http://nv.ua/ukr/world/countries/v-urugvaji-

zaareshtovanij-kokajinovij-korol-milana-jakij-perehovuvavsja-vid-politsiji-23-

roki-1796343.html). 

Колиска козацтва – (позит.) Запоріжжя. Запоріжжя: колиска 

козацтва і символ справжньої мужності. (ВолиньPOST, 17.10.2015, 

http://www.volynpost.com/news/58915-zaporizhzhia-kolyska-kozactva-i-symvol-

spravzhnoi-muzhnosti-foto). 

Колиска православ’я і твердиня віри – (позит.) Києво-Печерська 

лавра. Що в настоятелях Києво-Печерської лаври, колиски православ’я і 

твердині віри, опинилася людина, чиї «проникливі» слова, розтиражовані 

YouTube, перетворилися на справжній посібник із навернення до войовничого 

атеїзму. (ДТ, №1, 11.01.2013). 

Колиска східнослов’янських титульних націй – (позит.) Київ. 

Втрата Києва – колиски всіх трьох східнослов’янських титульних націй – 

досі викликає фантомний біль у колективній душі росіян. (ДТ, №1, 

11.01.2013). 
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Колишній секс-символ – (негат.) Л. Ді Капріо. Але жовта преса 

колишнього секс-символа висміює, порівнюючи з 77-річним Джеком 

Ніколсоном. І не на користь Лео. (УМ, №108, 29.07.2014). 

«КоліціЯнти» – (негат.) члени коаліції у Верховній Раді України. А в 

цілому ситуація, друзі, малюється на рівні дитячої гри «Козаки – 

розбійники», політичні сили «коліціЯнти» не шукають для ради команду, яка 

додасть позитивні тренди економіці і фінансовому ринку, а одні прагнуть 

вкусити правління (створивши дискомфорт в роботі), інші допомагають 

правлінню оборонятися. (День, №118-119, 08.07.2016). 

Команда «камікадзе» – (ірон.) уряд, який очолював А. Яценюк у 2014-

2016 рр. І тоді Яценюк перетворився б, по суті, на короля без королівства. У 

команді «камікадзе» істотно побільшало б людей президента, і коаліційною 

вона залишалася б суто номінально. (УТ, №6 (430), 11.02.2016). 

Конвеєр кінопродукції – (негат.) Голлівуд. Цей період увійшов в 

історію кінематографа як «Новий Голлівуд». Про конвеєр кінопродукції, яка 

раніше майже не давала приводів вважати себе храмом мистецтва, 

несподівано заговорили як про колиску американського авторського кіно. (УТ, 

№41, №41 (517), 12.10.2017). 

«Конкурс договорняків» – (негат., ірон.) вибори до Верховної Ради 

України. Це не вибори до Ради, а це якийсь «конкурс договорняків». 

«Договорняк» по першому колу полягав у тому, що в якості кандидатів до 

ради протягнули трьох нелояльних до правління НБУ членів, двоє з яких – 

«колишні», а один з категорії «любі друзі». (День, №118-119, 08.07.2016). 

«Конотопська відьма» – (негат.) Н. Вітренко. Як так вийшло, що у 

«вотчині» Наталії Вітренко переміг націоналіст? – Ну «конотопська 

відьма» програла. (УТ, №44 (416), 05.11.2015). 
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«Консули Господні» – (негат.) представники церкви «Посольства 

Божого». «Консули Господні». Бізнес і політика «Посольства Божого» 

(заголовок). (УТ, №31 (351), 31.07.2014). 

«Концертна яма» – (негат.) концертні майданчики на Волині. Ще 

приклад – за останній час концерти українських команд в Луцьку, не тільки 

андеграундних, а й популярних типу Mad Heads, постійно проходять на межі 

зриву, дуже мала кількість квитків продається. Взагалі, багато хто називає 

Луцьк й в цілому Волинь «концертною ямою». (Тиждень.ua, 12.03.2016, 

http://tyzhden.ua/Culture/160485). 

Корифеї електронної музики – (позит.) «Depeche Modе». На НСК 

Олімпійський ще два дні тому пожвавилась атмосфера: розпочався збір 

сцени для концерту корифеїв електронної музики британців Depeche Modе. 

(УМ, №92, 27.06.2013). 

Королева джинглів – (позит.) К. Цісик. Рекламна «спеціалізація» 

подарувала Квітці її третє, «титульне» ім’я Jingle-diva – Королева 

джинглів, яке вказує на винятковий професійний статус співачки й 

доводить, що Америка не тільки визнала, а й полюбила її як свою. (УТ, №15, 

11.04.2013). 

Королева джинси – (ірон.) Н. Королевська. Миколі Катеринчуку не 

дають спокою лаври королеви джинси Наталі Королевської. (Телекритика, 

20.07.2013, http://osvita.mediasapiens.ua/material/20785). (Див. «Зірка» 

шпальт «Комсомолки», «Та, що мала мрію»). 

Королева Марго – (позит.) М. Тетчер. Королева Марго. Чим 

запам’яталася світу Маргарет Тетчер. (Кореспондент, №14, 17.04.2013). 

(Див. Залізна леді). 
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Королева сердець – (позит.) принцеса Діана. День пам’яті принцеси 

Діани – кращі фото королеви сердець. (Ukr.Media, 31.08.2017, 

https://ukr.media/culture/320115/). 

Королева трикотажу – (позит.) С. Рикель. «Королева трикотажу» – 

так прозвали рудоволосу французьку дизайнерку, кар’єра якої охоплює п’ять 

десятиліть. Найвідоміший витвір Рікель – светр «Poor boy», який став 

улюбленим предметом гардеробу Франсуази Арді, Одрі Хепберн і Бріжит 

Бардо. (bbc.com, 29.12.2016, http://www.bbc.com/ukrainian/vert-cul-38454085). 

Королева шахів – (позит.) М. Музичук. Марія Музичук: третя 

українська королева шахів. (bbc.com, 06.04.2015, 

http://www.bbc.com/ukrainian/sport/2015/04/150406_muzychuk_chess_hk). 

Королівство лева і єдинорога – (нейтр.) Великобританія. 

Великобританія. Лев і єдиноріг проти двоголового орла. Можливо, тому, що 

в королівстві лева і єдинорога добре пам'ятають про «велику гру» з 

царством двоголового орла та холодну війну з «імперією зла», а нинішні дії 

Кремля розглядають як загрозу своїй безпеці. (ДТ №25, 10.07.2015). (Див. 

Острівна держава, Острівна монархія). 

Королівство-прагматик – (нейтр.) Іспанія. Іспанія. Королівство-

прагматик (заголовок) (ДТ, №29, 12.08 – 18.08.2015). 

«Королівський клуб» – (позит.) футбольний клуб «Реал». 

«Королівському клубу» знадобився гучний перехід , щоб забити інформаційне 

поле, що на початку літа належало бразильському новачку синьо-

гранатових. (Тиждень.ua, 09.09.2013, http://mobile.tyzhden.ua/ 

publication/88883). 

Королівські перегони – (позит.) перегони «Формули 1». Нинішній 

сезон королівських перегонів, що в неділю завершився в Бразилії, став уже 

точно останнім для легендарного Міхаеля Шумахера. (УМ, №177, 

27.11.2012). Нещодавно Корінна заявила про бажання продати особистий 
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літак Шумі, а днями виставила на аукціонний продаж чемпіонський болід 

«Феррарі» F-2000, на якому її коханий виграв свій третій чемпіонський 

титул у «королівських» перегонах. (УМ, №116, 06.08.2014). 

«Королі кетчупу» – (ірон.) родина Хайнц. Можна очікувати, що він 

також робитиме акцент на питаннях кліматичних змін і енергетики (його 

друга дружина Тереза, спадкоємиця династії «королів кетчупу» Хайнц, 

виділяє значні кошти на підтримку руху на захист довкілля). (ДТ, №2, 

18.01.2013). 

Король ґрунту – (позит.) Рафаель Надаль. Здається, під час 

вимушеного відпочинку у Рафи відкрилися додаткові резерви, які допомогли 

«королеві ґрунту» не тільки виграти рекордний – восьмий – «Ролан Гаррос», 

а й по-новому розкритися на «хардових» кортах. (УМ, №130, 11.09.2013). 

Король комерційного театру – (позит.) Н. Ковард. Короля 

комерційного театру драматурга Ноела Коварда представлено в афіші 

«Приватним життям» – ліричною комедією про стосунки подружніх пар, 

яку на пострадянському просторі переграли всі антрепризи. (ДТ, №25, 

10.07.2015). 

«Король кольору» – (позит.) Т. Сільваші. Уже не тварина, але й не 

зовсім людина – такою формулою, закріпленою в назві проекту, можна 

окреслити антропоморфні об’єкти Тамари й Олександра Бабаків, 

розфарбовані «королем кольору» Тіберієм Сільваші. (День.ua, 04.07.2017, 

https://day.kyiv.ua/uk/afisha-4-10-lipnya).  

Король повітря – (позит.) дирижабль. Перші королі повітря: 

дирижаблі були певною ілюзією людства у намірах опанувати повітряний 

простір. (УТ,  №24, 14.06.2012). 

Король римейків – (ірон.) Філіп Кіркоров. Співак Філіп Кіркоров 

вперше показав обличчя своєї 2-річної доньки. Довгий час король рімейків 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


76 
 

приховував обличчя Алли-Вікторії. (ТСН, 20.01.2014., 

https://tsn.ua/glamur/spivak-filip-kirkorov-vpershe-pokazav-oblichchya-svoyeyi-2-

richnoyi-donki-330202.html). 

Король рок-н-ролу – (позит.) Е. Преслі. Друге місце у рейтингу вже 

також традиційно посів інший король – рок-н-ролу. До смерті Джексона 

саме Елвіс Преслі регулярно опинявся на першому місці, але тепер він значно 

відстає від лідера зі своїми 55 мільйонами доларів «заробітку». (УМ, №155, 

21.10.2014). 

Король саспенсу – (позит.) А. Хічкок. Телеканал BBC візьметься за 

серіальну адаптацію культового фільму Альфреда Хічкока 1963 року 

«Птахи». Чутки про те, що один із найкращих фільмів короля саспенсу буде 

перезнято в форматі міні-серіалу, ширилися давно. (Телекритика, 19.08.2017, 

http://ua.telekritika.ua/culture/esche-odin-fіlm-hichkoka-stane-serіalom-675862). 

Космічний мер – (ірон.) Л. Черновецький. «Космічний мер» прийшов 

на телебачення у оновленому образі. (ТСН, 13.03.2013, 

https://tsn.ua/foto/leonid-chernoveckiy-zminiv-imidzh-ta-vidrostiv-sivu-boridku-

yak-v-hemingueya-285846.html).  

Космічні діти – (нейтр.) діти з інвалідністю. Уже влітку табір відбувся 

завдяки тому, що тисячі людей прийшли в червні на благодійний Кураж 

Базар, де «космічні діти» (саме так називає Олеся дітей з інвалідністю) 

могли гратися зі звичайними дітьми, разом малювати, ліпити пряники, 

заплітати коси, губитися і знову знаходитися на радість батькам. (ДТ, 

№29, 12.08 – 18.08.2017). 

Кощій Безсмертний – (негат.) В. Путін. Проте, Путін-Кощій 

Безсмертний з усіх сил ховає свою казкову голку, котрою по суті є його 

особистий рейтинг, в «яйці» фальсифікацій голосів виборців. (Тиждень.ua, 

17.04.2012, http://tyzhden.ua/World/47721). 
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Країна-агресор – (негат.) Росія. Так само як не міг не знати, що не слід 

покладатися «на підступного і зрадливого ворога» – Росію, орієнтуючись на 

імпорт левової частки вугілля саме з країни-агресора, який вона потім 

абсолютно прогнозовано заблокувала в себе на кордоні й ще не раз зробить 

це знову. (УТ, №1, 15.01.2015). (Див. Північний сусід, Старший брат, 

Східний сусід). 

Країна вранішнього сонця – (нейтр.) Японія. У 1941 р., коли Японія 

вступила у Другу світову війну на боці нацистської Німеччини, його 

виключили з числа лицарів ордену, але через 30 років, у 1971-му, коли Країна 

вранішнього сонця знову стала миролюбною державою, титул повернули. 

(ДТ, №27, 19.07.2013). Тож імовірний вплив його фільму на авторів із Країни 

Вранішнього Сонця не дивина. (УТ, №21 (497), 25.05.2017). 

«Країна, де збуваються мрії» – (ірон.) Кирзбекістан (віртуальна 

країна). Спеціально для них журнал Conde Nast Traveler розробив путівник по 

«країні, де збуваються мрії». До речі, на карті (віртуальній) Кирзбекістан 

тепер також позначений – на середині між Киргизстаном та 

Узбекистаном. (УМ, №4, 14.01.2015). 

«Країна емігрантів» – (нейтр.) США. І це не лише досвід «країни 

емігрантів» США. (УП, 07.01.2013, http://www.pravda.com.ua/articles/ 

2013/01/7/6980916/). 

Країна Жанни д’Арк та Віктора Гюго – (нейтр.) Франція. Саме тому 

трагедія видатного, всесвітньо відомого французького драматурга ХХ 

століття Жана Ануя (1910–1987) «Антигона», написана 1942 року в 

окупованій нацистами країні Жанни д’Арк та Віктора Гюго, порушує 

завжди важливі й актуальні проблеми історії, завжди насущно важливі 

питання звільнення людського духу від тиранії – хай навіть замаскованої 

догмами «здорового глузду». (День, №17, 30.01.2014). 
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Країна Кленового Листка – (нейтр.) Канада. Прем’єр-міністр Країни 

Кленового Листка – один із тих політиків, кого найкраще впізнають у світі, 

до того ж, мабуть, найулюбленіший. (УТ, №29 (453), 21.07.2016). 

Країна льоду і вулканів – (нейтр.) Ісландія. До цієї країни льоду і 

вулканів можна втекти, щоб охолонути, але не змерзнути. (УТ, №48, 

29.11.2012). 

Країна «Папи Колі» – (ірон.) Білорусь. Країна «Папи Колі» 

(заголовок). В’ячеслав Сівчик: «Нині Білорусь – це звичайне ханство». (УТ, 

№15, 05.04.2012). 

Країна посмішок та орхідей – (позит.) Таїланд. Країна посмішок та 

орхідей – так часто іменують Королівство Таїланд. (УМ, №150, 16.10.2013). 

Країна «Правого сектору» та «укропів-кровопивців» – (ірон.) 

Україна. Деінде ще трапляються, скажімо, афіші гурту «Фристайл» та 

Ґріґорія Лєпса, які проявили безстрашність, виступивши цього року в країні 

«Правого сектору» та «укропів-кровопивців». (УТ, №51 (371), 18.12.2014). 

Країна ранкової свіжості – (нейтр.) Південна Корея. Кінематограф 

Південної Кореї (Країна ранкової свіжості – її неофіційна назва) давно набув 

статусу легенди на світовій арені. (День, №168, 10.09.2014). 

Країна тисячі островів – (нейтр.) Індонезія. Країна тисячі островів. 

(заголовок) «Індонезія – найбільша острівна країна світу», – дружно пишуть 

усі довідники. (УМ, №60, 25.04.2014). 

Країни першого світу – (позит.) високорозвинуті країни. Якби скласти 

все разом, Україна, вочевидь, жила б краще, ніж країни першого світу. (УТ, 

№43, 23.10.2014). 

Краща половина людства – (позит.) жінки. До речі, лише цю дівчину 

Катерина Білетіна зобразила босою, всі інші представниці кращої 
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половини людства красуються у традиційних для свого регіону чобітках, 

черевичках, постолах тощо. (День, №194, 16.10.2014). 

Креативна Мекка – (позит.) Лондон. По-перше, це Лондон! Це London 

Fashion Week. Це креативна Мекка. (День, №26, 14.02.2017). 

«Кремлівський кухар» – (ірон.) Є. Прігожин. Юлію Латиніна також 

уточнила, що це вже 14-й або 15-й напад на неї. Останній напад вона 

пов’язує з матеріалами в «Новой газете» про російського ресторатора 

Євгенія Прігожина, чиї компанії забезпечують продовольством перших осіб 

Росії. У зв’язку з цим ЗМІ називають його «кремлівським кухарем». 

(Телекритика, 22.08.2016, http://ua.telekritika.ua/society/v-moskve-napali-na-

zhurnalista-yuliyu-latininu-657095). 

Кремлівські «лікарі» – (ірон.) піар-технологи з Кремля. Із колишніх 

регіоналів, які окопалися здебільшого в Опозиційному блоці, голуби миру 

виходять так собі. По-перше, їхня політсила дискредитувала себе 

прихованою або відкритою підтримкою сепаратизму. По-друге, кремлівські 

«лікарі», схоже, прописали політикам цього спектра стриману риторику, 

щоб вони не мали проблем з українським законодавством. (УТ, №50 (474), 

15.12.2016). 

Кривавий святий – (негат.) Микола ІІ. Кривавий святий і Бандера: 

кого та зважаючи на чию думку мають вшановувати українці. (УМ, №10, 

25.01.2017). 

Крилата статуетка – премія «Еммі». Хто цього року отримає 

«Еммі» – головну телепремію року. За крилату статуетку змагатимуться 

найкращі серіали та провідні серіальні актори. (Телекритика, 15.09.2017, 

http://ua.telekritika.ua/culture/hto-v-tsogo-roku-otrimaє-emmі-–-golovnu-

telepremіyu-roku-676978). 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


80 
 

«Кримнаші» – (негат.) ті, хто підтримують анексію Криму. Якого поки 

що не розгледіти серед вірнопідданих «кримнашів». (ТСН, 23.03.2017,  

https://tsn.ua/blogi/themes/zhittya/krim-rim-i-efiopiya-901367.html). 

«Кровосіся Азіров» – (негат.) М. Азаров. «Кровосіся Азіров 

остаточно збожеволів»: у Авакова відповіли на «бімби» про уряд у вигнанні. 

(obozrevatel.com, 09.01.2017, https://www.obozrevatel.com/ukr/society/38194-

krovosisya-aziru-ostatochno-zbozhevoliv-u-avakova-vidpovili-na-bimbi-pro-

uryad-u-vignanni.htm). 

Культурний П’ємонт – (позит.) Львів. То що ж трапилося зі Львовом, 

який завжди називали культурним П’ємонтом? (День, №119, 09.07.2015). 

(Див. Сміттєва столиця). 

Кумир мільйонів – (позит.) Дж. Бенсон. Завершилися концерти на 

головній сцені виступом суперзірки, видатного гітариста і обожнюваного 

мільйонами співака Джорджа Бенсона та його групи. Бенсону 72 роки, в 

нього десять Grammy, він пише диски з 1964-го, останній – Inspiration: A 

Tribute to Nat King Cole, 2013 г. Років 30–40 тому він був кумиром мільйонів. 

(ДТ, №24, 3.07.2015). 

Кумири української опери – (позит.) О.Жила, М. Частій. Забуті 

кумири української опери (Заголовок). (ДТ, №49, 27.12.2013 – 17.01.2014).  

Легенда боксу – (позит.) В. Кличко. «Цей бій проти легенди боксу 

стане найбільшим у моїй професіональній кар’єрі», – проявивши повагу до 

майбутнього опонента, заявив 27-річний британець. Кличко ж назвав 

Джошуа найкращим представником молодого боксерського покоління. (УМ, 

№161, 15.12.2016). 

Легенда вітчизняного кіно – (позит.) Л. Марченко. Невдовзі до нас 

приєднується легенда вітчизняного кіно Леонід Марченко. (УМ, №119, 

21.08.2013). 
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Легенда електронного року – (позит.) «Depeche Mode». Depeche Mode. 

Легенда електронного року повертається до Києва в межах тримісячного 

туру на підтримку нового, 13-го альбому (назва й точна дата виходу поки що 

не озвучені). (№52 (269), 27.12.2012). 

Легенда світового балету – (позит.) Н. Макарова. Легенда світового 

балету Наталія Макарова: «Тільки Віктюк змусив мене плакати на сцені» 

(ДТ, №7, 22.02.2013). 

«Легенда українського парламентаризму» – (ірон.) 1. В. Литвин. 

Незважаючи на цілковитий баланс поглядів гостей, серед яких були навіть 

«легенда українського парламентаризму» Володимир Литвин, юний нардеп 

від ПР Сергій Горохов, Олесь Доній та політолог Сергій Таран (Телекритика, 

25.09.2013, http://www.telekritika.ua/kontent/2013-09-25/86149). 2. 

Ю. Кармазін. Дивує одне: чому пан Кармазін, «легенда українського 

парламентаризму» і «юрист завзятий» через ВАСУ (враження таке, що цей 

«найгуманніший суд у світі» виносить ухвали лише за позовом колишнього чи 

й майбутнього нардепа) не зняв із передвиборних перегонів усіх своїх 

конкурентів? (Телекритика, 11.12.2013, http://www.telekritika.ua/kontent/2013-

12-11/88395). 3. (позит.) С. Хмара. І дуже показово, що на знак протесту 

проти входження його та компаньйонів до складу БЮТ легенда українського 

парламенту Степан Хмара вийшов із фракції та ВО «Батьківщина», де був 

заступником голови партії. (УТ, №42 (518), 19.10 – 23.10.2017). 

Легенда української естради 60–70-х. – (позит.) В. Купріна. Я вже 

написав сто статей про те, як ігнорують літню українську співачку 

Валентину Купріну, легенду української естради 60–70-х. (ДТ, №25, 

05.07.2013).  

Легенда «Формули-1» – (позит.) М. Шумахер. Уже більше семи 

місяців минуло з того часу, як німецький автогонщик Міхаель Шумахер 

зазнав важкої травми голови, проте звісток, що 44-річна легенда 
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«Формули-1» поступово повертається до активного життя, на жаль, 

немає. (УМ, №116, 06.08.2014). 

Легендарний американський спецслужбіст – (позит.) М. Россіні. 

Легенда американських спецслужб дав інтерв’ю «Подробностям». Так само 

приємно здивував «Інтер» розмовою з легендарним американським 

спецслужбістом Марком Россіні. (Телекритика, 03.11.2013, http:// 

osvita.mediasapiens.ua /material/24486). 

Легендарний бард – (позит.) В. Висоцький. Гайдай і Висоцький. 

Знаменитий комедіограф і легендарний бард. (ДТ, №4, 01.02.2013). 

Легендарний мультфільм – (позит.) мультфільм «Козаки». 

Легендарний мультфільм повертається. «Укранімафільм» завершив зйомки 

першої серії «Козаки. Навколо світу». (День, №92, 31.05.2017). 

«Легені міста» – (позит.) ліси. «Легені міста», розміщені у Святошині, 

Пущі-Водиці, Ірпені, Ворзелі та інших хвойних масивах, що оточують Київ із 

північного заходу, продовжували знищуватися (подекуди з посиленою 

інтенсивністю). (ДТ, №39, 16.10 – 23.10.2015). 

Леді з перших – (позит.) М. Бек. «Леді з перших». Вона не була 

українською Жанною Д’арк, не вела за собою народ на барикади, вона просто 

жила Україною та заради України… (День.ua, 02.05.2012, 

http://incognita.day.kiev.ua/ledi-z-pershix.html). 

Леді, яка змінила Великобританію і світ – (позит.) М. Тетчер. Леді, 

яка змінила Великобританію і світ. (заголовок) (День, №65, 10.04.2013). 

Леді Ю – (нейтр.) Ю. Тимошенко. Про те, що Леді Ю 20 місяців не 

виходила на вулицю й живе, не бачачи сонячного світла, також говорив її 

адвокат Сергій Власенко. (УМ, №111, 06.08.2013). Цікаво також те, що всі 

опитані експерти та депутати були дуже здивовані, наскільки спокійно, 

навіть стоїчно сприйняла «леді Ю» свою поразку – мовляв, це справді вибір 
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українців. (Тиждень.ua, 26.05.2014, http://mobile.tyzhden.ua/publication/110777). 

(Див. В’язень №1, Газова принцеса, Геній популізму, Жінка з косою, 

Лідерка «Батьківщини», Пані Ю, «Підступна відьма», Харківська 

бранка). 

«Летючий корабль» – (нейтр.) дирижабль. Але конструювання 

«летючого корабля», яке вели в одному з царських маєтків у Підмосков’ї, 

через наближення наполеонівських військ так і не було завершене. (УТ,  №24, 

14.06.2012). 

Ліверпульські вундеркінди – (позит.) «Бітлз». Навіть грав для їхніх 

альбомів на роялі, доки ті самі не навчилися, робив аранжування пісень та 

купу всього як старший соратник, у якого музичного досвіду значно більше, 

ніж у ліверпульських вундеркіндів. (УТ, №19 (443), 12.05.2016). 

Лідер Батьківщини – (нейтр.) А. Яценюк. Але якщо трохи не доїхати 

до воріт цього володіння, звернувши в провулок, то метрів через 100 

потрапиш до будинку лідера Батьківщини. (Кореспондент, №42, 25.10.2013). 

Лідер держави – (позит.) президент. А ось у Віталія Ковальчука ще 

більший рахунок до лідера держави. (УТ, №20 (444), 19.05.2016). 

Лідер «джинсового» фронту – (ірон.) партія «Сильна Україна». Щоб 

зрозуміти масштаб такого явища, погляньмо на одного з лідерів 

«джинсового» фронту – «Сильну Україну». (УТ, №43, 23.10.2014). 

Лідер українського тенісу – (позит.) І. Марченко. Також поліпшив 

свою позицію в табелі про ранги АТР i новоспечений лідер українського 

тенісу Ілля Марченко. (УМ, №120, 27.09.2016).  

Лідери Майдану – (нейтр.) В. Кличко, О. Тягнибок, А. Яценюк. 18,7% 

знаходять виправдання в тому, що «лідери Майдану розгубилися й не 

встигли перешкодити втечі з країни Януковича, Пшонки, Арбузова, Азарова, 

Клюєва, Захарченка та ін.». (ДТ, №50, 26.12.2014). 
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Лідерка «Батьківщини» – (нейтр.) Ю. Тимошенко. Лідерка 

«Батьківщини» – поза сумнівом, одна з найкращих ораторок в українській 

політиці. (Тиждень.ua, 07.03.2017, http://tyzhden.ua/Politics/187071). (Див. 

В’язень №1, Газова принцеса, Геній популізму, Жінка з косою, Леді Ю, 

Пані Ю, «Підступна відьма», Харківська бранка). 

Літературний «батько» Незнайки – (позит.) М. Носов. Напевно, це 

веселий фатум: Незнайко не тільки був покликаний спогадами про Ірпінь, 

Київщину, він і «дебютував» у Києві. Хоч його літературний «батько» вже 

давно, ще коли йому минув 21 рік, залишив Україну і мешкав у столиці СРСР. 

(УМ, №19, 06.02.2013). 

Літературний батько «Тореадорів із Васюківки» – (нейтр.) 

В. Нестайко. Помер літературний батько «Тореадорів із Васюківки» 

Всеволод Нестайко (заголовок) Помер легендарний дитячий письменник 

Всеволод Нестайко. (Тиждень.ua, 17.09.2014, 

http://tyzhden.ua/News/117015/PrintView). 

Локомотив української рок-сцени – (позит.) «Бумбокс». Що, однак, 

зовсім не завадило локомотиву української рок-сцени запалити публіку так, 

що навіть півгодинна пауза між виступами «Бумбоксу» та шотландо-

американців із Garbage була майже непомітною. (Тиждень.ua, 15.06.2012, 

http://tyzhden.ua/Culture/53047). 

«Лондонград» – (ірон.) Лондон. Через велику кількість російських 

плутократів, що проживають у столиці Об’єднаного Королівства та її 

околицях, місто нерідко називають «Лондонград». (ДТ, №25, 10.07.2015). 

Лукавий – диявол. Пам’ятаючи, що лукавий ховається в деталях, 

проаналізуємо те, що відбулося протягом минулого століття. (ДТ, №6, 

21.02.2014). 
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Любитель страусів – (ірон.) В. Янукович. У російському сегменті 

розважального Інтернету набула популярності іронічна думка про те, що 

перегляд фотографій за 25–26 березня примусив одного любителя страусів 

у Ростові сумно зітхати за втраченими можливостями. Насправді у 2013 р. 

саме за аналогічним сценарієм розвивалися події в Києві, що й примусило 

В. Януковича згодом прощатися з батьківщиною. (ДТ, №13, 08.04.2017). 

(Див. Віктор ІІ Кривавий, Вічний чиновник, «Залізний Господар» Партії 

регіонів, Непохитний Віктор Федорович, «Папа», Президент-втікач, 

Український самодержець). 

«Любі друзі» – (ірон.) найближчі люди президента. Президент 

Ющенко міг зробити для України значно більше, але його зрадили «любі 

друзі». (УМ, №175, 28.11.2013). «Любі друзі» Петра Порошенка 

(підзаголовок). (День, №229, 05.12.2014). Це не вибори до Ради, а це якийсь 

«конкурс договорняків». «Договорняк» по першому колу полягав у тому, що в 

якості кандидатів до ради протягнули трьох нелояльних до правління НБУ 

членів, двоє з яких — «колишні», а один з категорії «любі друзі». (День, 

№118-119, 08.07.2016). 

«Любі друзі 2.0» – (ірон.) найближчі люди президента П. Порошенка. 

Захід явно дратує дедалі більша схожість у поведінці Порошенка з 

Януковичем. У того була «Сім’я», а в цього «любі друзі 2.0», де замість сина 

на чолі стоїть армійський товариш Кононенко. (УТ, №6 (430), 11.02.2016). 

Люди в мантіях – (нейтр.) судді. Благо законів про вибори, 

конституцій, змін та виправлень до них законодавець за останні роки 

проголосував стільки, що творчий люфт для політиків, експертів і людей у 

мантіях КСУ (а цей інститут може бути використаний Банковою для 

пролонгації повноважень нині чинного тандема Черновецький–Попов) 

залишається досить широким. (ДТ, №18, 18.05. – 25.05.2012). 
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Люди в погонах – (нейтр.) поліцейські. Люди в погонах «охрестили» 

продаж кави з машин стихійною торгівлею. (УМ, №92, 27.06.2013). 

Люди з камерами і блокнотами – (нейтр.) журналісти. «Чекайте, 

пресу поки не наказано пускати. Як буде команда – я вийду і усіх запрошу», – 

розводячи руками звертається до медійників головний охоронець. Люди з 

камерами і блокнотами обурюються. (Тиждень.ua, 29.03.2014, 

http://tyzhden.ua/Politics/106258/PrintView). 

Люди з кіноапаратом – (нейтр.) оператори. Люди з кіноапаратом 

(заголовок). (УТ, №44 (520), 02.11.2017). 

Людина-бренд – (позит.) М. Саакашвілі. Колишній грузинський 

президент разом із уже покійним Кахою Бендукідзе є втіленням образу 

успішного реформатора на пострадянському просторі. На відміну від інших 

реформаторів-легіонерів, він – людина-бренд. (Тиждень.ua, 10.08.2017, 

http://tyzhden.ua/Columns/50/197982). 

Людлина-оркестр – (позит.) І. Пустовий. Проте в Україні такою 

людиною-оркестом, і це без перебільшення, є композитор Іван Пустовий. 

(УМ, №89, 25.07.2017). 

Людина-птаха – (позит.) А. Нікітіна. Чималий кавалок таких своїх 

настроїв принесли із собою Анна Нікітіна. Пам’ятаю, якось після вистави 

«Школа нетеатрального мистецтва», у якій ми брали участь, ця чудова 

людина-птаха, що всім створює кабарешний настрій, каже: «Дівчата, 

послухала нас збоку, ми такі класні й можемо значно більше за те, що 

робимо зараз як акторки в театрі». (УТ, №11 (331), 13.03.2014). 

Людина-свято – (позит.) С. Адамян. Людина-свято, соліст 

Дніпровської опери, суперфіналіст четвертого сезону телешоу 

«МастерШеф» Самвел Адамян здатний за секунду закохати в себе глядача. 
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(Телекритика, 10.08.2017, http://ua.telekritika.ua/dusia/dyakuyu-scho-zhivі-frіki-

na-ukrainskomu-telebachenni-675440). 

Людина з вилами – (ірон.) О. Ляшко. «Людина з вилами» потрапляє 

до нового парламенту (заголовок). Голова Радикальної Партії Олег Ляшко, 

відомий як «людина з вилами», потрапляє до нового складу парламенту. 

(УКРІНФОРМ, 29.10.2012, https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/1415190-

lyudina_z_vilami_potraplyae__do_novogo_parlamentu_1767216.html). Я зуб 

даю: про Олега Валерійовича телеглядачі знають як про Людину З Вилами, 

зовсім не розуміючи, звідки беруться непристойні натяки, яка їхня природа і 

що означає сталий вираз: «Боря, щось ти не те робиш». (Телекритика, 

04.01.2013, http://www.telekritika.ua/kokotuha/2013-01-04/77956). (Див. 

Головний вилоносець української політики, Головний радикал, Ляшко з 

вилами, Скажений радикал). 

Людина з зірки – (позит.) Д. Боуі. Коли Девід Боуї помер, багато хто 

написав, що Людина з зірки тепер назавжди залишиться на небесах. 

(bbc.com, 29.12.2016, http://www.bbc.com/ukrainian/vert-cul-38454085). 

Людина з янголом на плечі – (позит.) Любомир Гузар. Любомир Гузар. 

Людина з янголом на плечі. (заголовок) (УП, 26.10.2016, 

http://www.pravda.com.ua/articles/2016/10/28/7121750/). 

Людина Любові і Світла – (позит.) Л. Гузар. Людина Любові і Світла. 

(заголовок) Пішов з життя Блаженнійший Любомир (Гузар). (День, №93-94, 

01.06.2017). 

Людина тисячоліття – (позит.) Борис Плаксій. 19 грудня 2012 р. пішов 

із цього світу Борис Плаксій. Людиною тисячоліття назвав його Іван 

Марчук – і справді, нам іще треба осягнути, хто серед нас творив. (ДТ, №4, 

01.02.2013). 
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Лялька-мотанка a la française – (негат.) Е. Макрон. Лялька-мотанка 

a la française (заголовок). Макрон, неначе лялька-мотанка, дозволяє кожному 

виборцеві побачити у своїй особі те обличчя, якого бракує на політичній 

шахівниці. (УТ, №7 (483), 15.02.2017). 

Ляльководи з Кремля – (негат.) керівництво РФ. Водночас 

погіршилися стосунки керівництва так званої «ДНР» та їхніх ляльководів із 

Кремля. (УМ, №44, 08.04.2016). 

Ляшко з вилами – (ірон.) О. Ляшко. Першим на думку спадає 

«плакатний» Ляшко з вилами – чим не агітація до силового повалення 

влади? (УМ, №138, 19.09.2012). (Див. Головний вилоносець української 

політики, Головний радикал, Людина з вилами, Скажений радикал). 

Маг кіноекрана – (позит.) Ж. Мельєс. «УМ» поспілкувалася з 

нащадками основоположника кінематографа, легендарного мага кіноекрана 

Жоржа Мельєса. (УМ, №59, 18.04.2013). 

Мадам «кастрюлькіна» – (негат.) І. Богословська. Ввечері після 

інциденту Аронець написав у соціальних мережах Facebook і Twitter: «Відьма 

вкрала хрестик у націоналіста. Під час сутички, що відбувалася біля 

трибуни ВР, Богословська зірвала хрестик у народного депутата Олега 

Гелевея! Прівичкі вора удівітєльна сільни. А ми думаємо, звідки береться 

шансон! От із життя такої мадам «кастрюлькіной», адже ми 

пам’ятаємо, як вона починала свою кар’єру з крадіжок каструль на зйомній 

хаті в Кончі-Заспі», – прес-секретар столичної ВОС згадав ще й катавасію 

із нібито неповерненням Богословською посуду власникові орендованого нею 

житла. (УМ, №128, 06.09.2013). 

Майдан по-тайськи – протести у Таіланді. Майдан по-тайськи 

(заголовок). (День, №31, 20.02.2014). 
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«Майданівці» – ті, хто брав участь у протестах на Майдані. 

Протистояння «стінка на стінку» в Києві майже зводило нанівець потуги 

правоохоронців висмикувати окремих «майданівців» із тісного кола, – у 

Краснодарі, Москві, Саратові, Іжевську натовп просто спостерігав, як 

автозаки запаковувалися новими «агентами Госдепа». (ДТ, №13, 08.04 –

14.04.2017). 

Майданарбайтер – (ірон.) ті, хто на платній основі бере участь у 

вуличних протестах. У нас такого очільника уже розіп’яла би преса, а 

опозиція виводила б на протести сотні тисяч людей навіть без залучення 

майданарбайтерів. (Тиждень.ua, 09.04.2013, 

http://tyzhden.ua/Columns/50/76904). 

Майстер блокбастерів – (позит.) К. Нолан. Тим часом, відповідь 

очевидна, якщо згадати нещодавній фільм «Дюнкерк», поставлений ще 

одним майстром блокбастерів з претензією – Крістофером Ноланом. 

(Телекритика, 14.09.2017, http://ua.telekritika.ua/culture/chomu-na-mkf-u-

venetsіi-osvistali-novii-fіlm-darrena-aronofskі-676948). 

Майстер великої ракетки – (позит.) С. Стаховський. Третій за силою 

вітчизняний майстер великої ракетки – Сергій Стаховський – 112-й. (УМ, 

№120, 27.09.2016). 

Майстер ексцентричної кінокомедії – (позит.) Л. Гайдай. Великий 

вигадник і талановитий фантазер – режисер Гайдай, неперевершений 

майстер ексцентричної кінокомедії. (ДТ, №4, 01.02.2013). 

Майстер живопису – (позит.) І. Коваленко. Досвідчений майстер 

живопису, випускник Дніпропетровського художнього училища та 

Харківського художньо-промислового інституту, член НСХУ Іван 

Михайлович Коваленко пройшов великий шлях пошуків і надбань. (День, 

№202, 06.11.2013). 
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Майстер інтерв’ю – (позит.) Т. Себастіан. Розмову модерував Тім 

Себастіан (Tim Sebastian), визнаний майстер інтерв’ю, ведучий HardTalk 

BBC. (Телекритика, 01.10.2013, http://osvita.mediasapiens.ua/material/23357). 

Майстер інтриги – (позит.) Ю. Винничук. Серединою 1990-х у 

львівських газетах з’явилися шкіцики Юрка Винничука з історії місцевих 

забігайлівок, тобто кнайп. Написані майстром інтриги («видатний 

провокатор і міфотворець української літератури», титулував його часопис 

«Post-Поступ»), вони провокували припущення: якщо ці нариси зреалізуються 

у книжку – то буде правдивий бестселер. (УМ, №118, 09.09.2015). 

Майстер королівської музики – (позит.) П. Дейвіс. Британський 

композитор і режисер Пітер Максвелл Дейвіс прожив життя яскравих і 

непримиренних протиріч. Він був відлюдником, який ховався від суспільства 

на Оркнійських островах, і водночас Майстром королівської музики, 

переконаним модерністом, але в його будинку роками не було ані 

водопроводу, ні електрики. (bbc.com, 29.12.2016, 

http://www.bbc.com/ukrainian/vert-cul-38454085). 

Майстер латиноамериканської та світової прози XX століття – 

(позит.) Г. Маркес. Маркес є представником літературного напряму 

«магічний реалізм» і майстром латиноамериканської та світової прози XX 

століття. (Тиждень.ua, 18.04.2014, http://tyzhden.ua/News/107950). (Див. 

Славетний колумбійський письменник). 

Майстер мистецького епатажу – (позит.) А. Федірко. Майстер 

мистецького епатажу. У київській галереї Soviart Анатолій Федірко 

представляє арт-проект «Супрематична Україна» (День, №228, 12.12.2013). 

Майстер слова – (позит.) Е. Паунд. Це був Поет з великої літери, 

основоположник модерної американської поезії, блискучий критик і майстер 

слова, наставник у літературі Томаса Стернза Еліота і Ернеста Хемінгуея, 
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засновник руху імажистів. Його звали Езра Паунд. (УП, 04.01.2013, 

http://www.pravda.com.ua/columns/2013/01/4/6980930/). 

Майстер українського поетичного кіно – (позит.) С. Параджанов. І 

саме з того дня розпочинається відлік «тюремної» епопеї геніального 

майстра українського поетичного кіно, автора фільму «Тіні забутих 

предків». (ДТ, №7, 22.02.2013). 

Майстер фільмів жахів – (позит.) Дж. Ромеро. Учора стало відомо, що 

в Торонто на 77-му році життя помер режисер Джордж Ромеро. Майстер 

фільмів жахів помер від раку легенів. (Телекритика, 18.07.2017, 

http://ua.telekritika.ua/culture/u-chomu-zasluga-rezhisera-epopei-pro-zhivih-

smertnih-dzhordzha-romero?-674490). 

«Маленька Бджілка» – (позит.) А. Гросу. Навряд чи хтось, 

спостерігаючи за першими кроками в музичній кар’єрі «маленької Бджілки», 

міг повірити в те, наскільки вона зміниться через десяток років. Тепер у 

співачці не залишилося жодного сліду від скромної невинної дівчинки – Гросу 

випурхнула з-під батьківського крила, поїхала на навчання в Росію і взялася 

підкорювати тамтешній шоу-бізнес відвертими роботами. (obozrevatel.com, 

31.05.2017, https://www.obozrevatel.com/ukr/life/people/25190-zuhvali-i-

znameniti-top-5-najskandalnishih-ukrainskih-blondinok.htm). 

Маленька людина неабиякого таланту та розуму – (позит.) 

Ч. Чаплін. Розумний, мудрий Чаплін одразу зрозумів, що мистецтво не може 

сходити з конвеєра й що десята муза ще толком не народилася, не вийшла з 

піни розваг. Він, звісно, трохи лукавив: усе ж таки ця маленька людина 

неабиякого таланту та розуму намагалася змусити глядача відчувати й 

думати. (УТ, №41 (517), 12.10.2017). 

«Маленька Польща» – (позит.) Свидниця. Сьогодні до Свидниці 

приїжджають тисячі туристів з усього світу, аби побачити святиню, 

відчути колорит вишуканої «маленької Польщі». (УМ, №145, 11.11.2015). 
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Маленький диктатор – (негат.) В. Путін. До кривавої війни доклала 

важку руку й Російська Федерація, очолювана вже тоді маленьким 

диктатором. (УМ, №32, 15.03.2016). (Див. Іноземний диктатор). 

Мама української літератури – (позит.) О. Забужко. Торік пані Оксана 

у книжці «Український палімпсест» (К.: Комора, 2014), згадуючи ті часи, 

прохопилася фразою: «Забужко й Андрухович, себто «мама й тато» 

української літератури». (ДТ, №27, 24.07.2015). 

«Манкуніанці» – (нейтр.) гравці ФК «Манчестер Юнайтед». Але 

«манкуніанці» таки перемогли, випередивши «Лівер» у суперечці за третє 

місце. (УМ, №40, 24.03.2015). 

«Маски-шоу» – (негат.) незаконне захоплення, обшук приміщення 

людьми у масках. «Маски-шоу» в ІТ-компаніях є аж надто недавніми, щоб 

стертися з пам’яті. (УТ, №4, 28.01.2016). 

Мати американського авангарду, «мати експериментального 

кіно» – (позит.) М. Дерен. Майя Дерен, мати американського авангарду 

(заголовок). Рідко яка розмова про американське авангардне кіно обходиться 

без імені Майї Дерен. Кінознавці називають її то «матір’ю 

експериментального кіно», то його «жрицею». (Тиждень.ua, 03.11.2012, 

http://tyzhden.ua/Culture/64052). 

«Мати міст руських» – (позит.) Київ. Сталося це в Києві, на вулиці 

Басейній. Більша частина «матері міст руських» не входила до межі 

осілості – переліку районів, де в Російській імперії дозволялося селитися 

євреям. (ДТ, №33, 13.09.2013). (Див. Бузкове місто, Місто на берегах 

Дніпра, Рекламний Сомаліленд, «Столиця в саду»).  

«Мати церков руських» – (позит.) Софія Київська. Софія Київська – 

«мати церков руських», найбільша святиня українського народу. 

(radiosvoboda.org, 22.03.2017, https://www.radiosvoboda.org/a/28382399.html). 
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(Див. Ансамбль, що входить до списку Всесвітнього надбання людства, 

Архітектурна душа України, Архітектурна казка, Головна християнська 

святиня, Головний храм країни, Одна з найголовніших християнських 

Святинь Східної Європи, Осередок духовного життя, Пам’ятка 

української архітектури, Територія розбрату, Храм розбрату).  

«Матінка Меркель» – (ірон.) А. Меркель. «Матінка Меркель» зі своїм 

фірмовим політичним стилем – сухуватим, але розважливим, що вселяє 

спокій і впевненість у завтрашньому дні. (ДТ, №4, 01.02.2013). (Див. Жінка з 

компасом, Німецька білявка, Німецька залізна леді, Німецька лідерка, 

Фрау канцлер, Фрау Ріббентроп). 

Мегазірка рок- і поп-музики – (позит.) Д. Бові. Вперше британець 

Бові, мегазірка рок- і поп-музики, потрапив на чільне місце в американських 

рейтингах... через два дні після своєї смерті. (УТ, №19 (443), 12.05.2016). 

Мєгасупергіперзірка номер один – (позит.) Руся (І. Поривай). І 

мєгасупергіперзіркою номер один у нашому рідному музичному болоті нової 

доби я назвав би Русю. (УТ, №15, 13.04.2017). 

«Межигірські старці» – (ірон.) президент В.Янукович і його оточення. 

Це ж була подія у «межигірських старців» [Президента і його оточення]. 

Але я собі сказав: нехай пишуть, історикам буде легше. (Кореспондент, №15, 

19.04.2013). 

Мекка для гурманів – (позит.) Львів. І нині Львів – це Мекка для 

гурманів. (УМ, №115, 02.09.2015). 

Мекка для творчих – (позит.) Нормандія. Мекка для творчих: як 

українка створила у Нормандії храм мистецтв. (УМ, №67, 01.06.2017). 

Мекки для всіх вагнеріанців світу – (позит.) Будапешт. Такий же 

монофестиваль одного композитора, на афішах – ті ж зоряні імена, що й у 

постановках легендарного баварського Фестшпільхауса і Мекки для всіх 
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вагнеріанців світу, виконання тішить високою якістю та вдумливим 

ставленням до вагнерівської музичної драми. (ДТ, №23, 26.06.2015). 

«Менша сестра» – (негат.) Україна. Але радянській імперії мало 

знекровити тіло України – вона прагне знівечити її душу, відредагувавши на 

свій великодержавний розсуд і культуру, і навіть мову своєї «меншої 

сестри». (ДТ, №3, 25.01.2013). 

«Металісти» – (нейтр.) гравці ФК «Металіст». Цікаво, що, коли 

«металісти» забивали третій гол, ворота «моряків» захищав опорний 

захисник Маріуш Левандовський. (УМ, №122, 28.08.2013). 

Метр – (позит.) В. Лобановський. Щоправда, зрештою й Метр не 

встояв під глобальним натиском легіонерів, проте намагався цим не 

зловживати (УМ, №147, 10.10.2013). 

Метр української літератури – (позит.) Ю. Андрухович. Але Шульц 

вдався метру української літератури блискуче, тому видавці, обираючи 

перекладача для Вальзера, не сумнівалися в тому, хто це має бути. (УМ 

№133, 17.09.2013). 

«Мильна опера» – (негат., знижено) телевізійний серіал. Автори 

серіалу ніби навмисне відмовляються від найпопулярніших схем – у кадрі 

немає ані насильства, ані дорогих спецефектів, ні актуальних політичних 

алюзій, лише мелодрама найвищого класу. Проте від класичних «мильних 

опер» «Це ми» відрізняється чудовими діалогами, добре прописаними 

характерами і прекрасними акторськими роботами. (Телекритика, 

15.09.2017, http://ua.telekritika.ua/culture/hto-v-tsogo-roku-otrimaє-emmі-–-

golovnu-telepremіyu-roku-676978). 

«Мисливці за падаллю» – банкіри, які працюють у сірій зоні. 

Багатостраждальна економіка України однозначно не зацікавлена в такому 
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варіанті розвитку подій, коли «мисливці за падаллю» домінують над 

кваліфікованими інвесторами. (ДТ, №34, 07.10.17). 

Міністр-українофоб – (негат.) Д. Табачник. Міністр-українофоб у 

сьогоднішньому уряді України Д.Табачник продовжує ратувати за історію 

спільну з Росією. (ДТ, №22, 15.06.2012). 

«Міністр закордонних справ БЮТ» – (нейтр.) Г. Немиря. 

Наслухавшись скандування зали, Турчинов запропонував обрати решту 

президії в складі Григорія Немирі (давнього «міністра закордонних справ 

БЮТ»), Ярослава Федорчука (ще давнішого керівника партапарату), Сергія 

Соболєва (голови «опозиційного уряду», діяльність котрого де-факто 

припинилася ще влітку 2010 року), В’ячеслава Кириленка, Сергія Луценка 

(старшого брата ув’язненого екс-міністра внутрішніх справ) і, звичайно ж, 

Арсенія Яценюка. (Тиждень.ua, 30.03.2012, http://tyzhden.ua/Politics/46270). 

Мінстець – (ірон.) Міністерство інформаційної політики, яким керував 

Т. Стецьків. Більше не МінСтець. Кадрова втрата в уряді Гройсмана – 

очільник Міністерства інформаційної політики написав заяву про відставку 

за станом здоров’я. (День, №93-94, 01.06.2017). 

Місто ангелів – 1. (позит.) Лос-Анджелес. Але не варто обмежувати 

свої знання про Місто Ангелів лише дев’ятьма грандіозними літерами 

(Hollywood) на узвишші Голлівудських пагорбів. (УМ, №58, 17.04.2013). 

Минулі вихідні у Місті Ангелів пройшли під знаком Книжкового фестивалю 

«Лос–Анджелес таймс» (Los Angeles Times Festival of Books). (УМ, №63, 

25.04.2013). 2. (позит.) Бангкок. Так до Бангкока додалася перша приставка 

«Місто ангелів», яку згодом запозичив Лос-Анджелес, а з роками їх 

додавалося все більше, аж поки офіційна назва міста не стала складатися із 

42 слів. (УМ, №150, 16.10.2013). 

Місто вальсів – (позит.) Відень. «Відень – це рай, де ніяк не можуть 

зрозуміти, що у двох годинах польоту знаходиться пекло, в якому гинуть 
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люди», – описав свої відчуття один із українських дипломатів, побувавши в 

місті вальсів. (ДТ №23, 26.06.2015). 

Місто Великого Яблука – (нейтр.) Нью-Йорк. За даними спільного 

дослідження The Wall Street Journal/WNBC-TV/Marist, за міського омбудсмена 

де Блазіо були готові проголосувати 65% виборців, а його основного 

суперника Джозефа Лоту підтримували лише 26% жителів Великого 

Яблука. (ДТ, №46, 06.11.2013). 

Місто, виткане із джазу – (позит.) Одеса. Одеса. Місто, виткане із 

джазу (ДТ, №21, 14.06.2013). (Див. Місто-перлина, Південна Пальміра, 

«Столиця Новоросії», Столиця Причорномор’я, Чорноморська 

пальміра). 

Місто доблесті й терпимості – (позит.) Чернігів. Стародавній 

Чернігів – місто доблесті й терпимості – вже на підступах огортає 

розміреним ритмом спокою, а православні бані випромінюють небесну 

позолоту. (ДТ, 26.09.2014, http://gazeta.dt.ua/CULTURE/viyna-mati-ridna-

kurazh-u-provinciyi-_.html). 

Місто закоханих – (позит.) Париж. Нещодавно влада Парижа 

постановила штрафувати на €35 кожного, хто кине недопалок у 

неналежному місці. Розумне рішення: «бичками» буквально всипаний центр 

міста закоханих, що за кількістю бруду може позмагатися з Києвом. 

(Тиждень.ua, 02.02.2012, http://tyzhden.ua/Travel/41188/PrintView). 

Місто-музей – (позит.) Париж. Париж – це два величезні лабіринти: 

над землею та під нею. І якщо першим – вулицями міста-музею, дивом 

вцілілими під час двох світових воєн – блукати надзвичайно цікаво, то до 

другого, що йменується метрополітеном, людям зі слабкими нервами краще 

навіть не наближатися. (Тиждень.ua, 02.02.2012, 

http://tyzhden.ua/Travel/41188/PrintView). 
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Місто-перлина – (позит.) Одеса. Вся Одеса у відчутті виру 

«Океанів» – у рамках дворічного світового гастрольного туру до міста-

перлини приїде всесвітньо відомий український рок гурт «Океан Ельзи». 

(УМ, №72, 07.06.2016). (Див. Місто, виткане із джазу, Перлина біля моря, 

Південна Пальміра, «Столиця Новоросії», Столиця Причорномор’я, 

Чорноморська пальміра).  

Місто зустрічей – (позит.) Вроцлав. Але не тільки «температурний 

фактор» приваблює мандрівників: 1,5 мільйона туристів відвідують Вроцлав 

за рік. «Місто зустрічей» – так кажуть про нього і поляки, й ті, хто 

приїжджає сюди з інших країн. (УМ, №145, 11.11.2015). 

Місто колишнього Галицько-Волинського князівства – (нейтр.) 

Рівне. Розпростерши крила серед кромішньої пітьми, «Ворона» полетіла в 

місто колишнього Галицько-Волинського князівства – в Рівне. (ДТ, 

29.01.2016, http://gazeta.dt.ua/CULTURE/krila-voroni-_.html). 

Місто корабелів – (нейтр.) Миколаїв. Місто корабелів добре відоме не 

тільки своїми «літніми» спортивними зірками – стрибуном з трампліна 

Іллєю Квашею та фехтувальницею Ольгою Харлан. Мешкає в Миколаєві й 

пара відомих в Україні «зимовиків». (УМ, №50, 22.04.2016). 

Місто Лева – (нейтр.) Львів. Наприклад, Львів відзначиться 325-

кілометровим марафоном на честь свята, маршрут якого пролягатиме з 

міста Лева і аж до Кракова. (УМ, №121, 23.08.2013). 

Місто на берегах Дніпра – (нейтр.) Київ, Дніпро. За радянських часів у 

Києві був поширений міф, що Ґолда Меїр провела в цьому місті все своє 

дитинство, нібито навіть навчалася тут у жіночій гімназії і потім, в 

Америці й Палестині, постійно з ностальгією згадувала місто на берегах 

Дніпра (ДТ, №33, 13.09.2013). (Див. Бузкове місто, «Мати міст руських», 

Рекламний Сомаліленд, «Столиця в саду»). 
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Місто наречених – (нейтр.) Миколаїв. Якими тільки солодкими 

епітетами не уславився промисловий центр на півдні країни – Миколаїв: 

«місто святого Миколи», «місто корабелів», «місто білих акацій», «місто 

машинобудівників» і, звичайно ж, «місто наречених». (День, №47-48, 

17.03.2016). 

Місто пам’ятників – (позит.) Відень. Відень – місто пам’ятників. 

Камінні постаменти зберігають історію – пам’ятник Гете, Моцарту, 

Францу Йосифу... (УМ, №33, 15.03.2017). 

Місто побожних волонтерів – (позит.) Тернопіль. Тернопіль. Місто 

побожних волонтерів. (заголовок) (Тиждень.ua, 04.08.2015 

http://tyzhden.ua/Society/142293). 

Місто-сад – (позит.) Чернігів. У маленькому місті-саду (улюбленому 

місті М.Коцюбинського та багатьох інших світочів думки) саме ці церкви-

бані – наче суворі вартові, що хочуть відгородити землю від напастей, 

тривог. (ДТ, 26.09.2014, http://gazeta.dt.ua/CULTURE/viyna-mati-ridna-kurazh-

u-provinciyi-_.html). 

«Місто студентів та науки» – (нейтр.) Харків. Тобто цей додаток не 

мав стати чимось унікальними, він був уже на часі для міста, яке позиціонує 

себе не лише як «перша столиця», а й як «місто студентів та науки». 

(День, №49, 22.03.2017). (Див. Перша столиця, Столиця радянської 

України). 

Місто, яке постало з моря – (нейтр.) Венеція. Кульмінацією 

італійських міражів була Венеція. Коли він побачив архітектурне диво 

найпримхливішого міста, яке постало з моря, повітряно-східну розкіш 

палаців, колону з левом та Святого Марка на березі – Сергій зрозумів: ось 

тут оселя його душі. (День, №192, 24.10.2012). 
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Міхо – (ірон.) М. Саакашвілі. Особливо враховуючи, що Міхо й досі 

очолює Одеську ОДА. (УТ, №1 (425), 14.01.2016). (Див. Грузинський екс-

президент). 

Мова міжнаціонального спілкування – (нейтр.) англійська мова. 

Російський президент, хоч і знає майже досконало німецьку, не спромігся 

вивчити мову міжнаціонального спілкування – англійську, якою розмовляли 

всі його співрозмовники за столом. (УМ, №155, 21.10.2014). 

Мова Шекспіра – (нейтр.) англійська мова. Зустріти місцевого, 

котрий володів би мовою Шекспіру краще за учня 5-го класу звичайної 

української школи, – напрочуд складно. (Тиждень.ua, 02.02.2012, 

http://tyzhden.ua/Travel/41188/PrintView). 

Мовний майдан – масові протести в Україні проти прийняття закону 

«Про засади державної мовної політики». Важливою передумовою Майдану-

2014 був Мовний майдан-2012, спричинений ухваленням антиукраїнського 

закону Ківалова-Колесніченка «Про засади державної мовної політики». 

(УМ, №102, 23.08.2017). На доказ цієї думки вони наводять той факт, що 

більше місяця поруч із протестувальниками, де б не розташовувалися 

активісти «мовного майдану», за ними пильнували правоохоронці з 

патрульної машини. (radiosvoboda.org, 15.08.2012, 

https://www.radiosvoboda.org/a/24678254.html). 

«Мокрі» протоколи – (нейтр.) протоколи з «мокрими печатками». «Я 

перемагаю на 930 голосів. У мене є «мокрі» протоколи з кожної дільниці», – 

зазначив Левченко. (УП, 30.10.2012, 

http://www.pravda.com.ua/news/2012/10/30/6976227/). 

«Молода команда» Черновецького – (негат.) політики з оточення 

Л. Черновецького. Програму «Турбота» попередня «молода команда» 

Черновецького розгорнула заради «улюблених бабусь», тобто для допомоги 

громадянам похилого віку. (ДТ, №2, 20.01 – 27.01.2012). Після проведення 
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блискучої операції з усунення від керма міста молодої команди 

Черновецького не зовсім молода команда Попова з таким запалом кинулась 

розгрібати авгієві стайні столиці, що, здавалось, Київ нарешті засяє як 

пектораль. (УТ, №24 (241), 14.06.2012). Початок проблем із рекламою в 

столиці абсолютно закономірно збігся в часі із приходом до влади Леоніда 

Черновецького та його «молодої команди». (Тиждень.ua, 18.10.2016, 

http://tyzhden.ua/Society/176422). А от постать того ж таки Олеся Довгого, 

члена «молодої команди Черновецького» й чи не найголовнішого творця 

безпрецедентного дерибану столичної землі, нічого, крім огиди, не викликає. 

(УТ, №42 (466), 19.10.2016).  

Молодий й майже вічний нардеп – (ірон.) В. Макеєнко. А 

найпарадоксальніше те, що про цей маленький бізнес молодого й майже 

вічного нардепа мало хто знав, він собі роками спокійнісінько складав 

купюрку до купюрки на чорний день. (...) Макеєнко тоді щиро запевняв, що 

без нього нічого не працюватиме, навіть розповідав журналістам (які все 

знімали на приховану камеру) тонкощі своєї схеми, але йому не повірили. (УТ, 

№44 (520), 02.11.2017). 

Молодоолігарх – (ірон.) С. Курченко. А 200 млн кубометрів уже у 

2013 р. «зависли», бо молодоолігарх, як може з’ясуватися, «продавав 

повітря». (ДТ, №35, 27.09.2013). 

Монстри шоу-бізнесу – (ірон.) І. Білик, Т. Повалій. Звісно, якби до 

студії «Про життя» завітали такі монстри українського шоубізу, як Ірина 

Білик чи Тая Повалій разом із чоловіком Ігорем Ліхутою (про якого кажуть, 

що «Ліхута» – це не прізвище, а професія!), від призабутих зірок 90-х не 

лишилося б каменя на камені (Телекритика, 17.04.2013, 

http://ua.telekritika.ua/kontent/2013-04-17/80903). Отож, завдяки світлинам 

зоряних папарацці вдалося ідентифікувати регіоналу Ірину Бережну, 

гімнастку Лілію Подкопаєву, монстрів шоу-бізнесу Ірину Білик, Григорія 

Лепса, Ігоря Крутого, співучого ректора Михайла Поплавського, ведучу 
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Машу Єфросініну, і багато інших. (Тиждень.ua, 30.09.2013, 

http://vip.tyzhden.ua/Chronicle/90469). 

Мотор санкцій у човні ЄС – (позит.) Німеччина. Німеччина. Мотор 

санкцій у човні ЄС. (заголовок). (ДТ №27, 24.07.2015). 

Морське око – озеро Синевир. Синевир – це окремий невеличкий світ із 

власним мікрокліматом: вода в озері навіть у літні дні не прогрівається 

більше, аніж на 1 м. Заборонене купання доведеться замінити прогулянкою 

довкола Морського Ока (круглий острів у центрі озера нагадує зіницю). 

(День, №171-172, 23.09.2016). 

«Моряки» – (нейтр.) гравці ФК «Севастополь». Цікаво, що, коли 

«металісти» забивали третій гол, ворота «моряків» захищав опорний 

захисник Маріуш Левандовський. (УМ, №122, 28.08.2013). 

Музична візитівка кримських татар та України – (позит.) Джамала. 

Про те, як музична візитівка кримських татар та України планує 

боротися за свою землю й при цьому далі творити, Тиждень і поговорив із 

Джамалою. (УТ, №14 (334), 03.04.2014). 

Музична Мекка Європи – (позит.) оперний театр у Відні. Про 

оперний театр «Штатсопер» можна говорити багато, він – найбільш знана 

родзинка культурно-мистецького Відня, музична Мекка Європи і світу. (УМ, 

№33, 15.03.2017). 

Музичний «Оскар» – (позит.) премія «Греммі». Антипластмасовий 

Grammy: цьогорічний музичний «Оскар» приємно здивував 

безальтернативністю доброго вибору. (Тиждень.ua, 14.02.1012, 

http://tyzhden.ua/Culture/42275). 

Музичні анархістки – (позит.) «Dakh Daughters». Музичні анархістки 

(заголовок). Гурт Dakh Daughters про творчість без меж, сутність 

українського мелосу та життя з натхненням. (УТ, №11 (331), 13.03.2014). 
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Мутанти від кіно – (ірон.) К. Тарантіно, Г. Дель Торо. Тож не дивно, 

що дружбу зі старшим колегою цінували такі мутанти від кіно, як 

Тарантіно та Гільєрмо Дель Торо. (Телекритика, 18.07.2017, 

http://ua.telekritika.ua/culture/u-chomu-zasluga-rezhisera-epopei-pro-zhivih-

smertnih-dzhordzha-romero?-674490). 

«Мушкетери» – (нейтр.) фехтувальники. Прихід до керма національної 

збірної з фехтування Гарніка Давидяна вочевидь пішов на користь нашим 

«мушкетерам». (УМ, №115, 13.08.2013). 

«Найважливіше з мистецтв» – (позит.) кіно. Поки кінокритики й 

шанувальники «найважливішого з мистецтв», затамувавши подих, чекали, 

кому ж цього року дістанеться «Оскар», в інтернеті знавці моди вже 

активно обговорювали туалети, в яких зірки продефілювали червоною 

доріжкою. І, як це часто трапляється, дехто з тих, хто отримав від модних 

критиків «чорну мітку» за несмак, згодом піднявся на сцену по «золотого 

чоловічка». (УМ, №31, 28.02.2012). 

Найвідоміша білявка в Україні – (позит.) О. Полякова. Поки вона 

прославляла Україну в Юрмалі, ми хотіли підтримати найвідомішу білявку в 

Україні. (ТСН, 28.07.2016, https://tsn.ua/glamur/obraz-oli-polyakovoyi-

splagiatili-i-vikoristali-bez-yiyi-vidoma-u-reklamniy-kampaniyi-705689.html). 

Найвідоміший Агент 007 – (позит.) П. Броснан. «Найвідоміший 

Агент 007, відвідав сьогодні Українську церкву у центрі Лондона. (...) 

Зауважимо, що пан Броснан «був вражений силою та мужністю наших 

співвітчизників, та побажав Україні миру та процвітання». (УМ, №96, 

22.08.2016). 

Найвідоміший норвежець усіх часів – (позит.) Е. Ґріґ. Едвард Ґріґ – 

найвідоміший норвежець усіх часів. (УТ, №50, 13.12.2012). 
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Найвідоміший у світі детектив – (позит.) Шерлок Холмс. На великі 

екрани виходить вітчизняна мультваріація пригод найвідомішого у світі 

детектива. (УМ, №196, 03.01.2013). 

Найдорожча країна Європи – (нейтр.) Норвегія. При тому, що вища 

освіта в Норвегії безкоштовна як для своїх, так і для іноземних студентів, 

проживання в гуртожитку та харчування в найдорожчій країні Європи 

добре влітає в копієчку. (УМ, №110, 31.07.2014). 

Найкращий мюзикл усіх часів та народів – (позит.) «Ті, що співають 

під дощем». Найкращий мюзикл усіх часів та народів «Ті, що співають під 

дощем», найказковіша фантазія «Чарівник країни Оз» та визнаний у всьому 

світі шедевр «Звіяні вітром». (Тиждень.ua, 03.11.2012, 

http://tyzhden.ua/Culture/64052). 

«Наймолодший з Політбюро» – (ірон.) М. Горбачов. Так воно і 

сталося після приходу до влади «наймолодшого з Політбюро» Михайла 

Горбачова. (УП, 07.01.2013, 

http://www.pravda.com.ua/articles/2013/01/7/6980916/). 

Найпевденніший штат США – (нейтр.) Маямі. І гордого скакуна з 

індіанським вождем ви зможете побачити хіба що пам’ятником на одній із 

затишних вуличок в одноповерхових кварталах Маямі, яким віддають 

перевагу сучасні мешканці столиці найпівденнішого штату США. (УМ, 

№33, 16.03.2016). 

Найпопулярніша криптовалюта – (нейтр.) біткоїн. Надалі, за його 

словами, найпопулярніша криптовалюта слідуватиме цим трендом, аж 

поки не стане наймасовішим фінансовим активом у світі. (УМ, №99, 

16.08.2017). 

Найпотужніший пісенний конкурс – (позит.) «Євробачення». 

Справжнім «апофігеєм» «дрібнотних» підходів телекомпанії України (на 
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найпотужнішому пісенному конкурсі) стало намагання впхати у 25–28 

секунд представлення пісні від України прізвища чи не всіх «причетних» – від 

авторів дизайну «трусів» до виробника ексклюзивного «супервіночка». (ДТ, 

№19, 28.05.2012). 

Найпрестижніша кіновідзнака – (позит.) премія «Оскар». Не дивно, 

що саме Майєру американські актори, як і кінематографісти загалом, 

мають завдячувати найбільшою втіхою їхнього марнославства – 

кінопремією «Оскар». У 1927 році він заснував Американську кіноакадемію, 

яка від 1929-го й дотепер вручає найпрестижнішу кіновідзнаку. 

(Тиждень.ua, 03.11.2012, http://tyzhden.ua/Culture/64052). (Див. Золота 

статуетка, «Золотий чоловічок»). 

«Найсумніша історія» – (нейтр.) «Ромео і Джульєтта». І досі старші 

кияни пам’ятають блискучий дебют корифея Театру ім. Лесі Українки 

Миколи Рушковського в ролі Ромео. Нещодавно в Києві можна було 

подивитися цю «найсумнішу історію» аж у трьох театрах паралельно. 

(День, №118-119, 07.07.2016). 

Найуразливіша верства населення – (негат.) літні люди, пенсіонери. 

Виходить, цього разу масова реклама не допомогла залучити до фінансової 

піраміди найуразливішу для шахраїв верству населення – літніх людей. (УТ, 

№23, 07.06.2012). 

Найяскравіша фінансова афери – (негат.) «МММ», фінансова 

піраміда. Я ж вирішив не забирати грошей, щоб до самого кінця 

простежити долю найяскравішої фінансової афери в Україні після епопеї з 

«Еліта-Центром» і «Кінгз Кепітал». (УТ, №23, 07.06.2012). 

Намісник Господа на землі – (нейтр.) Папа Римський. Просто його 

відвага була позбавлена голлівудського блиску – хоча намісник Господа на 

землі такий самий герой-одинак, як і Брюс Вілліс. (ДТ, №6, 15.02.2013). 
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Намісник Януковича на Харківщині – (ірон.) М. Добкін. Слідом 

виходить колишній намісник Януковича на Харківщині й одразу бере бика за 

роги. «Моя позиція залишалася і залишається не змінною. Я був і є членом 

Партії регіонів. Я вірний своїм поглядам», – сміливо заявляв Добкін, чим 

заслужив собі аплодисменти, під які й спустився з трибуни. (Тиждень.ua, 

29.03.2014, http://tyzhden.ua/Politics/106258/PrintView). 

Наркотик епохи Google – (негат.) залежність від постійного доступу 

до інформації, соцмереж та ін. Наркотик епохи Google (заголовок). 

(Тиждень.ua, 03.03.2013, http://tyzhden.ua/Society/73756). 

Народні гуляння під диригуванням Олега Скрипки – (нейтр.) 

фестиваль «Країна мрій». Упродовж 10 років народні гуляння під 

диригуванням Олега Скрипки проходили на Співочому полі. (УМ, №96, 

08.07.2014). 

Народні обранці – (нейтр.) депутати. Цікавий збіг: як і «Подробности 

недели» каналу «Інтер», «Факти тижня» ICTV дали «залп» по абстрактних 

«депутатах», підготувавши сюжет (автор – Володимир Соколов) про 

привілеї, якими користуються народні обранці. (Телекритика, 10.03.2013, 

http://osvita.mediasapiens.ua/material/16132). 

«Народний ревізор» – (позит.) О. Фреймут. Не дивно, що Ольга 

швидко стала народною улюбленицею і більше ніж обличчям проекту – 

поняття «народний ревізор» зрослося з особистістю Фреймут. 

(Телекритика, 29.09.2017, http://ua.telekritika.ua/dusia/vid-oli-do-koli-

evolyutsiya-ukrainskih-revizoriv-677647). 

Нафтова голка – (негат.) залежність від нафтових родовищ. Не будемо 

зупинятися на причинах, факт очевидний – Росія перебуває на нафтовій 

голці й, незважаючи на розмови й голосіння, не збирається з неї злізати. 

(День.ua, 06.11.2017, https://day.kyiv.ua/uk/blog/polityka/ilon-mask-zagroza-

rosiyi). 
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«Небесна Діана» – (позит.) льотчиця Л. Литвяк. «Небесна Діана» 

встигла освоїти також винищувач Як-1. На цих бойових машинах до неї 

літали тільки чоловіки. Саме на цьому військовому літаку Лідія Литвяк у 

серпні 1942 року знищила в небі над Сталінградом німецький 

бомбардувальник Ю-88, а також літак-розвідник «Мессершмітт-109». (УМ, 

№55, 05.05.2016). 

Небесна сотня – загиблі на Майдані під час Революції гідності. 

«Небесна Сотня на варті» (заголовок) (День, №60, 03.04.2014). 

Небесні господарі – (позит.) чайки. Мало не забула про одну з римських 

особливостей – небесних господарів вічного міста. Я не про ангелів, а про 

чайок. (ДТ, №35, 03.10.2014). 

Невгамовний вершник – (ірон.) І. Єремєєв. Невгамовний вершник 

(заголовок). Відхід Ігоря Єремєєва може вплинути на розвиток нафтогазової 

галузі. (ДТ, №28-29, 14.08 – 21.08.2015). 

«Невдоволений» міністр – (ірон.) А. Абромавичус. Бо осад усе одно 

лишається: головний «невдоволений» міністр Айварас Абромавичус заяви не 

відкликав і від своїх звинувачень не відмовився. (УТ, №6 (430), 11.02.2016). 

Непотоплюваний екс-регіонал – (ірон.) О. Онищенко Тепер же 

непотоплюваний екс-регіонал Онищенко знову став народним депутатом і, 

як випливає з коментарію Корольчука, навіть якимсь впливає на кадрову 

політику самого прем’єр-міністра Арсенія Яценюка. (День, №13, 29.01.2015). 

Непохитний Віктор Федорович – (ірон.) В. Янукович. Сісти на трон 

непохитного Віктора Федоровича, зрушити якого, здавалося, не змогло б і 

Друге пришестя, – це неймовірно. (УТ, №22, 29.05.2014). (Див. Віктор ІІ 

Кривавий, Вічний чиновник, «Залізний Господар» Партії регіонів, 

Любитель страусів, «Папа», Президент-втікач, Український 

самодержець). 
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Нинішній «агент 007» – (нейтр.) Д. Крейг. Окрім лідерів, до десятки 

найкращих увійшли нинішній «агент 007» Деніел Крейг, «Росомаха» Х’ю 

Джекман, Метт Деймон, Меттью Макконахі, Уїлл Сміт, Шон Пенн та 

Колін Ферт. (УМ, №129, 04.09.2014). 

Німецька білявка – (ірон.) А. Меркель. Звільнившись уже аж по 

третій ночі, втомлений спілкуванням із німецькою білявкою російський 

лідер вирішив розслабитися в компанії давнього друга – заїхав до екс-

прем’єра Італії Сильвіо Берлусконі. (УМ, №155, 21.10.2014). (Див. Жінка з 

компасом, «Матінка Меркель», Німецька залізна леді, Німецька лідерка, 

Фрау канцлер, Фрау Ріббентроп). 

Німецька залізна леді – (позит.) А. Меркель. Власне, альтернативи 

німецькій «залізній леді» й не було – її лідерство визнають не лише 

соратники по партії, яку вона очолює з 2000 року, а й німецькі виборці 

загалом. (УМ, №185, 11.12.2014). (Див. Жінка з компасом, «Матінка 

Меркель», Німецька білявка, Німецька лідерка, Фрау канцлер, Фрау 

Ріббентроп). 

Німецька лідерка – (нейтр.) А. Меркель. Та для німецької лідерки, яку 

вважають архифедералістом, відверто казати про відновлення 

повноважень національних урядів є безпрецедентною заявою, пише Daily 

Telegraph. (bbc.com, 19.08.2013, 

http://www.bbc.com/ukrainian/press_review/2013/08/130819_foreign_press_ko). 

(Див. Жінка з компасом, «Матінка Меркель», Німецька білявка, 

Німецька залізна леді, Фрау канцлер, Фрау Ріббентроп). 

Німецька машина – (позит.) збірна Німеччини з футболу. А в середині 

другого тайму безжальна «німецька машина» завдала двох разючих 

пострілів, які й виявилися вирішальними. (УМ, №86, 15.06.2012). Просто на 

«мундіаль» «німецька машина» прибула з потужною «станцією технічного 

обслуговування», де в потрібний момент головний «механік» Льов знаходив 
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необхідну «деталь», яка без зайвого часу на обкатку ставала до роботи у 

давно налагодженому футбольному механізмі. (УМ, №101, 16.07.2014). 

«Нічні відьми» – (негат.) льотчиці. «Нічні відьми»: красиві і дуже 

сміливі (заголовок). (УМ, №55, 05.05.2016). Зараз, коли всі без винятку 

українці, затамувавши подих, співпереживають та слідкують за долею 

нашої льотчиці Надії Савченко, саме час згадати й про тих наших жінок, які 

на рівних із чоловіками захищали Батьківщину від німецько-фашистських 

окупантів понад 70 років тому. Загарбники панічно боялися українських 

жінок та навіть називали їх «нічними відьмами» за круту вдачу. (УМ, №55, 

05.05.2016). 

Нічні птахи – (нейтр.) сови. Колоритна назва довколишніх гір 

наштовхує на думки про нічних птахів – сов, які облюбували ці краї. (УМ, 

№145, 11.11.2015). 

Нова Джей Ло – (позит.) Дж. Лоуренс. Нова Джей Ло у вогні 

(заголовок). Мабуть, аби ще більше підігріти інтерес до своєї персони, Джей 

Ло (так-так, Лоуренс примудрилася відібрати прізвисько в самої Дженніфер 

Лопес) днями заявила журналістам, що... загубила оскарівську статуетку 

десь у рідному будинку в штаті Кентуккі. (УМ, №174, 27.11.2013). 

Нове політичне сонечко – (ірон.) Р. Кошулинський. Однак найбільше 

розчулення викликав апофеоз національного єднання, коли в єдиному пориві 

Схід і Захід, регіонали і свободівці, фронтовики та ударівці кинулися 

голосувати за нове політичне сонечко – львів’янина і свободівця Руслана 

Кошулинського. (Кореспондент, №50, 21.12.2012). 

Новий американський лідер – (нейтр.) Д. Трамп. І хоча команда 

нового американського лідера відхрещується від переговорів із Ле Пен, 

журналісти Franceіnfo все-таки зауважили й сфотографували Марін за 

спільним столиком із давнім приятелем Трампа, італійським бізнесменом 

Джорджем «Ґвідо» Ломбарді. (УТ, №4 (480), 25.01.2017). 
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Новий господар Білого дому – (нейтр.) Д. Трамп. Поки Сполучені 

Штати придивляються до свого нового президента й розмірковують, як із 

ним жити далі, «позасистемна» Ле Пен уже шукає способи співпраці з 

новим господарем Білого дому. За кілька днів до інавгурації Трампа її бачили 

у Нью-Йорку, в кафетерії Trump Ice Cream Parlor, де міститься центральний 

офіс бізнес-імперії мільярдера. (УТ, №4 (480), 25.01.2017). 

«Новий політик» – (ірон.) Н. Савченко. Але співставлення її заяв з 

реальними діями доводить: «новий політик» Савченко настільки ж 

непослідовна, як і її «старші колеги». (Тиждень.ua, 07.03.2017, 

http://tyzhden.ua/Politics/187071). (Див. Антигерой року, Збитий льотчик 

вітчизняної політики, Українська Жанна д’Арк, Фрикуватий політик). 

Об’єкт путінської пропаганди – (негат.) Д. Ярош. Дмитро Ярош – 

один із тих діячів, хто не потребує особливого представлення. Причому не 

тільки в Україні. Об’єкт путінської пропаганди, політик з радикальною 

риторикою і водночас чолов’яга з доброю посмішкою, «візитівка» якого 

стала інтернет-мемом. (День.ua, 01.07.2017. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/dmytro-yarosh-mifichnyy-i-realnyy). 

Обличчя протестного Майдану – (нейтр.) Т. Чорновол. Він вважає, 

що колишнє обличчя протестного Майдану Тетяна Чорновол мусить 

скласти депутатський мандат. (УМ, №70, 26.05.2015). 

Одеська Сольвейг – (позит.) А. Ходоровська. І коли зненацька помітив 

зворушливу одеську Сольвейг, котра співає своїм голосом, то ніхто вже й 

секунди не вагався (ДТ, №21, 14.06.2013). 

Одеський «Марадона» – (негат.) І. Марков. Одеський «Марадона» пiд 

вартою. За організацію побиття патріотів шість років тому в Одесі на два 

мiсяцi арештовано одіозного екс-нардепа Ігоря Маркова. (УМ, №155, 

24.10.2013). 
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Один із піонерів фрі-джазу – (позит.) Пол Блей. Піаніст і композитор, 

один із піонерів фрі-джазу, якого всі бояться вже понад півстоліття. 

Насправді боятися нічого, адже Блей умів поєднати логіку та вишуканість 

Клода Дебюссі або Шопена з найрадикальнішими, алогічними й атональними 

«хвилями» початку 1960-х. (УТ, №19 (443), 12.05.2016). 

Одіозний власник телеканала Newsone – (негат.) Є. Мураєв. Мураєв 

вiд Добкiна далеко не впаде: що відомо про одіозного власника телеканала 

Newsone. (УМ, №73, 14.06.2017). 

Одіозний «регіонал» – (негат.) 1. П. Мельник. Учора Печерський 

райсуд Києва врешті-решт обрав ректору Національного університету 

Державної податкової служби Петру Мельнику, якого звинувачують у 

хабарництві, запобіжний захід. Одіозного «регіонала» не утримуватимуть 

під вартою, як на цьому наполягала прокуратура (мовляв, екс-нардеп може 

втекти за кордон, тиснути на волі на свідків у справі тощо) (УМ, №110, 

02.08.2013). 2. О. Єфремов. Одіозний «регіонал» Олександр Єфремов 

затриманий у Борисполі з авіаквитком до Відня. (УМ, №102, 30.07.2016). 3. 

В. Богуслаєв. А ще ж є одіозний екс-регіонал, власник заводу «Мотор Січ» у 

Запоріжжі В’ячеслав Богуслаєв, якого постійно звинувачують у тому, що 

його підприємство й далі співпрацює з російським агресором під час війни. 

(УТ, №42 (466), 19.10.2016). 

Одна з найголовніших християнських святинь Східної Європи – 

(позит.) Софія Київська. Собор Святої Софії – Софія Київська або 

Софійський Собор – одна з небагатьох уцілілих споруд часів Київської Русі 

та одна з найголовніших християнських святинь Східної Європи. (День, 

№82, 15.05.2015). (Див. Ансамбль, що входить до списку Всесвітнього 

надбання людства, Архітектурна душа України, Архітектурна казка, 

Головна християнська святиня, Головний храм країни, «Мати церков 

руських», Осередок духовного життя, Пам’ятка української архітектури, 

Територія розбрату, Храм розбрату). 
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Однорукий бандит – (негат.) гральний автомат. Як однорукі бандити 

полюють на гаманці українців (заголовок). (24tv.ua, 08.09.2016, 

http://24tv.ua/yak_odnoruki_banditi_polyuyut_na_gamantsi_ukrayintsiv_n724173) 

Олігархічний тріумвірат – (негат.) І. Коломойський, С. Льовочкін, 

Р. Ахметов. Їх сутність достатньо проста – наразі три великі олігархи, Ігор 

Коломойський, Сергій Льовочкін та Ринат Ахметов, уклали такий-собі 

«антипорошенківський пакт», який був формалізований на початку літа. (…) 

Ще одним місцем прикладення зусиль олігархічного тріумвірату є фракція 

«Народного фронту», який зараз має дуже серйозні рейтингові складнощі, 

що змусили партію для збереження обличчя відмовитися від походу на 

вибори. (Тиждень.ua, 21.09.2015, http://tyzhden.ua/Politics/146775). 

Оперна діва – (позит.) Л. Монастирська. Географія творчих мандрів 

Людмили Монастирської приголомшлива (можемо пишатися тим, що нашу 

співачку сьогодні чекають у Лондоні, завтра – у Парижі, Нью-Йорку, 

Берліні, Сант-Яго, Мілані, Х’юстоні, Відні) та відправною точкою для 

світової оперної діви екстра-класу все ж залишається рідний Київ, місто, де 

народилася. (День, №118, 08.07.2015). 

Оперна прима – (позит.) Л. Монастирська. Навесні нинішнього року 

українка Людмила Монастирська була номінована на одну з 

найпрестижніших премій – The International Opera Awards-2015. Останнім 

часом оперна прима потішила своїми виступами і співвітчизників – у 

Колонному залі ім. М. Лисенка, у Національній опері України. (ДТ, №20, 5.06 – 

12.06.2015). 

Опозиційний лідер – (нейтр.) А. Яценюк. Будинок опозиційного 

лідера – це двоповерхова будова: житлова площа – 160 кв. м, а загальна, 

разом з підвалом, – 298 кв. м. (Кореспондент, №42, 25.10.2013). 

Осередок духовного життя – (позит.) Софія Київська. Для українців це 

Софія Київська – осередок духовного життя. (МУ, 26.02.2017, 
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https://myukraine.org.ua/sofia-kyivska/). (Див. Ансамбль, що входить до 

списку Всесвітнього надбання людства, Архітектурна душа України, 

Архітектурна казка, Головна християнська святиня, Головний храм 

країни, «Мати церков руських», Одна з найголовніших християнських 

Святинь Східної Європи, Пам’ятка української архітектури, Територія 

розбрату, Храм розбрату). 

Осінні роки життя – (нейтр.) старість. Там, за словами нашого 

екскурсовода – колишньої москвички, а тепер норвежки Каті, – більшість 

норвезьких пенсіонерів купують котеджі, аби у спокої і теплі провести 

осінні роки свого життя. (УМ, №110, 31.07.2014). 

Оскароносний режисер – (позит.) К. Тарантіно. Цього разу Тарантіно 

запрошує переглянути вестерн, тема фільму – рабство та расизм, яка в 

історії Америки є однією з найбільш незручних, адже розмов про цю проблему 

американці воліють уникати. (До речі, цього року оскароносний режисер 

відзначатиме півстолітній ювілей і успішний прокат «Джанго», а критики 

навіть не сумніваються у тому, що саме так і буде – стане одним із 

найкращих подарунків ювіляру). (УМ, №3, 09.01.2013). 

Основний Закон – (нейтр.) Конституція. Мабуть, іншого й не варто 

було очікувати, коли ідеєю «вдосконалення» Основного Закону опікується 

влада, яка її узурпувала. (ДТ, №35, 27.09.2013). 

«Остарбайтер» українського телеринку – (ірон.) Є. Кисельов. Один 

із найтитулованіших «остарбайтерів» українського телеринку – Євгеній 

Кисельов – приїхав на запрошення опозиційного каналу ТВі, а невдовзі 

опинився по інший бік барикади. (УМ, №106, 26.07.2013). 

Острів Свободи – (нейтр.) Куба. І він, і видання звично вживають 

словосполучення «Острів свободи», хоча текст прямо заперечує наявність 

на Кубі не тільки політичної, а й економічної та духовної свободи. 

(Телекритика, 21.01.2013, http://osvita.mediasapiens.ua/material/14423). 
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Нарешті, інвестиційна діяльність американських резидентів на Острові 

Свободи також значно обмежена, як і банківські перекази зі США на Кубу. 

(ДТ, №27, 24.07.2015). 

Острів скарбів – (нейтр.) Шрі-Ланка. Острів скарбів. ...Шрі-Ланка 

з’являється під крилом літака зненацька і нагадує згори зелений листок, що 

загубився серед смарагдово-синіх вод Індійського океану. (УМ, №32, 

15.03.2016). 

Острів богів – (нейтр.) Шрі-Ланка. Люди і боги острова Балі. 

Індонезійці називають його «островом богів». (УМ, №105, 23.07.2014). 

Острівна держава – (нейтр.) Велика Британія. Громадськість 

острівної держави, шокована формуванням репутації хуліганів у своїх 

земляків за кордоном, вимагає якихось дій. У телепрограмах можна 

побачити промовисті й ганебні приклади того, як поводяться нетверезі 

британці на відпочинку. (УТ, №33 (301), 15.09.2013). (Див. Королівство лева 

і єдинорога, Острівна монархія). 

Острівна монархія – (нейтр.) Велика Британія. Молоді громадяни 

острівної монархії – здебільшого 17-30 років – бенкетують, б’ються, потім 

їм стає погано. (УТ, №33 (301), 15.09.2013). (Див. Королівство лева і 

єдинорога, Острівна держава). 

«Ось добра» – (ірон.) країни Північної Америки: Венесуела, Куба і 

Болівія. Висока ціна на нафту стала опорою для «осі добра», в яку ввійшли 

Венесуела, Куба і Болівія. (ДТ, №10, 15.03 – 22.03.2013). 

Офіційний рупор влади – (негат.) «Російська газета». Більше того, у 

рамках підписаного позавчора указу Путіна буде реорганізовано «Російскую 

газєту», офіційний рупор влади, та журнал «Родіна». (УМ, №182, 

11.12.2013). 
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Очі «четвертого розміру» – (ірон.) бюст. Позаяк певна екзистенційна 

криза, в яку втрапила музична індустрія, потребує підтримки свіжих ідей 

та особистостей, а не чергового тиражування очей «четвертого розміру» 

та використання зомбувальних можливостей шоу-біз-індустрії. (Тиждень.ua, 

14.02.1012, http://tyzhden.ua/Culture/42275). 

Пам’ятка вітчизняної писемності – (нейтр.) «Енеїда» 

І. Котляревського. Знакова пам’ятка вітчизняної писемності – «Енеїда» 

І.Котляревського, яка ознаменувала становлення нової української 

літератури, час від часу захоплює театральних інтерпретаторів. (ДТ, №5, 

13.02.2015). 

Пам’ятка «золотої доби» візантійської імперії – (позит.) Софійський 

Собор у Константинополі. Софійський Собор, також Айя-Софія в 

Константинополі – пам’ятка «золотої доби» візантійської імперії та один 

із символів сучасного Стамбула. (День, №82, 15.05.2015). 

Пам’ятка української архітектури – (нейтр.) Софія Київська. Софія 

Київська – пам’ятка української архітектури і монументального живопису, 

одна з небагатьох уцілілих споруд часів Київської Русі (одинадцяте 

століття). (radiosvoboda.org, 22.03.2017, https://www.radiosvoboda.-

org/a/28382399.html). (Див. Ансамбль, що входить до списку Всесвітнього 

надбання людства, Архітектурна душа України, Архітектурна казка, 

Головна християнська святиня, Головний храм країни, «Мати церков 

руських», Одна з найголовніших християнських Святинь Східної 

Європи, Осередок духовного життя, Територія розбрату, Храм розбрату). 

Пані Ю – (нейтр.) Ю. Тимошенко. Він, як на мене, був присвячений 

пані Ю, її компанії колишніх міністрів та собі дорогому. (УМ, №11, 

26.01.2017). (Див. В’язень №1, Газова принцеса, Геній популізму, Жінка з 

косою, Леді Ю, Лідерка «Батьківщини», «Підступна відьма», Харківська 

бранка). 
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«Папа» – (ірон.) В. Янукович. Після того, як люди, наближені 

особисто до Віктора Януковича та його старшого сина Олександра, 

фактично взяли під контроль весь уряд та ключові силові відомства, 

питання політичного майбутнього «Папи» практично вирішено. (УП, 

11.06.2013, http://www.pravda.com.ua/articles/2013/06/11/6992016/). (Див. 

Віктор ІІ Кривавий, Вічний чиновник, «Залізний Господар» Партії 

регіонів, Любитель страусів, Непохитний Віктор Федорович, Президент-

втікач, Український самодержець). 

«Папа з заокраїнного Заходу» – (нейтр.) Папа Франциск. Ґрунтовне 

знайомство цього «Папи з заокраїнного Заходу» зі східними церквами 

символічно довершує образ «периферійного понтифікату». (ДТ, №10, 

15.03.2013). 

Папа-слов’янин – (нейтр.) Іван Павло ІІ. Раніше вони були основною 

окрасою свят – бо, кажуть, традиція пишно прикрашати вулиці й площі на 

Різдво з’явилася в Римі не так і давно: начебто й ялинку на площі Святого 

Петра розпорядився ставити лише наш земляк Папа-слов’янин – Іван Павло 

ІІ… (ДТ, №47, 12.12.2014). 

«Паперовий тигр» – (нейтр.) атомна бомба, вираз Мао Цзедуна. 

Північнокорейський «паперовий тигр» не може до безконечності 

випробовувати терпіння американців. (ДТ, №6, 15.02.2013). 

«Папєрєднікі» – (ірон.) про уряд М. Азарова. Також прозвучали дещо 

видозмінені тези про «папєрєдніків». (Тиждень.ua, 29.03.2014, 

http://tyzhden.ua/Politics/106258/PrintView). 

«Паралельний світ» – (нейтр.) Інтернет, віртуальна реальність. Що 

динамічніше розвивається ігрова індустрія, то більше підлітків стають 

залежними від комп’ютерних ігор і віртуального світу. І цей «паралельний 

світ» цікавіший для них, ніж реальне життя. (УМ, №75, 04.06.2015). 
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Парламентський акордеоніст – (нейтр.) Я. Табачник. Чи сам Ян 

Піньович Табачник – знаменитий парламентський акордеоніст. 

(Тиждень.ua, 22.08.2013, http://vip.tyzhden.ua/Chronicle/87647). 

Партія-зомбі – (негат.) комуністична партія. Партія-зомбі (заголовок) 

Понад 20 років однією із провідних парламентських сил в Україні 

залишається партія, що походить безпосередньо від КПРС. (УТ, №40 (360), 

02.10.2014). 

Партія Президента – (нейтр.) Блок Петра Порошенка. Учора під 

камери ЗМІ на очах, практично, усієї країни партія Президента спробувала 

змусити парламент прийняти сфальшований документ. (День, №118-119, 

08.07.2016). 

Патрон 5-го – (нейтр.) П. Порошенко. Коли патрон 5-го, Петро 

Порошенко, годину говорив англійською без папірця, моя смілянська рідня 

вирішила, що він – наш майбутній президент. (Телекритика, 25.09.2013). 

«Пенелопґейт» – (негат.) скандал з дружиною кандидата у президенти 

(Франція) П. Фійон. Політична зірка Франсуа Фійона не встигла 

замерехтіти, як уже ризикує згаснути. Колишній прем’єр, кандидат у 

президенти від «Республіканців», мусить відбиватися від звинувачень у 

фінансових махінаціях. Ідеться про півмільйона євро, які Національна 

асамблея виплатила за роботу парламентським асистентом його дружині, 

котру ніхто і дня не бачив у її стінах, та про її плату €5 тис. чистими в 

журналі Revue des deux Mondes, де за півтора року Пенелоп Фійон 

опублікувала три коротенькі рецензії на прочитані книжки. (...) Може 

статися, що скандал, уже названий у медіа «Пенелопґейт», змусить 

кандидата «Республіканців» відмовитися від участі у президентських 

перегонах. (УТ, №5 (481), 02.02.2017). 
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«Перевертень у погонах» – (негат.) О. Пукач. На початку цього року – 

1 січня – найвідомішому українському «перевертню у погонах» Олексію 

Пукачу виповнилося шістдесят. (УМ, №15, 30.01.2013). 

«Периферія світу» – (негат.) слаборозвинуті країни. «Периферія 

світу», де перебуваємо й ми разом із переважною більшістю населення 

планети, можливо, за нового понтифікату стане трендом. (ДТ, №10, 15.03 – 

22.03.2013). Див. «Третій світ». 

Період Майдану – (нейтр.) період 2013-2014, коли відбувалися масові 

протести в Україні та, зокрема, на головній площі у Києві. «Про що на вашу 

думку, свідчать нерозкриті резонансні злочини, вчинені в період Майдану і 

після (розстріл Небесної сотні, підпал Будинку профспілок в Одесі тощо)?» 

(ДТ, 26.12.2014, https://dt.ua/internal/pisnya-pro-batkivschinu-slova-narodni-

_.html). 

Перлина біля моря – (позит.) Одеса. Минулого тижня Одеса 

отримала змогу «живцем» почути й побачити мовознавця й народного 

депутата від ВО «Свобода» Ірину Фаріон, яка представила в «перлині біля 

моря» свою книгу «Мовна норма: знищення, пошук, віднова». (УМ, №87, 

18.06.2013). (Див. Місто, виткане із джазу, Місто-перлина, Південна 

Пальміра, «Столиця Новоросії», Столиця Причорномор’я, Чорноморська 

пальміра).  

Перша леді – (нейтр.) дружина президента. Ініціатор акції – Альянс 

«Україна без сиріт», цього року захід підтримала перша леді країни Марина 

Порошенко. (День.ua, 10.11.2014, http://www.day.kiev.ua/uk/photo/cerkvi-

obiednalisya-u-molitvi-za-sirit). 

«Перша Мавка країни» – (позит.) Р. Недашківська. Раїса 

Недашківська: Я «домовилася» з Лесею Українкою. «Перша Мавка країни» 

згадує, як коса допомогла їй потрапити у фільм «Лісова пісня» і прописати 

містику цього твору на все життя. (УМ, №26, 19.02.2013). 
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Перша особа держави – (нейтр.) президент країни. Описуючи можливі 

роздуми першої особи Української держави, я мимоволі згадав… Дарвіна. 

(ДТ, №39, 25.10.2013).  

Перша ракетка світу – (позит.) А. Кербер. Еліна Світоліна обігрує 

першу ракетку світу на турнірі в Пекіні. (УМ, №130, 06.10.2016). 

Перша ракетка України – (позит.) Е. Світоліна. Якби не хотілося 

шанувальникам тенісного таланту Еліни Світоліної насолоджуватися її 

стрімким сходженням рейтинговими сходами Жіночої тенісної асоціації, за 

підсумками представницького турніру в Цинциннаті додаткового прогресу 

перша ракетка України не зробила. (УМ, №101, 22.08.2017). 

«Перша столиця» – (нейтр.) Харків. Заслуживши за це високу оцінку 

його як мера Харкова з вуст Вадима Карасьова, уродженця «першої 

столиці» (Телекритика, 17.04.2013, http://ua.telekritika.ua/kontent/2013-04-

17/80903?theme_page=20&). (Див. «Місто студентів і науки», Столиця 

радянської України). 

«Перший Майдан» – масові протести в Києві 2003-2004 рр. Ще один 

ґандж «першого Майдану», котрий зараз активно виправляють активісти 

Майдану другого, – це оновлення політикуму за рахунок активних учасників 

протестів на головній площі Києва. (bbc.com, 21.11.2014, 

http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2014/11/141120_maidan_compared_sx). 

Перший олімпієць СРСР – (нейтр.) І. Сотников. Сторічний ювiлей iз 

дня народження легендарного спортсмена Івана Сотникова незабаром 

відзначатимуть у Херсоні. З цієї нагоди ім’я першого олімпійця СРСР 

пропонують присвоїти новому Олімпійському центру з водних видів спорту 

(УМ, №147, 10.10.2013). 

Печерські пагорби – (нейтр.) місце, де розташовані будівлі уряду. 

Особливо тужне голосіння навколо цієї наболілої теми лунає з владних 
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печерських пагорбів, у корупційних нетрях яких звили затишні гніздечка 

перелітні реформатори. (ДТ, №23, 26.06.2015). 

Піаніст з Майдану – (нейтр.) музикант, який грав під час подій на 

Майдані 2013-2014. «Революційний музикант» згадує, як уперше заграв під 

КМДА. Піаніста з Майдану, того самого, в балаклаві й бронежилеті, хто 

наповнював Євромайдан відзвуками «екстремістських» арпеджіо. Відомі 

виконавці їздять у типові концертні тури. Та це не про євромайданівського 

музиканта Богдана, Піаніста з Майдану, або Piano Extremist – як він себе 

називає. (ДТ, №44, 21.11.2014). 

Південна Пальміра – (позит.) Одеса. Джаз-internationale у Південній 

Пальмірі. (ДТ, №35, 27.09.2013). (Див. Місто, виткане із джазу, Місто-

перлина, Перлина біля моря, «Столиця Новоросії», Столиця 

Причорномор’я, Чорноморська пальміра).  

Південне місто на Дніпрі – (позит.) Херсон. Незважаючи на те, що 

Південне місто на Дніпрі не може похвалитися багаточисельністю 

болгарського поселення, воно знамените своїми особистостями. Так, саме в 

Херсоні народився і виріс Сергій Станішев (УМ, №108, 31.07.2013). 

Північна Пальміра – (позит.) Санкт-Петербург. Він належав до тієї 

невеличкої частини українських митців, які, здобувши фахову освіту в 

Північній Пальмірі, усвідомили, що народжені й виховані в Україні, мають 

жити і творити для своєї Вітчизни. (День, №102, 13.06.2013). 

Північна перлина, північна перлина давньоруського зодчества – 

(позит.) Новгородський Собор Святої Софії. Храм Премудрості Божої: 

північна перлина. Історія новгородського собору Святої Софії. (День.ua, 

19.06.2015, http://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayina-incognita/hram-premudrosti-

bozhoyi-pivnichna-perlyna); А ця північна перлина давньоруського зодчества, 

створена під безпосереднім впливом художніх та мистецьких ідей творців 

перших двох Софій – особливо й одразу відзначимо той факт, що ініціатива і 
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заслуга будівництва новгородської Святої Софії належать старшому синові 

Ярослава Мудрого, Володимиру, хоча, поза сумнівом, цю справу підтримував 

особисто і сам Ярослав, – заслуговує на нашу пильну увагу. (День.ua, 

19.06.2015, http://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayina-incognita/hram-premudrosti-

bozhoyi-pivnichna-perlyna). 

Північний сусід – (нейтр.) Росія. Проте до економічних проблем з 

північним сусідом України варто було готуватися всерйоз. (Тиждень.ua, 

06.04.2012, http://tyzhden.ua/Economics/46861/PrintView). (Див. Країна-

агресор Північний сусід, Старший брат, Східний сусід). 

Підкорювачі неба – (нейтр.) авіатори. У тi часи авiатори добре знали 

один одного – iснувало своєрiдне братство пiдкорювачiв неба. (УМ, №50, 

03.04.2013). 

Піднебесна – (нейтр.) Китай. Так Піднебесна надихнула? (ДТ, №46, 

06.12.2013). 

Підручний президента Януковича – (ірон.) Конституційний суд 

України. Але тепер зрозуміло, що остаточне рішення про вибори у столиці 

підвішене на гачок колективного підручного президента Януковича – 

Конституційного суду України. (ДТ, №11, 22.03.2013). 

«Підступна відьма» – (негат.) Ю. Тимошенко. А глибина політичного 

мислення зводиться до того, що ось був такий чудовий президент Ющенко, 

якому заважала «підступна відьма» Юлька… (УТ, №29 (246), 19.07.2012). 

(Див. В’язень №1, Газова принцеса, Жінка з косою, Леді Ю, Лідерка 

«Батьківщини», Пані Ю, Харківська бранка). 

Піонерка на території кітчу – (позит.) Вєрка Сердючка. 

Першопрохідниця й піонерка на території кітчу – Вєрка Сердючка. (ДТ, 

№50, 28.12.2015 – 15.01.2016). 
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Піонерка фрік-території – (позит.) Вєрка Сердючка. У зв'язку з 

піонеркою нашої фрік-території важливо жирним маркером підкреслити 

таке. (ДТ, №50, 28.12.2015 – 15.01.2016). 

«Плюси» – (нейтр.) канал 1+1. Осадчого на УНІАН «делегувало» 

керівництво медіа-групи «1+1» (він і досі є керівником інтернет-проектів 

«плюсів»). (УТ, №47 (264), 22.11.2012). (Див. Канал Коломойського). 

«Повітряна галера» – (нейтр.) повітряна куля. Спочатку вирішення 

проблеми вбачали в м’язовому приводі – чомусь на кшталт «повітряної 

галери», на якій десятки людей запускали б у дію своєрідні весла. (УТ,  №24, 

14.06.2012). 

«Податковий майдан» – (нейтр.) протести проти прийняття 

Податкового кодексу. Ми спробували зробити це через «Податковий 

майдан», але побачили, що нічого не змінюється, як, зрештою, і після 

кожного українського Майдану. (УМ, №148, 18.11.2015). 

«Податковий» ректор – (негат.) П. Мельник. Затримання одіозного 

«податкового ректора» Петра Мельника ставить хрест на багаторічному 

володарюванні його сім’ї на Приірпінні (УМ, №107, 30.07.2013). 

«Подовжувачі рук» – (негат.) особи, які лобіюють інтереси у владі. Річ 

у тому, що якби не Петро Олексійович і не його «подовжувачі рук», у 

Верховній Раді не було б депутата на ім’я Олександр Онищенко. (ДТ, №46, 

03.12.2016). 

Поетеса-класик – (позит.) Леся Українка. 19 липня (1 серпня) 

виповниться 100 років відтоді, як поетеса-класик пішла у Вічність. (День, 

№114, 04.07.2013). (Див. Велика Леся, Велика поетеса, Видатна 

українська письменниця, Поет-мислитель, Поетеса-класик, Світоч 

духовності, Українська Жанна д’Арк).  
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Поет з плеяди українського «Розстріляного Відродження» – (нейтр.) 

О. Влизько. Ім’я цього поета з плеяди українського «Розстріляного 

Відродження» в попередні десятиліття не оминули увагою 

літературознавці й дослідники політичного терору часів колишнього СРСР. 

Про талановитого художника слова Олексу Влизька написано чимало 

статей, нарисів, книжок. (ДТ, №26, 17.07.2015). 

Поет-мислитель – (позит.) Леся Українка. Леся Українка (Лариса 

Петрівна Косач-Квітка 1871–1913 рр.) мала в серці «те, що не вмирає» 

(«Лісова пісня»). Творчий доробок поета-мислителя лишається досі 

актуальним, близьким і зрозумілим сучасникам. (День, №114, 04.07.2013). 

(Див. Велика Леся, Велика поетеса, Видатна українська письменниця, 

Поетеса-класик, Українська Жанна д’Арк). 

Поет на ринзі – (позит.) Д. Лазуткін. Поет на ринзі Дмитро Лазуткін: 

«Володимир Кличко здолав «російського витязя» передусім інтелектуально». 

(ДТ, №37, 11.10 – 18.10.2013. 

Покоління міленіалів – покоління людей, які народилися у 2000-х. 

Покоління міленіалів: змінити світ/зробити селфі (УТ, №29, 20.07.2017). 

Політична зірка Східної Європи – (позит.) С. Станішев. Так, саме в 

Херсоні народився і виріс Сергій Станішев. Тепер його називають 

політичною зіркою Східної Європи (УМ, №108, 31.07.2013). 

Політичні маргінали – (негат.) П. Симоненко, Н. Вітренко. У «Ліву 

опозицію» об’єдналися два політичні маргінали різної міри забутості – 

лідер КПУ Петро Симоненко та очільниця ПСПУ Наталія Вітренко. (УМ, 

№80, 16.06.2015). 

Політсила «романтичних прагматиків» – (нейтр.) Партія «Свобода». 

Головний лейтмотив бесіди – нарікання №12 у списку ВО «Свобода» на 

виборах 2012 року (як подейкують, другого за впливовістю у 
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внутрішньопартійному середовищі) на те, що його політсилу 

«романтичних прагматиків» (за визначенням самого Кошулинського) 

продовжують сприймати шаблонно, у нав’язаному їхніми ідейними 

протагоністами дискурсі. (День, №173, 26.09.2013). 

Полководець української поразки – (негат.) В. Ющенко. Ющенко, 

геть позбавлений здатності до об’єктивного критичного ставлення до своєї 

особи, цей полководець української поразки, могильник Майдану і 

Помаранчевої революції критикував «кочубеїв» (зрадників), не відчуваючи, що 

сам об’єктивно став найбільшим «кочубеєм», який здав країну цій зграї. (УТ, 

№29 (246), 19.07.2012). 

Польовий командир, польовий ватажок – (нейтр.) позначення лідера 

формування або повстання. Польовий ватажок Майдану-2004 Тарас 

Стецьків обов’язково відзначатиме восьму річницю Помаранчевої революції, 

але де і коли ще не знає. (obozrevatel.com, 16.11.2012, 

https://www.obozrevatel.com/politics/45390-polovij-komandir-majdanu-nam-

prapori-vzhe-ne-potribni.htm). Помер польовий командир бойовиків Алекс – 

російський депутат. (Gazeta.ua, 09.09.2016, 

https://gazeta.ua/articles/donbas/_pomer-polovij-komandir-bojovikiv-aleks-

rosijskij-deputat/722040). На свободу Луценко вийшов непогано 

підготовленим – із собою колишній «польовий командир» Майдану виніс план 

власних дій в опозиції на найближче майбутнє, а також ідею того, як треба 

реформувати країну. (Кореспондент, №15, 19.04.2013). 

Польський реформатор – (позит.) Л. Бальцерович. Нагадаємо, 

польський реформатор заявив, що звинувачення Саакашвілі бездоказові, 

несправедливі і шкодять Україні, оскільки зміцнюють про неї відповідні 

стереотипи на Заході. (ДТ, №20, 04.06 – 11.06.2016). 

Помаранчевий Майдан – революція 2003-2004 р. Перший 

Помаранчевий майдан ми весело протанцювали, проспівали, роз’їхались по 
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домівках і стали чекати, щоб одна людина, та ще й після страшного 

отруєння, зробила нам європейське життя. (УМ, №23, 23.02.2016). 

Помаранчевий олігарх – (нейтр.) О. Третяков. Помаранчевий олігарх 

Олександр Третяков найближчим часом не працюватиме в парламенті. 

Цього разу удача пролетіла повз нього. (Тиждень.ua, 11.12.2012, 

http://vip.tyzhden.ua/Chronicle/67288/PrintView). 

«Помаранчеві» – (нейтр.) збірна Нідерландів з футболу. Німці ж, 

стримуючи тиск суперника, спочатку відповіли ударом зльоту півзахисника 

«Реалу» Месута Езіла, але «помаранчевих» виручив кіпер Мартен 

Стекеленбург. (УМ, №86, 15.06.2012). 

Поп-ікона – (ірон.) І. Білик. Народження поп-ікони (УТ, №15, 

13.04.2017). 

Поп-король – (позит.) М. Джексон. Майкл Джексон знову заробив за 

рік найбільше з усіх небіжчиків. Поп-король укотре очолив список 

найбагатших покійних зірок за версією журналу «Форбс»: за період із 

жовтня 2013-го по жовтень 2014 року продаж його записів, сувенірів з 

іменем співака тощо приніс прибуток у 140 мільйонів доларів. (УМ, №155, 

21.10.2014). 

Породистий російський метр – (позит.) Є. Кисельов. На породистого 

російського метра в ефірі «Інтера» чекає та сама доля: змалiти в очах 

політиків, які ще недавно говорили з ним, як із рівним, і навіть радилися, а 

потім і в очах аудиторії. (УМ, №106, 26.07.2013). 

«Права рука» Єфремова – (негат.) А. Клінчаєв. Зокрема, «права рука» 

Єфремова – Арсен Клінчаєв – наразі в Росії. (УМ, №48, 20.04.2017). 

Права рука Тягнибока – (нейтр.) Р. Кошулинский. Тож переконати, 

що, приміром, за так званий законопроект про недискримінацію чи 

ратифікацію Гаазької конвенції про міждержавне усиновлення «Свободі» 
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таки необхідно проголосувати, «праву» руку Тягнибока (як його охрестили 

журналісти) складно. (День, №173, 26.09.2013). 

Православна святиня – (позит.) Києво-Печерська лавра. Києво-

Печерська лавра була заснована в 1051 році при Ярославі Мудрому і є однією 

з найбільших православних святинь України. (ZIK, 03.05.2016., 

http://zik.ua/news/2016/05/03/zhyteli_stolytsi_vymagayut_zabraty_kyievopechers

ku_lavru_v_moskovskogo_695714). 

Представниці слабкої статі – (нейтр.) жінки. Ще раніше письменниця 

наголошувала, що прагне зобразити внутрішній світ представниць слабкої 

статі інакше, ніж вимагає традиція. (УТ, №29 (246), 19.07.2012). 

Президент-втікач – (негат.) В. Янукович. Головними підозрюваними у 

даному кримінальному провадженні є колишній президент-втікач Віктор 

Янукович та його старший син Олександр, колишній міністр екології 

Едупард Ставицький, директор фірми «Танталіт» Павло Литовченко (саме 

ця фірма стала номінальним власником «Межигір’я») та інші. (УМ, №102, 

23.08.2017). (Див. Віктор ІІ Кривавий, Вічний чиновник, «Залізний 

Господар» Партії регіонів, Любитель страусів, Непохитний Віктор 

Федорович, «Папа», Український самодержець). 

«Президентська команда» – (нейтр.) оточення Президента. Характер 

прийняття рішень Петром Порошенком свідчить, що він навряд чи має 

повноцінну «президентську команду»: йдеться радше про певну кількість 

ситуативних союзів, які створюються під певні завдання. (УТ, №20 (444), 

19.05.2016). 

Президентська політсила – (нейтр.) Блок Петра Порошенка. Адже 

президентська політсила вже починає впевнено повторювати шлях, який 

зовсім недавно пройшов Яценюк зі своїм «Народним фронтом», від перемоги 

на виборах до рейтингу на рівні математичної похибки. (УТ, №6 (430), 

11.02.2016). 
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Прекрасна доба – (позит.) період європейської історії між 1890 і 1914. 

Протягом Прекрасної доби (період європейської історії між 1890 і 1914, 

який характеризувався миром, економічним підйомом, безтурботністю та 

розкішшю. – Ред.) Зелена фея стала улюбленим напоєм багатьох художників 

і письменників. (bbc.com, 31.07.2015, http://www.bbc.com/ukrainian/vert-

cul/2015/07/150731_vert_cul_absinthe_vp). 

«Прекрасна половинка» – (позит.) жінка, дружина. А оскільки це було 

після 8 Березня, поцікавилася, чи привітав він своїх «прекрасних половинок», 

маючи на увазі дружину і доньку. (ДТ, №11, 22.03 – 29.03.2013). 

Придворний скрипаль – (ірон.) М. Кулиняк. По-перше, екс-міністр 

культури Кулиняк, придворний скрипаль Віктора Федоровича, нарешті 

взявся виконувати свої нові обов’язки. (Тиждень.ua, 25.02.2013, 

http://vip.tyzhden.ua/chronicle/73226). 

Прима вітчизняного / українського тенісу – (позит.) Е. Світоліна. 

Після перемоги в Торонто та здобуття звання четвертої тенісистки 

планети прима вітчизняного тенісу могла вже через тиждень піднятися 

на пік тенісного протоколу WTA. В підсумку Світоліна не стала форсувати 

події й, обмежившись лише однією перемогою на минулому тижні (над 

співвітчизницею Лесею Цуренко), залишилася четвертим номером жіночого 

тенісу. (УМ, №101, 22.08.2017.) При цьому примою українського тенісу 

продовжує залишатися Еліна Світоліна, котра, дійшовши до півфіналу 

турніру в Токіо, покращила свій поточний рейтинг до 18-ї сходинки. (УМ, 

№120, 27.09.2016). 

Прима театру і кіно – (позит.) А. Роговцева. Через щільний знімальний 

та репетиційний графік навіть день народження Ада Миколаївна святкувала 

в роботі. Донька Прими театру і кіно Катерина Степанкова – теж 

актриса і режисер – повідомила, що ювілейне святкування вiдіб’ється 

кількома заходами. (УМ, №86, 18.07.2017). 
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«Прима українського націоналізму» – (позит.) І. Фаріон. Візит 

«прими українського націоналізму», як охрестило пані Ірину місцеве 

інтернет-видання «Думская.net», ознаменувався бурхливим вуличним 

протистоянням (УМ, №87, 18.06.2013). 

Примадонна – (позит.) А. Пугачова. Далі, ближче до 9-ї, в ефірі каналу 

йдуть телерозповіді українською у «Неймовірній правді про зірок», героями 

якої, щоправда, стають переважно Філіпп Кіркоров, Крістіна Орбакайте, 

Маша Распутіна, Борис Моїсеєв і сама Примадонна. (УМ, №9, 18.01.2013). 

«Принцеса еротичної поезії», «еротична принцеса» – (позит.) 

Л. Мудрак. Натомість Леся Мудрак потрапила у колію: здається, Дмитро 

Дроздовський уперше назвав її «принцесою еротичної поезії». (...) 

«Притомність фальшу перевищує висоту світла», – наче рецензує ту збірку 

Леся Мудрак у своїй новій книжці. Але поки що залюбки використовує свій 

статус «еротичної принцеси». (УМ, №133, 14.10.2015). 

Прихисток знань і муз – (позит.) Будинок вчених. Прихисток знань і 

муз (заголовок). Про «мій» Будинок вчених. (День, №97, 07.06.2013). 

Прозаїк новітньої української літератури – (нейтр.) Ю. Андрухович. 

«Тут похований Фантомас» – есеїстична книжка Юрія Андруховича, що 

недавно вийшла з друку у видавництві Discursus. Один із найцікавіших 

прозаїків новітньої української літератури вкотре береться за написання 

есеїстичних замальовок, у яких показує абсурд нашої дійсності. (ДТ, №12, 

30.04.2015). 

«Промайданівський» табір – (нейтр.) політичні сили, які підтримали 

Майдан. Юрій Бойко, співголова фракції «Опозиційного блоку», за рівнем 

політичної відповідальності нічим не кращий за опонентів з 

«промайданівського» табору. (Тиждень.ua, 07.03.2017, 

http://tyzhden.ua/Politics/187071). 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


128 
 

Пророк – (позит.) Т. Шевченко. Шевченко – це завжди прорив через 

терпіння й страждання: «німі на панщину ідуть». А ще очікування свого 

месії, що для Пророка є цілком зрозумілою темою – «Коли/Ми діждемося 

Вашингтон/З новим і праведним законом?/А діждемось-таки колись» – зараз 

це називається «харизматичний лідер», який дасть нам визволення та інші 

блага (УП, 29.01.2013, http:// www.pravda.com.ua 

/columns/2013/01/29/6982361/). (Див. Велет світової культури XIX ст., 

Видатний український поет, Кобзар). 

Противниця Євросоюзу – (негат.) М. Ле Пен. Лідерка французьких 

ультраправих, противниця Євросоюзу та шанувальниця російського 

президента Володимира Путіна, Марін Ле Пен заручилася підтримкою 

33,9% виборців. (УМ, №55, 11.05.2017). 

Професійний «буквоїд» – (нейтр.) С. Руденко. Як зробити книжкову 

телепрограму там, де більше дивляться, ніж читають, і як провідником у 

книжкових джунглях стає читацька інтуїція, розповідає професійний 

«буквоїд». Сергій Руденко – блогер, публіцист, редактор сайту «Буквоїд». 

(УМ, №152, 18.10.2013). 

«Пташенята Банківської» – (ірон.) бізнесмени, наближені до 

адміністрації Президента. Усі гіганти, монополісти, олігархи і монстри 

української економіки («пташенята Банківської») почали новітню історію 

свого «блиску» і євангельського мамона (багатства) зі спекуляцій російським 

газом. (УКРІНФОРМ, 30.10.2015, https://www.ukrinform.ua/rubric-

polytics/1906609-kinets-kremlivskogo-gazovogo-yarma.html). 

Пута Гіменея – (нейтр.) шлюб. В Україні аліменти стягують 

виключно на користь дитини, тоді як у багатьох країнах чоловік має 

розщедрюватися ще й на утримання екс-дружини аж до моменту, коли вона 

знову зв’яже себе путами Гіменея. (УТ, №47 (264), 22.11.2012). 
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«П’ятий Бітл» – (позит.) Дж. Мартін. «П’ятий Бітл» – так його звали 

всі причеті до The Beatles. Ще до того як Мартін вирішував, чи брати мало 

кому відомих підлітків The Beatles під свою опіку, він встиг у тій самій студії 

поназаписувати класичної та сучасної британської музики. (УТ, №19 (443), 

12.05.2016). 

П’ятий президент України – (нейтр.) П. Порошенко. Однак п’ятий 

президент України, що й сам досі є олігархом, стрімко цим шляхом йде. 

(Тиждень.ua, 21.09.2015, http://tyzhden.ua/Politics/146775). 

Радянський Робін Гуд – (позит.) Юрій Дєточкін. Окрім того, в 1960–х 

роках була популярною легенда про начебто скромного крадія автомобілів, 

такого собі радянського Робін Гуда, котрий викрадав автомобілі в тих, хто 

«живе не на одну зарплату», а гроші, виручені з продажу тих автівок, 

переводив на рахунки дитячих притулків. «Я вам дуже вдячний, – сказав 

Ельдар Рязанов самарцям, – але вважаю, що це перший пам’ятник не 

Дєточкіну, а талановитому акторові Іннокентію Смоктуновському, який 

зіграв цю роль». (УМ, №172, 16.11.2012). 

«Регіонали» – (нейтр.) представники «Партії регіонів». Окремим 

блоком його діяльності були виборчі кампанії «регіоналів», які він проводив у 

якості керівника штабу. (УП, 11.06.2013, 

http://www.pravda.com.ua/articles/2013/06/11/6992016/). 

«Регіональний диригент» – (ірон.) М. Чечетов. Вони так і будуть до 

останнього моменту тупо натискати кнопки у Верховній Раді, орієнтуючись 

на помах руки великого «регіонального диригента» Чечетова, допоки цей 

«пароплав» не ляже на дно… (УТ, №26, 27.06.2012). 

Революція Гідності – (позит.) масові протести в Україні 2013-2014 рр. 

Тут сподіваються, що Революцію Гідності спіткає інша доля. (Тиждень.ua, 

24.03.2014. http://tyzhden.ua/Politics/106245). Це пов’язано і з Революцією 
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Гідності, і з тим, що російський продукт став менше потрапляти на наш 

ринок. (Тиждень.ua, 12.03.2016, http://tyzhden.ua/Culture/160485). 

Рейтинг народної любові – (нейтр.) відсоток голосів, які віддали при 

опитуванні або виборах. Також у «топ–30» потрапили «Чорнобривці» (5%), 

«Одна калина за вікном» (4,3%), «Несе Галя воду» (4,1%), «Ой, смереко» 

(3,9%), «Миллион алых роз», «Хуторяночка», «Рідна мати моя» та 

«Катюша», які отримали по 3,6% кожна в рейтингу народної любові. (УМ, 

№6, 16.01.2014). 

Рекламний Сомаліленд – (негат.) Київ. Як бачимо, за рекламним 

свавіллям у столиці стоять досить серйозні люди, які звикли до легких 

заробітків у цій галузі. (…) Тож протидія рекламному Сомаліленду ще 

тільки-но починається. (Тиждень.ua, 18.10.2016, 

http://tyzhden.ua/Society/176422). (Див. Бузкове місто, «Мати міст руських», 

Місто на берегах Дніпра, «Столиця в саду»). 

Реформатор балету – (позит.) Сергій Дягілєв. Завдяки концертам 

Зілоті всесвітньо відомий імпресаріо та реформатор балету Сергій Дягілєв 

познайомився з музикою композитора Ігоря Стравінського. (День, 08.12.2015, 

https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/pamyati-oleksandra-ziloti). 

Реформатор музичного театру – (позит.) Р. Вагнер. (заголовок) (День, 

№224, 07.12.2012). 

Реформатор церкви – (нейтр.) М. Лютер. Тому розповідь про 

біографію великого реформатора церкви ми спробуємо зробити стислою. 

(День, №222, 03.12.2015). 

«Різдвяний дідусь» – (нейтр.) Санта Клаус. Журналістка «УМ» 

побувала в селищі Санта Клауса на Полярному колі і розпитала в «найбільш 

різдвяного дідуся світу» про його мрії. (УМ, №192, 27.12.2013). 
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«Російський Витязь» – (нейтр.) О. Повєткін. Вочевидь протистояння 

«Доктора Сталевого Молота» та «Російського Витязя» – головна 

боксерська подія року. (УМ, №143, 03.10.2013). 

Російський регулятор – (негат.) Роскомнагляд. Російський регулятор 

погрожує закрити Facebook у країні (заголовок). Соцмережу Facebook у 2018 

році очікує припинення роботи в Росії, якщо вона не виконає російський закон 

про локалізацію персональних даних. Як повідомляє «Інтерфакс», про це 

сказав журналістам глава Роскомнагляду Олександр Жаров. (Телекритика, 

26.09.2017, http://ua.telekritika.ua/society/rosіiskii-regulyator-pogrozhuє-zakriti-

facebook-v-krainі-677465). 

«Ротвейлер Господній» – (ірон.) Папа Бенедикт XVI. Настав час, коли 

«Ротвейлер Господній» може просто лягти біля ніг свого Пана і грітися в 

променях молитви. (ДТ, №6, 15.02.2013). 

Рукокрилі – (нейтр.) кажани. А дарма, адже рукокрилі – дуже цікаві і 

симпатичні створіння. (УМ, №155, 18.10.2012). 

«Рупор» Партії регіонів – (ірон.) В. Олійник. Щоправда, від імені 

Партії регіонів і влади в матеріалі виступає Володимир Олійник – один із 

«рупорів» політсили, який, утім, має невеликий стосунок до прийняття 

рішень. (Телекритика, 03.02.2013, http://osvita.mediasapiens.-

ua/material/14884). 

Рупор пропаганди – (негат.) телеканал «Russia Todaу». Розслідування 

проти кремлівського рупору пропаганди проводить британський 

медіарегулятор Ofcom. (УМ, №102, 23.08.2017). 

«Русскій мір» – (негат.) політика Російської Федерації, спрямована на 

примусове утвердження російської культури. Показово, що багато росіян 

прагнуть долучитися до розбудови в Україні другої Росії, сприймаючи її як 

запасну базу «Русского міра», як «второе Русское государство» (так, до 
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речі, у 1918 році прихильники «єдіной і нєдєлімой» спочатку бачили проект 

Української Держави гетьмана Павла Скоропадського, однак врешті-решт 

помилилися у своїх розрахунках, розпочавши відновлення загиблої імперії з 

території України). (УТ, №24 (292), 20.06.2013). Показово учитель чи 

викладач може ходити у вишиванці, по десять разів щодня співати 

Національний гімн, публічно висловлюватися, що Україна – це добре, але в 

себе на кухні нищечком зітхати за «русскім міром». (УТ, №35 (459), 

31.08.2016). Нам показують величезну кількість прихильників «русского 

міра», на думку яких нам пропонують зважати. Групою, проти якої 

спрямована російська ідеологема, є україноцентричні українці. (День.ua, 

12.05.2017, https://day.kyiv.ua/uk/blog/polityka/shcho-russkiy-mir-hovaye-za-

koncepciyeyu-istorychnogo-prymyrennya). 

Самотній фрік – (нейтр.) Д. Коляденко. Самотній фрік із сумними 

очами та душею нарозхрист. Інколи саме так хотілося б живописати 

телеобраз, втілюваний у різноманітних програмах та кліпах Дмитром 

Коляденком. (ДТ, №50, 28.12.2015 – 15.01.2016). 

«Сарко» – (нейтр.) Н. Саркозі. Це – протилежна політика щодо того 

курсу, який демонстрував його попередник, Ніколя Саркозі. «Сарко» при всій 

своїй екстравагантності не став би запроваджувати 75% податок для 

заможних і загравати з імігрантами та кольоровим населенням Франції. 

(УП, 04.01.2013, http://www.pravda.com.ua/columns/2013/01/4/6980930/). 

Світова знаменитість – (позит.) Л. Монастирська. Сталося це після 

вдалого виступу в концерті у Національній філармонії разом зі світовою 

знаменитістю, Людмилою Монастирською. (День, №32, 24.02.2015). 

«Світова медіа ікона» – (позит.) О. Уїнфрі. Уїнфрі відзначили як 

«світову медіа ікону», яка розпочала свою роботу на телебаченні у 1986 

році, коли там було всього «кілька жінок і навіть ще менше кольорових 
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жінок», що вели ток-шоу. (Телекритика, 22.11.2013, 

http://osvita.mediasapiens.ua /material/25163). 

Світоч духовності – (позит.) Леся Українка. 25 лютого виповнюється 

144 роки від дня народження Лесі Українки, світоча нашої духовності, 

великого поета, перекладача, культурного і суспільного діяча. (ДТ, №6, 

20.02.2015). (Див. Велика Леся, Велика поетеса, Видатна українська 

письменниця, Поет-мислитель, Поетеса-класик, Українська Жанна 

д’Арк).  

Світська левиця – (нейтр.) К. Собчак. Міністр освіти і науки, молоді 

та спорту Дмитро Табачник порівняв Києво-Могилянську академію з 

російською світською левицею – за всіма описами, мова йшла про Ксенію 

Собчак. (ДТ, №7, 25.02.2013). 

Свята обитель – (позит.) Свято-Михайлівський Золотоверхий 

монастир. 900 років минуло від часу завершення будівництва та освячення 

кам’яного храму Свято-Михайлівської Золотоверхої обителі (1113-2013). 

Чимало лиха та наруги зазнала свята обитель упродовж своєї історії, та 

закрили її лише у 30-х роках XX сторіччя, саме тоді, коли комуністичний 

режим розпочав планомірне плюндрування святині українського народу. 

(День, №110, 26.06.2013). 

«Свято демократії» – (ірон.) вибори. Однак, дуже ймовірно, 

перевиборів не буде, як і зміни голови уряду. Власне, саме Арсеній Яценюк й 

виявився єдиною реальною перепоною на шляху позачергового «свята 

демократії». (УТ, №1 (425), 14.01.2016). 

Свято для любителів фентезі – (позит.) фестиваль Comic Con. 

Фестиваль Comic Con понад 40 років проходить у різних країнах і збирає 

безліч своїх фанатів. Батьківщиною цього справжнього свята для 

любителів фентезі є американське місто Сан-Дієго. (УМ, №78, 10.06.2015). 
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«Свято чортівні» – (нейтр.) свято Хеллоуін. Популярність «свята 

чортівні» Євстратій пояснює проникненням в Україну комерціалізованої 

західної культури: «Подивіться, ледь не кожен місяць людей під виглядом 

«свята» закликають витрачати гроші. (УМ, №162, 31.10.2012). 

«Секретар диявола» – (ірон.) О. Довгий. «Секретар диявола». Як 

Луценко ловив та не впіймав Довгого. (УП, 04.07.2017, 

http://www.pravda.com.ua/articles/2017/07/4/7148701/). 

Секс-символ ХХ ст. – (позит.) М. Монро. Також до списку увійшли 

кінозірка Елізабет Тейлор (25 млн.), музикант Боб Марлі (20 млн.), секс-

символ ХХ ст. Мерилін Монро (17 млн.), «бітл» Джон Леннон (12 млн.), 

нобелівський лауреат Альберт Ейнштейн (11 млн.) та інші. (УМ, №155, 

21.10.2014). 

Секс-символ молоді 1960-х – (позит.) Л. Гурченко. А лірична 

«Карнавальна ніч», яка за оспівані Людмилою Гурченко «п’ять хвилин» 

зробила Рязанова знаменитим, а саму актрису–початківця – ледь не секс–

символом молоді 1960–х! (УМ, №172, 16.11.2012). 

Секс-символ «фабрики мрій» – (позит.) Р. Гір. І все ж інформація про 

те, що статус холостяка після чотирьох років судової тяганини отримав 

колишній секс-символ «фабрики мрій» Річард Гір, таки привернула увагу 

репортерів. (УМ, №134, 21.10.2016). 

«Селянський Бетховен» – (позит.) В. Стефаник. Знаю випадки, коли 

навіть Василь Стефаник, цей «селянський Бетховен», зникає з 

університетських (філфаківських!) курсів. (УТ, №44 (416), 05.11.2015). 

Селянський геній – (позит.) С. Єсенін. Звісно, колись і Сергій 

Олександрович Єсенін любив приправити перцем свою інтимну лірику. Але, 

природно, ніхто ж не порівнює селянського генія з народним артистом 

України. (ДТ, №25, 05.07.2013). 
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Семафор парламенту – (ірон.) М. Чечетов. Зовсім не пощастило 

семафору парламенту Михайлу Чечетову, його колезі красуні Тетяні 

Бахтєєвій, Джеймсу Бонду регіоналів Владиславу Лук’янову, двом лідерам 

комуністів знову молодому татечку Петру Симоненку, та сопрану партії 

більшовиків Адаму Мартинюку і що вже зовсім дивно лідеру об’єднаної 

опозиції фронтовику Арсенію Яценюку. (Тиждень.ua, 18.02.2013, 

http://vip.tyzhden.ua/Chronicle/72633). (Див. Диригент парламентських 

кнопкодавів, «Регіональний диригент», «Семафор» Ради). 

«Семафор» Ради – (ірон.) М. Чечетов. Повз «героїчних» прапороносців 

на самотині гордо крокують колишній представник Януковича у парламенті 

Юрій Мірошниченко та «семафор» Ради Михайло Чечетов. (Тиждень.ua, 

29.03.2014, http://tyzhden.ua/Politics/106258/PrintView). (Див. Диригент 

парламентських кнопкодавів, «Регіональний диригент», Семафор 

парламенту). 

Серпасто-молоткастий заповідник – (негат.) СРСР. Був у тому 

серпасто-молоткастому заповіднику і якийсь аналог шоу-бізнесу. (УТ, №16 

(440), 21.04.2016). 

Серце Грузії – (позит.) Кахетія. Всі грузини гонорові, проте у телавців 

ця риса набула гіпертрофованого масштабу, ще б пак – вони живуть не 

лише в головному місті Кахетії, яка є серцем країни, а й у столиці 

грузинського вина, котре, здається, тече Алазанською долиною. (ДТ, №6, 

20.02.2015). 

Серце Революції гідності – (позит.) Михайлівський собор. Місце – 

Михайлівський собор, серце Революції гідності (саме він, а не Майдан) – 

вибрано чудово. (День.ua, 02.01.2015, https://day.kyiv.ua/uk/blog/suspilstvo-

/falshyva-notka). 
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Сильна стать – (позит.) чоловіки. Свого часу Володимир Литвин 

поділився одкровеннями стосовно біблейського статусу сильної статі. (УП, 

22.04.2013, http://www.pravda.com.ua/articles/2013/04/22/6988691/). 

Сини Еллади – (нейтр.) греки. Боги Олімпу та сини Еллади передали 

естафету київським богатирям. (ДТ, №22, 15.06.2012). Збірна України U-19 

Євро-2015 розпочне грою з синами Еллади. (ZIK, 18.06.2015, 

http://zik.ua/ua/news/2015/06/18/zbirna_ukrainy_u19_yevro2015_rozpochne_groy

u_z_synamy_ellady_600079).  

Синьо-біло-блакитні – (нейтр.) гравці ФК «Зеніт». Халк, що прийшов в 

«Зеніт» в якості абсолютної зірки, зіткнувся з відчуженням з боку деяких 

російських гравців синьо-біло-блакитних, часто перетягував на себе ковдру, 

заробив сумнівну славу падаючого при будь-якій можливості гравця, але і 

забив кілька важливих м’ячів. (Тиждень.ua, 09.09.2013, 

http://mobile.tyzhden.ua/publication/88883). 

Синьо-гранатові, «блау-гранас» – (нейтр.) ФК «Барселона». 

Барселона здобула три перемоги з трьох і стала переможцем турніру. Крім 

Реала синьо-гранатові обіграли Ювентус (2:1) і Манчестер Юнайтед (1:0). 

(korrespondent.net, 30.06.2017, 

http://ua.korrespondent.net/sport/football/3873168-barselona-obihrala-real-i-stala-

peremozhtsem-mizhnarodnoho-kubka-chempioniv). Тепер «блау-гранас» 

випереджають мадридців на чотири очки. (УМ, №40, 24.03.2015). 

Синьо-жовті – (нейтр.) гравці збірної України. Відтак «синьо-жовта» 

четвірка у тій гонці фінішувала лише дев’ятою. (УМ, №22, 12.02.2013). 

Відтак на вчорашній поєдинок проти чинних чемпіонів Європи – іспанців – 

«синьо-жовті» виходили з чітким і зрозумілим завданням. Для прямого 

виходу на Євро-2016 – нехай і з третього місця в групі – їм потрібна була 

перемога. (УМ, №132, 13.10.2015). 
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«Сирна війна» – (негат.) конфлікт між Україною та Росією на основі 

заборони експорту українського сиру. Це дає підстави стверджувати, 

чергова «сирна війна між Росією й Україною» наразі добігла кінця. 

(Тиждень.ua, 06.04.2012, http://tyzhden.ua/Economics/46861/PrintView). 

«Сирні голови» – (ірон.) жителі штату Вісконсін, США. Підтримавши 

Вокера, «сирні голови» (так часто називають жителів Вісконсину) 

проголосували, за великим рахунком, за те, щоб не обдурювати себе і, 

перефразовуючи Конфуція, не шукати грошей у темній кімнаті, особливо 

якщо їх там немає. (ДТ, №89, 15.06 – 22.06.2012). 

«Ситуативна кімната» – (позит.) команди аналітиків П. Порошенка. 

Отже, розпочнемо із «ситуативної кімнати» – команди аналітиків, які 

офіційно працюють на Порошенка у складі АП, на чолі з Ростиславом 

Павленком, а по суті самим главою Адміністрації Борисом Ложкіним. (..) Та 

головною причиною послаблення впливу «ситуативної кімнати» є все-таки 

підвищення іншої «кімнати», яку назвемо умовно «партійно-бізнесовою». 

(УТ, №20 (444), 19.05.2016). 

«Сімка», «велика сімка» – (нейтр.) країни, які входять у G7. «Сімка» – 

Путіну: годі нас дурити (заголовок) Підсумки саміту «Великої сімки» і слова 

підтримки ключових світових лідерів не знімають і не применшують для 

української влади необхідності виконувати своє «домашнє завдання» із 

заявлених уже давно реформ. (ДТ, №21, 12.06 – 19.06.2015). Посли Великої 

сімки дуже чітко дали зрозуміти президентові, що ні перетрушування 

Кабміну, ні перевибори, ні посилення влади Порошенка не схвалюють. (УТ, 

№6 (430), 11.02.2016). 

«Сім’я» – (негат.) владна монополія В. Януковича та його оточення. 

Найчіткіше це вималювалося під час правління Януковича. Адже форма 

правління цього президента була проста – «Сім’я» понад усе. Все – в 

«сім’ю». (День, №133, 23.07.2014). 
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Сірий галицький лис – (негат.) А. Садовий. Зате цілком очевидною є 

наявність у нього президентських амбіцій, про що пан Садовий і сам 

говорить публічно. Результати в цього сірого галицького лиса поки що й 

справді непогані. (Тиждень.ua, 06.08.2015, http://tyzhden.ua/Politics/142285). 

Сірий кардинал – (негат.) 1. О. Турчинов. Юрій Луценко при цьому 

буде грати роль «інформаційного тарана» при «сірому кардиналі» Турчинові, 

на чиї плечі ляже побудова логістики, робота штабів і бюджетування. (УМ, 

№101, 22.08.2017). 2. І. Кононенко. Говорячи про центри впливу, як обійти 

увагою сірого кардинала Порошенкової команди – одіозного народного 

депутата Ігоря Кононенка? (УТ, №20 (444), 19.05.2016). 

Сірий кардинал FEMEN – (негат.) В. Святський. Британські ЗМІ: 

сірим кардиналом у FEMEN є чоловік. Як зазначає видання, з фільму 

випливає, що ідейним натхненником і «сірим кардиналом» є чоловік Віктор 

Святський. (bbc.com, 4.09.2013, http://www.bbc.com/ukrainian/press_review-

/2013/09/130904_worldpress_4sept_vc). 

Сірий кардинал Партії регіонів – (негат.) А. Клюєв. Андрій Клюєв – 

один з найбільш досвідчених гравців команди Януковича. Єзуїтські інтриги 

багаторічного сірого кардинала Партії регіонів давно стали притчею во 

язицех. (УП, 11.06.2013, http://www.pravda.com.ua/articles/2013-

/06/11/6992016/).  

Сірий кардинал «Свободи» – (негат.) Р. Кошулинський. «Сірий» 

кардинал «Свободи», як його охрестили медійники, простий у спілкуванні і, 

здається, наперед знає всі відповіді на «підступні» запитання 

журналістської братії. (День, №173, 26.09.2013). 

Сірі гіганти – (позит.) слони. У джунглях туристів завозять до 

спеціального слонячого села, пропонуючи покататися верхи на сірих 

гігантах. (УМ, №150, 16.10.2013). 
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Сірі кардинали Голлівуда – (позит.) композитори, які створюють 

сандтреки до кінофільмів. Сірі кардинали Голлівуда (заголовок). Нещодавно 

відбувся реліз саундтреку до фільму «Самотній Рейнджер» Ґора Вербінскі, 

композитором якого став Ганс Циммер. (УТ, №29 (297), 18.07.2013). 

Скажений радикал – (ірон.) О. Ляшко. Себто Олеся Бузину й 

непримиренного скаженого радикала Олега Ляшка (Телекритика, 17.04.2013, 

http://ru.telekritika.ua/kontent/2013-04-17/80903). (Див. Головний вилоносець 

української політики, Головний радикал, Людина з вилами, Ляшко з 

вилами). 

Скандинавський Шир – (позит.) Норвегія. Норвезька народна 

(побудована зо місцевими вимогами і з використанням місцевих матеріалів) 

архітектура приголомшлива! Мох і дерева ростуть навіть на дахах 

дерев’яних або кам’яних будівель, що робить Норвегію – скандинавським 

Широм (прим. Ред. Шир – поселення хоббітів у творі Толкіна «Володар 

кілець»). (Тиждень.ua, 22.06.2017, http://tyzhden.ua/Gallery/195148). 

Скарбниця мистецтв – (нейтр.) музей. Найбільша у світі скарбниця 

мистецтв, Лувр (до речі, на його офіційному сайті чомусь нічого не сказано 

про те, що музей не працює по вівторках) аж надто нагадує мавзолей 

Лєніна в Москві – все це через ледь не кілометрову чергу завширшки з 

десяток осіб, що тягнеться у напрямку знаменитої скляної піраміди. 

(Тиждень.ua, 02.02.2012, http://tyzhden.ua/Travel/41188/PrintView). 

Скороспілий олігарх – (ірон.) С. Курченко. Скороспілий олігарх 

Сергій Курченко, якого пов’язують iз родиною Президента, купив один iз 

найбільших медіа-холдингів. (УМ, №91, 26.06.2013). 

Скромний критик – (нейтр.) О. Вергеліс. Якщо навіть скромний 

критик може поставити на місце нескромну маску. (ДТ, №50, 28.12.2015 – 

15.01.2016). 
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«Слабка половинка» – (нейтр.) жінка, дружина. За всіх часів «слабкі 

половинки» шукали в сім’ї насамперед фінансової безпеки. (ДТ, №31, 

30.08.2013). (Див. Прекрасна половинка). 

Славетний колумбійський письменник – (позит.) Г. Маркес. У 

Мексиці у віці 87 років помер славетний колумбійський письменник, 

лауреат Нобелівської премії з літератури Габріель Гарсіа Маркес. 

(Тиждень.ua, 18.04.2014, http://tyzhden.ua/News/107950). (Див. Майстер 

латиноамериканської та світової прози XX століття). 

Славетний фотодокументаліст епохи – (позит.) В. Ріццо. Помер 

славетний фотодокументаліст епохи Віллі Ріццо. (Телекритика, 

27.02.2013, http://osvita.mediasapiens.ua/material/15765). 

Слуги народу – (нейтр.) депутати. Останні ж бо – слуги народу, а в 

нас, як у тому задзеркаллі, усе навпаки – народ виконує функцію спонсора, 

який щомісяця дає гроші на життя вітчизняних депутатів, але взамін не 

отримує бажаних демократичних, модернізаційних змін у суспільстві (День, 

№51, 21.03.2013). 

Служителі Мельпомени – (нейтр.) актори. Звичайно, це актори, 

служителі Мельпомени! (День, №102, 14.06. 2013). 

Служителі Феміди – (нейтр.) судді, також Феміда – суд. Тож 

дізнатися, чим керувалися служителі Феміди, можна буде тільки через 5 

днів. (Телекритика, 17.02.2013, http://osvita.mediasapiens.ua/material/15386). 

Феміда вирішила, що для пана Мельника достатньо двох місяців домашнього 

арешту. (УМ, №110, 02.08.2013). 

Сміттєва столиця – (негат.) Львів: Синютка отримав від Садового 

більше 60 мільйонів за вивіз сміття зі сміттєвої столиці (ZIK, 20.10.2017). 

(Див. Культурний П’ємонт).  
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Собаки режиму Віктора Федоровича – (негат.) представники силових 

структур у період подій на Майдані 2013-2014 рр. Поводився доволі гідно, був 

єдиним олігархом, який відкрито став на бік опозиції, засвітився на Банковій, 

за що дістав моральну травму, а його син у тому самому місці й фізичну, 

познайомившись впритул із незаперечними аргументами собак режиму 

Віктора Федоровича. (УТ, №22, 29.05.2014). 

Солісти вітчизняного політінкубатора – (ірон.) українські політики. 

Останнім часом дедалі частіше солісти вітчизняного політінкубатора 

страхають суспільство катастрофічними наслідками ймовірного Майдану – 

третього. (ДТ, №23, 26.06.2015). 

«Солов’їна» – (позит.) українська мова. За «солов’їну» тебе таврували 

«бандерівкою», засуджували і не хотіли спілкуватися. (День.ua, 18.08.2017, 

https://day.kyiv.ua/uk/article/blog-lshzh/chomu-ya-mozhu-buty-ukrayinkoyu-

lyshe-tut). 

Солом’яна жінка – (нейтр.) В. Якимович, майстриня. Солом’яна 

жінка (заголовок). (УМ, №24, 18.02.2015). 

Сопрано партії більшовиків – (ірон.) А. Мартинюк. Зовсім не 

пощастило семафору парламенту Михайлу Чечетову, його колезі красуні 

Тетяні Бахтєєвій, Джеймсу Бонду регіоналів Владиславу Лук’янову, двом 

лідерам комуністів знову молодому татечку Петру Симоненку, та сопрану 

партії більшовиків Адаму Мартинюку і що вже зовсім дивно лідеру 

об’єднаної опозиції фронтовику Арсенію Яценюку. (Тиждень.ua, 18.02.2013, 

http://vip.tyzhden.ua/Chronicle/72633). 

Спеціаліст із проведення брудних виборів – (негат.) С. Березенко. Її 

куратор не хто інший, як одіозний спеціаліст із проведення брудних виборів 

і тіньового партійного будівництва, екс-голова ДУС і колишній член команди 

Леоніда Черновецького Сергій Березенко. (УТ, №20 (444), 19.05.2016). 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


142 
 

«Список Магнітського», закон Магнітського – (нейтр.) перелік 

російських чиновників, пов’язаних зі смертю С. Магнітського, яким 

передбачено економічні санкції. У Великій Британії готують свій «список 

Магнітського». Проект британського закону Магнітського обговорюється 

як поправка в акт кримінальних фінансів. (Тиждень.ua, 10.01.2017, 

http://tyzhden.ua/News/182723). 

Співаючий ректор, «співучий ректор» – (ірон.) М. Поплавський. Із 

останнім у Києві склалося, бо тільки тут, у єдиному місці на земній кулі, 

процвітає співаючий ректор. (ДТ, №27, 19.07.2013). Також «співучий 

ректор» подарував місту кілька нових ліфтів, попиляв дерева і домовився з 

місцевою владою про одну невеличку послугу – його стараннями було 

відновлено у вихідні дні звичний буденний трафік громадського транспорту. 

(Тиждень.ua, 16.12.2013, http://tyzhden.ua/Politics/96922). 

«Справжній полковник» – (ірон.) А. Гриценко. Анатолій Гриценко – 

«справжній полковник», колишній міністр оборони, лідер партії 

«Громадянська позиція». (УТ, №42 (518), 23.10.2017). 

Сріблястий гігант – (нейтр.) дирижабль. У часи свого розквіту ці 

сріблясті гіганти, що здіймалися в небо з невимовною легкістю, частіше 

викликали захват, аніж страх (навіть попри реальні небезпеки, які чатували 

на пілотів і пасажирів). (УТ,  №24, 14.06.2012). 

«Стара синьйора» – (нейтр.) ФК «Ювентус». До слова, «Ювентус» на 

перехід не був особливо ображений: виручені гроші допомогли керівництву 

«старої синьйори» заманити Джанлуїджі Буффона за більш ніж € 50 млн. 

(Тиждень.ua, 09.09.2013, http://mobile.tyzhden.ua/publication/88883). 

Старий лис Фергі – (ірон.) А. Фергюсон. Команда, що стала 

чемпіоном Англії ще кілька турів тому, подарувала наставникові трудову 

перемогу над «Суонсі». Старий лис Фергі пройшов крізь шеренги своїх 
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вихованців і… обійшовся без сліз та зайвих сентиментів. (УМ, №67, 

14.05.2013). 

Старовинний бурлескно-травестійний текст – (нейтр.) «Енеїда» 

І. Котляревського. Недавня спроба «актуально» перечитати старовинний 

бурлескно-травестійний текст – на сцені Івано-Франківського 

академічного театру ім. І.Франка. (ДТ, №5, 13.02.2015). 

«Старший брат» – Росія. Страх прогнівити «старшого брата»? (ДТ, 

№31, 30.09.2013). Підсвідомо «укрАінци» сприймають Україну не як 

самодостатню країну з власними традиціями і соціокультурним кодом, а як 

певний етнографічний регіон Великої Росії, не позбавлений, утім, власного 

шарму: тут м’який клімат, є море й сало, ну і загалом якось комфортніше 

порівняно з помешканням «старшого брата». (УТ, №24 (292), 20.06.2013). 

Вшанування Лесі було для них не лише виявом великої любові до поетеси і 

поваги до нашого народу, а й чимось на кшталт шпильки «старшому 

братові», який боявся всього українського, ніби дідько ладану. (ДТ, №6, 

20.02.2015). (Див. Країна-агресор, Північний сусід, Східний сусід). 

«Столиця в саду» – (нейтр.) Київ. Концепцію розвитку міста Києва 

сформулював і озвучив генерал де Голль, назвавши Київ «столицею в саду». 

На відміну від Києва, Миргород уже «місто в саду». (ДТ №22, 15.06.2012). 

(Див. Бузкове місто, «Мати міст руських», Місто на берегах Дніпра, 

Рекламний Сомаліленд). 

Столиця грузинської любові до України – (позит.) Сурамі. …Сурамі – 

столиця грузинської любові до України. (ДТ, №6, 20.02.2015). 

«Столиця Новоросії» – (ірон.) Але ім’я Рабіна має до Одеси ще менше 

відношення, ніж ім’я Шухевича (і навіть Якіра) –  покійний ізраїльський 

прем’єр тут навіть не народився, й тим паче не бував. Чом би не 

перейменувати цю вулицю? Але ж ні – боремося з Іваном і Юрієм Липами, 

оскільки вони ідеологи української національної ідеї, а «столиці Новоросії» 
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не годиться підтримувати якісь ідеологічні зв’язки з «материнською» 

Україною. (День, №2, 10.01.2013). (Див. Місто, виткане із джазу, Місто-

перлина, Південна Пальміра, Чорноморська пальміра, «Столиця 

Новоросії», Столиця Причорномор’я). 

Столиця радянської України – (нейтр.) Харків. Харків’янин Дмитро 

Скуріхін створив мобільний додаток, який допоможе харків’янам і 

туристам більше дізнатися про старовинну архітектуру міста та зробити 

прогулянку столицею радянської України значно цікавішою. (День, №49, 

22.03.2017). (Див. «Місто студентів і науки», Перша столиця). 

Стражі порядку – (нейтр.) міліціонери. Вони, у постійному страху 

перед поліційними облавами, були змушені розмінювати своє життя за 

гривеник, з якого стражі порядку брали щорічний «акциз» у 80 руб. (800 

гривеників). (ДТ, №34, 20.09.2013). 

Столиця Причорномор’я – Одеса. Новопризначений губернатор 

Одеської області, екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що має 

намір зробити з Одеси столицю Причорномор’я. (ДТ, №19, 29.05 – 

05.06.2015). (Див. Місто, виткане із джазу, Місто-перлина, Південна 

Пальміра, «Столиця Новоросії», Чорноморська пальміра,). 

«Столиця світу» – (нейтр.) Рим. Принаймні в «столиці світу» – 

католицькому Римі. (ДТ, №47, 12.12.2014). 

«Стріляючі лижники» – (нейтр.) біатлоністи. Щодо українських 

«стріляючих лижників», то кращим результатом наших чоловіків стало 

17–те місце Андрія Дериземлі у спринті. (УМ, №22, 12.02.2013). 

Стратегічна сімка – (ірон.) група людей при владі: П. Порошенко, 

Б. Ложкін, В. Гройсман, О. Турчинов, Ю. Луценко, А. Аваков, А. Яценюк. 

Існує так звана стратегічна сімка. До неї входять президент Порошенко, 

глава його Адміністрації Борис Ложкін, прем’єр-міністр Володимир 
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Гройсман, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр 

Турчинов, генеральний прокурор, а донедавна голова фракції БПП у Верховній 

Раді Юрій Луценко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та екс-прем’єр 

Арсеній Яценюк. (УТ, №20 (444), 19.05.2016). 

Суперагент світового кінематографа – (позит.) Джеймс Бонд. 

Сьогодні, вітаючи найвідомішого суперагента світового кінематографа з 

півстолітнім ювілеєм, не зайве нагадати, що цей бравий мужчина іноді 

полюбляв перекинути келих мартіні з горілкою. (УМ, №164, 02.11.2012). (Див. 

Шпигун №1 Її Величності). 

Суперблондинка – (позит.) О. Полякова. Маска «Оля Полякова» – 

Ольга Юріївна Полякова. Іменує себе Суперблондинкою та головною 

Снігурочкою країни. (ДТ, №50, 28.12.2015 – 15.01.2016). Екстравагантна 

Суперблондинка викликає у людей різні почуття – від наслідування до 

нерозуміння, але байдужим не залишає нікого. Завзяті патріоти бісяться 

через кокошники, що є частиною образу Полякової, зазначаючи, що це – 

російський символ. (obozrevatel.com, 31.05.2017, 

https://www.obozrevatel.com/ukr/life/people/25190-zuhvali-i-znameniti-top-5-

najskandalnishih-ukrainskih-blondinok.htm) 

«Суперваг» – (позит.) В. Кличко. На цьому етапі основний пряник був 

покладений респондентами в кишеню Віталія Кличка (15,1%). «Суперваг» 

закріпив осінню тенденцію, випередив Юлію Тимошенко (13,9%) і дихнув у 

потилицю Віктора Януковича (25,1%). (ДТ, №10, 15.03 – 22.03.2013). 

Супердержава №1 – (нейтр.) США. Цікаво було б отримати Папу-

(латино) американця – з огляду на активну експансію католицизму на 

просторах супердержави №1. (ДТ, №6, 15.02.2013). 

Східний сусід – (нейтр.) Росія. До них належать Індонезія, Китай, 

Росія. У нашого східного сусіда ставлення до біткоїна, як до всього 
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західного, – традиційне. (УМ, №99, 16.08.2017). (Див. Країна-агресор, 

Північний сусід, Старший брат). 

«Та, що мала мрію» – (ірон.) Н. Королевська. Наталія Королевська – 

«та, що мала мрію», але стала міністром в уряді Азарова. (УТ, №42 (518), 

19 23.10.2017). (Див. «Зірка» шпальт «Комсомолки», Королева джинси).  

Талановитий художник слова – (позит.) О. Влизько. Про 

талановитого художника слова Олексу Влизька написано чимало статей, 

нарисів, книжок. (ДТ, №26, 17.07.2015). 

Талановитий вродливий український співак – (позит.) В. Левицький. 

Не тільки Львівщина, а й уся музична Україна здригнулася від недавньої 

трагічної звістки – в жахливій автокатастрофі разом із рідними загинув 

молодий талановитий вродливий український співак Владіслав Левицький, 

якого слухачі полюбили за виконання пісень «Соколята», «Море зайвих слів», 

«Так тебе любив» та інших. (ДТ №25, 10.07.2015). 

Танцівник-зірка – (позит.) Д. Матвієнко. І зберігши при цьому позиції 

відомого в усьому світі танцівника-зірки, і не скривдивши чимось 

незадоволених його творчих опонентів. (ДТ, №10, 15.03.2013). 

«Тато української літератури» – (позит.) Ю. Андрухович. Торік пані 

Оксана у книжці «Український палімпсест» (К.: Комора, 2014), згадуючи ті 

часи, прохопилася фразою: «Забужко й Андрухович, себто «мама й тато» 

української літератури». (ДТ, №27, 24.07.2015). 

Творець – (позит.) Бог. По-перше, якщо Творець озброїв хвостом, чому 

б його не використати творчо, по-друге, така позиція дає можливість 

побачити реальність ніби «третім оком», в цьому випадку – догори ногами. 

(ДТ, №1, 11.01.2013). (Див. Всевишній). 

Театральний Атлант – (позит.) А. Хостікоєв. Ось так, поєднуючи в 

самому собі і в своїх же героях високу поезію античного міфу й щедру прозу 
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людського характеру, наш ювіляр залишається й сьогодні дуже важливим 

театральним Атлантом. (ДТ, №6, 15.02.2013). 

Театральний богатир – (позит.) А. Хостікоєв. Вони не могли байдуже 

пройти повз театрального богатиря. (ДТ, №6, 15.02.2013). 

Телевізійні голови – (негат.) телеведучі; ті, хто виступають на 

телебаченні. Тим часом чомусь у нудних монологах глаголящих телевізійних 

голів не згадується про причини зростання суспільної відрази як до чинних 

керманичів українського владного ковчега, так і до методів їхньої діяльності. 

(ДТ, №23, 26.06.2015). 

Тендітна «Дюймовочка» – (позит.) Х. Панеттьєрі. Наступного дня 37-

річний «Залізний Кулак» зі своєю тендітною «Дюймовочкою» були вже в 

Берліні, де змінили революційний зимовий прикид на вечірнє вбрання і взяли 

участь у благодійному вечорі організації «Серце – дітям». (УМ, №181, 

10.12.2013). 

Територія розбрату – (негат.) Софія Київська. Софія Київська – 

територія розбрату. (lb.ua, 22.02.2016, https://lb.ua/culture/2016/02-

/22/328471_sofiya-kiivska-teritoriya_rozbratu.html). (Див. Ансамбль, що 

входить до списку Всесвітнього надбання людства, Архітектурна душа 

України, Архітектурна казка, Головна християнська святиня, Головний 

храм країни, «Мати церков руських», Одна з найголовніших 

християнських Святинь Східної Європи, Осередок духовного життя, 

Пам’ятка української архітектури, Храм розбрату). 

«Тернопільський Сірий» – (позит.) С. Притула. Популярний 

телеведучий, радіодіджей та імпресаріо Сергій Притула належить до 

категорії тих публічних осіб, хто побудував свій імідж і кар’єру на гуморі, 

однак у житті є людиною дуже вдумливою, спостережливою та навіть 

серйозною. Він давно не є резидентом ComedyClubUA «Тернопільським 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


148 
 

Сірим», завдяки чому здобув всенародне визнання. (Тиждень.ua, 18.09.2012, 

http://tyzhden.ua/Culture/60290). 

Технологія «джинси» – (нейтр.) технологія, яка використовує замовні 

матеріали в медіа. Слід додати, що більшості її «клієнтів» із числа 

мажоритарників технологія «джинси» геть не допомогла – всі як один 

вибори програли. (УТ, №24, 12.06.2014). 

«Ті, що повернув країну народу» – (ірон.) представники партії КПУ. 

Тим часом «ті, що повернув країну народу» так само блискавично отримали 

синекуру першого заступника голови Верховної Ради. (Кореспондент, №50, 

21.12.2012). 

«Тінь» колишнього президента – (негат.) О. Волков. Олександр 

Волков – колишня «тінь» колишнього президента. Справжній аксакал 

української політики. (Тиждень.ua, 11.12.2012, http://vip.tyzhden.ua/Chronicle-

/67288/PrintView). 

Тінь Юлії Тимошенко – (негат.) С. Пашинський. Сергій Пашинський – 

один із політиків, чия кар’єра цього року дістала нове дихання після втечі 

Януковича. Вічна тінь Юлії Тимошенко раптом розпочала свій власний 

шлях, і доволі вдало. (УТ, №48 (368), 27.11.2014). 

Тіньовий штаб – (негат.) команда, яка займається медіа-підтримкою 

політика, часто з використанням «чорних» технологій. Скупчення об’єднаних 

однією годівницею політтехнологів ще називають тіньовим штабом. 

(Телекритика, 19.09.2017, http://ua.telekritika.ua/business/velika-profesіya-

ukrainskii-polіtolog-676985). 

«Третій Майдан», Майдан-3 – (нейтр.) масові акції протести, які 

передбачаються після «Помаранчевого Майдану» та «Євромайдану». Радник 

Порошенка додав, що одночасно з «повісткою» киянин в поштовій скриньці 

знайшов листівку із закликом палити шини і збирати Майдан-3, а також 
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голосувати на місцевих виборах за певну політичну силу. (Тиждень.ua, 

07.08.2015, http://tyzhden.ua/News/143024). Черговий «третій Майдан». (УТ, 

№42 (518), 19.10.2017). 

Третій Рим – (позит.) Москва. «Третій Рим» і схиляння перед Заходом 

(День, №169, 21.09.2013). (Див. Білокам’яна). 

«Третій світ» – (негат.) слаборозвинуті економічно країни. Католицьку 

церкву – найбільше у світі наддержавне об’єднання, куди входить понад 

мільярд населення планети, розсіяного по всіх частинах світу, – очолив 

представник «третього світу». (ДТ, №10, 15.03 – 22.03.2013). Мрія як для 

країни, що балансує між другим і третім світом. (УТ, №8 (380), 26.02.2015). 

(Див. «Периферія світу».) 

Туманний Альбіон – (нейтр.) Англія. Непоганими макроекономічними 

показниками на сьогодні також може похвастатися туманний Альбіон, 

однак тут Банк Англії виявляє свою аристократичну витримку й поки що не 

зважується на конкретні кроки, оскільки відновлення національної економіки 

має нестабільний характер. (ДТ, №48, 20.12.2013).  

Туристична мекка – (позит.) 1. Києво-Печерська Лавра. Києво-

Печерська лавра – тисячолітня національна святиня, «рівнонебесний 

монастир» (так його величали в середньовіччі) і найбільша туристична 

мекка України – щороку близько мільйона туристів. (УМ, №102, 23.08.2017). 

2. Чорнобиль. Зона відчуження ЧАЕС: будівельний майданчик, туристична 

«мекка» та «клондайк» для збирачів металобрухту. (День, №77, 26.04.2013).  

«Тушковані» депутати, «тушки» – (негат.) депутати, які змінюють 

фракції. Але святе місце не буває порожнім: слухняні «тушковані» 

депутати завжди готові зайняти вакантні крісла. (УМ, №41, 01.04.2016). 

Зі зростанням популярності політсили він тільки посилювався, а якщо 

раптом з’являлися проблеми, усі випадкові пасажири розбігалися. І зовсім не 

дивно, що в Раді VI скликання БЮТ став розсадником аж 38 «тушок», а у ВР 
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VII скликання ВО «Батьківщина» подарувало конкурентам 13 перебіжчиків. 

(УТ, №42 (518), 19.10 – 23.10.2017). 

Тьотя Соня – (ірон.) К. Новікова. Видно, тьотя Соня з Одеси чудово 

знає, як перекласти з української слово «пахва»... (Телекритика, 04.01.2013, 

http://www.telekritika.ua/kokotuha/2013-01-04/77956). 

«Тютюновий король» – (негат.) Б. Кауфман. Місцеві газетярі 

іменують Кауфмана не інакше, як «тютюновим королем». (Gazeta.ua, 

16.09.2015, http://gazeta.ua/articles/economics/_gorilchanij-korol-z-odesi-poklav-

oko-na-ukrspirt/647776?mobile=true).  

«Українська Грета Гарбо» – (позит.) А. Стен. «Українська Грета 

Гарбо» на півночі Італії (заголовок). І тут можна було оцінити стихію гри 

нашої співвітчизниці – актриси Анни Стен, яку вважають однією з 

найбільших кінозірок 20–40-х років ХХ століття (дехто величав її «другою 

Гретою Гарбо»). (ДТ, №37, 19.10 – 26.10.2012). 

Українська Жанна д’Арк – (позит.) 1. Н. Савченко. Створити нове 

політичне амплуа для Надії Савченко російським ляльководам чи особисто 

Вікторові Медведчуку зовсім не складно. (…) А він у цьому випадку не 

забариться: та, кого ще недавно називали українською Жанною д’Арк, 

виявиться спроможною домовлятися з «нечортами» в обхід держави. (УТ, 

№50 (474), 15.12.2016). Інструмент для політиків, символ для нас, лише для її 

матері Надія – просто людина, її дівчинка, яка за примхою долі стала 

жертвою, потрапивши між жорна великої політики. Марія Савченко з 

докором дивиться на нас очима Лесі Гонгадзе. Якщо, дивлячись у ці очі, ви і 

надалі зможете пишномовно  говорити про українську Жанну Д’Арк, про те 

як Путін помилився, і що вона нас згуртувала, – це означає, що ви цілком 

дозріли, щоб стати депутатом або навіть міністром. (День.ua, 10.03.2016, 

https://day.kyiv.ua/uk/blog/suspilstvo/symvoly-i-zhertvy). (Див. Збитий льотчик 

вітчизняної політики, «Новий політик», Українська Жанна д’Арк, 
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Фрикуватий політик). 2. Леся Українка. Українська Жанна д’Арк 

(заголовок). Або Що сьогодні сказала б землякам Леся Українка? (День, 

№114, 04.07.2013). (Див. Велика Леся, Велика поетеса, Видатна 

українська письменниця, Поет-мислитель, Поетеса-класик, Світоч 

духовності). 

Українська Мекка – (позит.) Канів. Заходячи під високу стелю ззовні 

розкішної будівлі Канівського музею Тараса Шевченка, перебуваючи у 

просторій і світлій залі, де триває виставка, одразу і не здогадаєшся, що 

сусідні приміщення у цій самій будівлі у жахливому напівзруйнованому стані. 

І це, як було сказано на початку, – в «українській Мецці». (День, №140, 

08.08.2016). 

Українська труба – (нейтр.) український газовий сектор. Як 

повідомляв «День», минулого тижня учасники Літньої школи журналістики 

«Дня» зустрілися з експертом із питань енергетики та геополітики, 

президентом Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайлом Гончаром, 

щоб обговорити перспективи цьогорічного опалювального сезону, 

європейську енергетичну політику та майбутнє української труби. (День, 

№133, 23.07.2014). 

Українські Афіни – (позит.) Криворівня. «Криворівня – українські 

Афіни» (заголовок) (День, №138-139, 04.08.2016). 

Український діяч – (нейтр.) М. Лисенко. Народився майбутній 

український діяч 22 березня 1842 року в селі Гриньки на Полтавщині в 

старовинній козацько-старшинській родині полковника Орденського 

кірасирського полку, дворянина Віталія Романовича Лисенка. (УМ, №38, 

28.03.2017). 

Український збирач прекрасного – (нейтр.) В. Пінчук. Свої 

придбання український збирач прекрасного регулярно демонструє 

співвітчизникам у PinchukArtCentre. Однак амбітного Пінчука цей майданчик 
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уже не влаштовує – ідею створення нового великого музею він вперше 

озвучив ще в далекому 2007-му. (Кореспондент, №12, 29.03.2013). 

«Український літературний «Оскар» – (позит.) премія «Коронація 

слова». І справді, «український літературний «Оскар», як поза очі 

називають цей конкурс, який цьогоріч гостинно приймала колонна зала 

столичної мерії, зібрав шанувальників красного слова уже всімнадцяте. (УМ, 

№75, 20.06.2017). 

Український Коельйо – (позит.) М. Дочинець. Український Коельйо: 

Мирослав Дочинець зумів угадати запити типового читача (заголовок). (УТ, 

№9 (226), 01.03.2012). 

Український магнат – (нейтр.) К. Жеваго. Інший клуб із непевним 

майбутнім – полтавська «Ворскла», яку донедавна фінансово підтримував 

іще один український магнат – Костянтин Жеваго (компанія Ferrexpo). (УТ, 

№8, 21.02.2013). 

Український майстер – (позит.) Б. Буряк. Борисові Буряку пощастило: 

один з галеристів, виходець з Румунії, згодився на співпрацю з українським 

майстром. (ДТ, №5, 08.02.2013). 

«Український Мікеланджело» – (позит.) І. Пінзель. «Український 

Мікеланджело!» кричать заголовки статей, як завжди, проводячи аналогії з 

кимось «не нашим». (ДТ, №5, 08.02.2013). 

Український народний блокбастер – (позит.) «DZIDZIO Контрабас». 

Зазначається також, що заради американського проекту Левицький і 

відмовився від зйомок українського народного блокбастера «DZIDZIO 

Контрабас», що виходить у прокат 31 серпня. (Телекритика, 01.08.2017, 

http://ua.telekritika.ua/culture/lyubomir-levitskii-zatverdzhenii-rezhiserom-

gollіvudskogo-trilera-675070). 
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Український Оксфорд – (позит.) Національний університет 

«Острозька академія». У Національному університеті «Острозька академія» 

першого вересня відбулася Інавгурація-2016 – урочиста церемонія посвяти 

першокурсників у спудеї. (…) Цьогоріч студентами Українського Оксфорду 

стали майже 600 юнаків і дівчат з різних куточків України. (День.ua, 

01.09.2016, https://day.kyiv.ua/uk/news/010916-studentamy-ostrozkoyi-

akademiyi-staly-mayzhe-600-yunakiv-i-divchat). 

Український «острів» – (нейтр.) церква Св. Варвари. Український 

«острів» у Відні – греко-католицька церква Святої Варвари, де на службу 

Божу збирається українська громада міста. (УМ, №33, 15.03.2017). 

Український самодержець – (негат.) В. Янукович. Смаки українського 

самодержця в чомусь співпадають зі інтересами російської династії 

Романових, улюбленим місцем відпочинку яких був Крим. (УП, 14.01.2013, 

http://www.pravda.com.ua/articles/2013/01/14/6981435/). (Див. Віктор ІІ 

Кривавий, Вічний чиновник, «Залізний Господар» Партії регіонів, 

Любитель страусів, Непохитний Віктор Федорович, «Папа», Президент-

втікач). 

Улюбленець Гітлера – (негат.) Р. Вагнер. Марію Максакову приємно 

доповнював Ріхард Ваґнер – канонічний композитор Третього Райху – 

продириґований полковником армії США Дональдом Скофільдом. (...) І якщо 

це улюбленець Гітлера чи колишній депутат Держдуми РФ – то тим паче! 

(Телекритика, 01.09.2017, http://ua.telekritika.ua/society/nezalezhnіst-bez-

kompleksіv-676322). 

Улюблений актор Б.Бертолуччі і Ф.Трюффо – (позит.) Ж. Депардьє. 

Буквально днями мсьє Депардьє, улюблений актор Б.Бертолуччі і 

Ф.Трюффо, до всіх своїх десертів отримує ще й звання «почесний 

громадянин Чеченської Республіки». (ДТ, №8, 01.03.2013). 
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«Універсальні солдати» вокалу – гурт ManSound. Нині ManSound – 

справжні класики. ... Українським «універсальним солдатам» вокалу 

підкоряються всі жанри. (ДТ, №16.10 – 23.10.2015). 

«Уряд в екзилі» – (ірон.) уряд М. Азарова. Представник ворожої 

країни чи навіть прем’єр або президент «уряду в екзилі». (УМ, №73, 

14.06.2017). 

Урядовий квартал – (нейтр.) квартал, у якому знаходяться будівлі 

уряду. Кореспондент Тижня відвідав акцію протесту в урядовому кварталі. 

(Тиждень.ua, 15.11.2016, http://tyzhden.ua/Society/178536). 

Усесвітньо відомий скульптор – (позит.) О. Архипенко. А ми 

пишаємося, що цей усесвітньо відомий скульптор – виходець з України. (ДТ, 

№5, 08.02.2013). 

«Фабрика мрій» – (позит.) Голлівуд. Ще одна парочка – цього разу не 

закоханих, а братів, – у своїй колекції втілила стиль «фабрики мрій» 

півстолітньої давності. (УМ, №144, 04.10.2013). Фільми на єврейську 

тематику проходять у Голлівуді на «ура», оскільки більшість людей, які 

керують «фабрикою мрій», єврейського походження. (УМ, №26, 01.03.2016). 

Але не дарма Голлівуд називають фабрикою мрій: у фільмі все виглядає 

набагато романтичніше. (Телекритика, 12.10.2017, 

http://ua.telekritika.ua/culture/pravda-і-vimisel-pro-korolya-kontrabandi-barrі-silі-

678240). 

Філармонія пєрєстроєчной музики – (ірон.) рок-клуб у м. Ленінград 

(Санкт-Петербург). Лєнінградський рок-клуб. Філармонія пєрєстроєчной 

музики. (УТ, №16 (440), 21.04.2016). 

Фінансова столиця Італії – (нейтр.) Мілан. Але Володимир 

Володимирович до фінансової столиці Італії таки прилетів і слізно просив 

колишню подругу про зустріч. (УМ, №155, 21.10.2014). 
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Фінансовий гуру – (позит.) Р. Кійосакі. В Україні вперше з лекцією 

виступить знаменитий фінансовий гуру Роберт Кійосакі. (День, №180, 

06.10.2016). 

Фінансовий Коперфільд – (ірон.) П. Грицак. І на бюджет 

Євробачення-2017 прийшла нова молода, але вже зубата команда на чолі з 

Павлом Грицаком. І цей дивовижний фінансовий Копперфільд, що дарує нам 

уже два євробаченних свята, зважаючи на все, активно й упевнено орудує на 

знайомій йому території. (ДТ, №17, 13.05 – 19.05.2017). 

Форпост Європи – (нейтр.) Україна. Форпост Європи (заголовок) 

(День, №104, 19.06.2017). 

Франківський корифей – (позит.) Д. Федоряченко. Прощавай, 

франківський корифею! 25 квітня перестало битися серце Данила 

Федоряченка. (День.ua, 26.04.2016, https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura-

/proshchavay-frankivskyy-koryfeyu). 

Франкфуртський Будда – (позит.) А. Шопенгауер. Шопенгауер: 

франкфуртський Будда і його Атма(н) (заголовок). (Тиждень.ua, 20.04.2017, 

http://tyzhden.ua/Columns/50/190585). 

Французький «кіндер-сюрприз» – (ірон.) Е. Макрон. Французький 

«кіндер-сюрприз» (підзаголовок). Ефект Еммануеля Макрона у французькій 

політиці можна порівняти із землетрусом. (УМ, №55, 11.05.2017). 

Фрау канцлер – (нейтр.) А. Меркель. Фрау канцлер не так і 

засмутилася – поспілкувавшись із Порошенком, скасувала рандеву із 

«запізненим» Путіним і пішла милуватися розкішним Міланським собором. 

(УМ, №155, 21.10.2014). (Див. Жінка з компасом, «Матінка Меркель», 

Німецька білявка, Німецька залізна леді, Німецька лідерка, Фрау 

Ріббентроп). 
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Фрау Ріббентроп – (негат.) А. Меркель. «Данке, фрау Ріббентроп!» –  

писали на сайтах фрау канцлера десятки тисяч українців, натякаючи на 

подібність таких дій до союзу гітлерівської Німеччини з СРСР. (УМ, №103, 

18.07.2014). (Див. Жінка з компасом, «Матінка Меркель», Німецька 

білявка, Німецька залізна леді, Німецька лідерка, Фрау канцлер). 

«Френч доктор» – (нейтр.) Б. Кушнер. За лідера «Вперед!» агітує 

«френч доктор» Бернар Кушнер, який був міністром і в соціаліста Жоспена, 

і в правого Саркозі, його просуває засновник і перший голова Європейського 

банку з реконструкції та розвитку Жак Атталі та крайній лівий лідер 

Республіканського руху громадян Жан-П’єр Шевенман... (УТ, №7 (483), 

15.02.2017). 

Фрикуватий політик – (негат.) Н. Савченко. Конкретно: звільнення 

кількох (чи кількадесяти) наших полонених, яке російська пропаганда 

обставить як наслідок миротворчих ініціатив Надії Савченко. У цьому 

випадку фрикуватий політик отримає дуже вагомий козир: вона зможе 

ходити на ефіри телеканалів і постійно дорікати нашому істеблішменту: 

ось я звільнила бранців, а чого досягли в цій справі ви? (УТ, №50 (474), 

15.12.2016). (Див. Антигерой року, Збитий льотчик вітчизняної політики, 

«Новий політик», Українська Жанна д’Арк). 

Фронтвумен гурту «Крихітка» – (нейтр.) Каша Сальцова. Каша 

Сальцова: Наново знайомлюся з собою як з автором. УМ поспілкувалася з 

фронтвумен гурту «Крихітка» про зміни у гурті, іміджі співачки та у 

світовій музиці (УМ, №96, 05.07.2013). 

Фронтмен «ОЕ» – (нейтр.) С. Вакарчук. Спілкуючись iз фанатами, 

фронтмен «ОЕ» зазначив: «Завершення туру – це лише початок, і ті, хто 

говорив, що останнім містам не пощастило, оскільки музиканти вже 

будуть стомлені, я ствердно кажу: вони помилялися, оскільки ми тільки 

ввійшли у справжній смак цього туру». (УМ, №95, 04.07.2013). 
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Футбольна легенда – (позит.) Д. Бекхем. Девід Бекхем – футбольна 

легенда та ікона чоловічого стилю. (24tv.ua, 24.04.2017, 

http://24tv.ua/devid_bekhem__futbolna_legenda_ta_ikona_cholovichogo_stilyu_n

809718). 

«Футбольний Голлівуд» – (позит.) ФК «Шахтар». Рінат Ахметов 

вклав у «Шахтар» – якщо вірити ЗМІ – мільярд за десять років. Як 

результат – створення «футбольного Голлівуда». Кажу про це без жодної 

іронії («Голлівуд» – фантазійна, але водночас цілком реальна й функціональна 

мрія мільйонів людей). (ДТ, №42, 23.11 – 30.11.2012). 

Хазяїн Кремля – (нейтр.) президент Російської Федерації. Так само 

незаперечно й те, що надання Росією політичного притулку колишньому 

підряднику ЦРУ та АНБ США Е. Сноудену, що спричинило нинішнє 

охолодження відносин зі США, – яскравий приклад наростання несвободи 

нинішнього хазяїна Кремля. (ДТ, №29, 16.08.2013). 

Харківська бранка – (нейтр.) Ю. Тимошенко. Що можна возвести у 

ранг державного вуайєризм окремих «особей», роздивляючись хроніку 

перевдягань харківської бранки. (УП, 29.01.2013, http:// www.pravda.com.ua 

/columns/2013/01/29/6982366/). (Див. В’язень №1, Газова принцеса, Геній 

популізму, Жінка з косою, Леді Ю, Лідерка «Батьківщини», Пані Ю, 

«Підступна відьма»). 

Харківський міні-олігарх – (нейтр.) Є. Мураєв. Євген Мураєв – вельми 

цікава фігура. Харківський міні-олігарх, за чутками, – родич Азарова. 

З’явився буквально нізвідки. (УМ, №73, 14.06.2017). 

«Хлопчик-король» – (ірон.) Кім Чен Ин. Скидається на те, що 

«хлопчик-король» із сімейства Кімів вирішив зіграти у смертельну гру з 

дорослими «дядечками-політиками» зі США і Південної Кореї. (ДТ, №10, 

15.03 – 22.03.2013). 
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«Хобі» західної людини – (ірон.) пошук себе. Пошук себе – одвічне 

«хобі» західної людини – так захопив турків, що, як пожартував мій 

товариш, можливо, їм, щоб знайти себе, треба стати героями фільму 

Фатіха Акіна. (УТ, №24 (241), 14.06.2012). 

Храм історії – (позит.) бібліотека. Ми маємо змінити позиціонування 

бібліотеки з храму історії, архіву на місце, де створюються інновації, місце, 

де можна дізнатись про все найновіше, що відбувається в світі. (День.ua, 

03.11.2017, https://day.kyiv.ua/uk/blog/suspilstvo/ukrayinska-suchasna-

biblioteka). 

Храм науки – (позит.) університет. Храм науки і дилема ангела. (ДТ, 

№14, 12.04.2013). Церемонія Інавгурації завершилася урочистим введенням 

першокурсників до храму науки – Національного університету «Острозька 

академія». (День.ua, 01.09.2016, https://day.kyiv.ua/uk/news/010916-studentamy-

ostrozkoyi-akademiyi-staly-mayzhe-600-yunakiv-i-divchat). 

Храм розбрату – (негат.) Софія Київська. Храм розбрату. В 

заповіднику Софія Київська працює експертна комісія, яка визначить – чи 

можна правити богослужіння в стародавньому храмі Мала Софія. (ntn.ua, 

24.02.2016, http://ntn.ua/uk/products/programs/svidok/news/2016/02/24/18696). 

(Див. Ансамбль, що входить до списку Всесвітнього надбання людства, 

Архітектурна душа України, Архітектурна казка, Головна християнська 

святиня, Головний храм країни, «Мати церков руських», Одна з 

найголовніших християнських Святинь Східної Європи, Осередок 

духовного життя, Пам’ятка української архітектури, Територія 

розбрату). 

Хребет Партії регіонів – (нейтр.) керівництво Партії регіонів 

(В.Янукович, О.Єфремов, М. Азаров). Це потужне антиукраїнське лобі 

складається передусім із представників українського олігархічного бізнесу – 

колишнього хребта Партії регіонів та режиму Януковича, які перебувають 
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у залежності від російських олігархів та великих російських державних 

компаній і підпорядковують відповідно свою діяльність російським 

державним інтересам. (Тиждень.ua, 23.03.2015, http://tyzhden.ua/Society-

/132290). 

Хрещений батько жахів – (позит.) В. Льютон. Вел Льютон, хрещений 

батько жахів (заголовок). (Тиждень.ua, 03.11.2012, 

http://tyzhden.ua/Culture/64052). 

«Цариця полів» – (ірон.) кукурудза. Але восени, як тільки на ринку 

з’явиться зерно нового врожаю, ті фермери, які цьогоріч зробили ставку на 

«царицю полів», можуть опинитися у збитку». (УМ, №100, 16.07.2013). 

Царство двоголового орла – (нейтр.) Російська Федерація. Можливо, 

тому, що в королівстві лева і єдинорога добре пам'ятають про «велику гру» з 

царством двоголового орла та холодну війну з «імперією зла», а нинішні дії 

Кремля розглядають як загрозу своїй безпеці. (ДТ №25, 10.07.2015). 

Циганський король – (позит.) Т. Ф’юрі. Останній рік він жив надією 

про бій-реванш iз Ф’юрі, проте хитрий лис, а, точніше – Циганський 

король – довго годував обіцянками українця про повторну зустріч, а потім – 

під тиском допінгового скандалу з кокаїном – узяв відпочинок, аби, так би 

мовити, підлікувати наслідки чемпіонської хвороби – депресію та 

наркотичну залежність. (УМ, №161, 15.12.2016). 

Цитадель древньої цивілізації – (позит.) Рим. Спочатку митець хотів 

оселитися у Флоренції, де навіть зняв собі студію, проте коли на власні очі 

побачив Рим, то сказав, що зможе жити лише в цьому місті. Цитадель 

древньої цивілізації остаточно сформує тему його сюжетів – античність і 

раннє християнство, а також надасть творчості Семирадського 

монументальності, благородства, яскравості кольорів (УМ, №148, 

11.10.2013). 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


160 
 

Чемпіон світу з боксу – (позит.) В. Кличко. Тож тепер Льовочкін і 

«газовики» зосередилися на іншому політичному проекті – партії «УДАР» 

Віталія Кличка. Забезпечити успіх чемпіону світу з боксу на президентських 

виборах покликані політтехнологи, з якими давно і плідно співпрацює глава 

адміністрації Януковича – росіянин Ігор Шувалов та український науковець 

Юрій Левенець (УП, 11.06.2013, http://www.pravda.com.ua /articles/2013/06-

/11/6992016/). (Див. Видатний боксер). 

Чемпіони-важкоатлети – (позит.) К. Спейсі, Л. Шрайбер. 

Номінуються чемпіони-важкоатлети Кевін Спейсі (уп’яте поспіль за 

«Картковий будиночок») і Лів Шрайбер з Бобом Оденкерком (треті за 

рахунком номінації за «Рея Донована» і «Краще телефонуйте Солу»). 

(Телекритика, 15.09.2017, http://ua.telekritika.ua/culture/hto-v-tsogo-roku-

otrimaє-emmі-–-golovnu-telepremіyu-roku-676978). 

«Червона фурія», «Фурія Роха» – збірна Іспанії з футболу, баскетболу. 

Досвіду успішної гри проти «Червоної фурії» у нашої національної команди 

не було, однак, як заявляв перед поєдинком Михайло Фоменко, у футболі 

немає нічого неможливого. (УМ, №134, 12.09.2014). На матч проти 

українських футболістів до Києва «Фурія Роха» прибула в статусі 

переможця групи «С», залишивши при цьому на батьківщині низку 

травмованих виконавців. (УМ, №134, 12.09.2014). 

«Червоний барон» – (позит.) М. Шумахер. І хоча після повернення у 

«Ф–1» 2010 року німецький гонщик не зміг більше поповнити свій призовий 

доробок, планка, встановлена Міхаелем до кінця сезону–2006, тримається 

високо. На згадку про себе 43–річний Червоний Барон залишив кілька 

рекордів. (УМ, №177, 27.11.2012). Після того, як кілька місяців тому 

Шумахер вийшов із тривалої коми, його перевезли з клініки в Греноблі до 

сімейного помістя в Швейцарії, де, за повідомленнями окремих ЗМІ, дружина 

Міхаеля – Корінна – вже облаштувала медичний центр. Щоправда, всі ці 

зміни спрямовані в майбутнє, адже наразі лікарі лише мріють про те, що 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


161 
 

«червоний барон» зможе сидіти у високотехнологічному електронному 

кріслі. (УМ, №116, 06.08.2014). 

«Червоний наполеон» – (негат.) М. Тухачевський. Неможливо 

підрахувати точну кількість дружин і коханок «червоного наполеона» – 

маршала Радянського Союзу Тухачевського. (ДТ, №11, 22.03 – 29.03.2013). 

«Червоний півень» – (нейтр.) вогонь. «Червоний півень» пішов по 

мечетях. (УМ, №150, 16.10.2013). 

«Червоні» – (нейтр.) 1. гравці ФК «Ліверпуль». У результаті ж 

«Ліверпуль», як виявилося, уклав чи не найкращу в історії угоду, так як гра 

Торреса в «Челсі» досі далека від виплаченої суми. Шкода тільки, що виручені 

гроші червоні бездарно вклали в Енді Керролла. (Тиждень.ua, 09.09.2013, 

http://mobile.tyzhden.ua/publication/88883). 2. представники Комуністичної 

партії. Прикметно, що після зборів за участю комуністів активісти руху 

Медведчука провели на стадіоні ще й свій власний, окремий, мітинг, яким 

керував Німченко, уже без «червоних». (УМ, №141, 01.10.2013). 

«Червоні дияволи» – (негат.) «Манчестер Юнайтед». Але всі 

розуміють: у «МЮ» завершилася епоха, і в новому сезоні будуть уже зовсім 

інші «червоні дияволи». (УМ, №67, 14.05.2013). 

«Червоно-білі» – (нейтр.) гравці ФК «Спартак». Каталізатором 

активної поведінки 50 тисяч уболівальників, які раз по раз запускали по 

трибунах живу хвилю і практично без перестану скандували назви 

улюбленого міста та клубу, «нейтралізуючи» гасла організованих «червоно-

білих», стала гра команди Блохіна. (Спартак) (УМ, №97, 09.07.2013). 

Честь і совість опозиції – (ірон.) І. Геращенко. Ірина Володимирівна – 

честь і совість опозиції (правда, вона, бідна, таки не витримала цього 

«удару!» і раніше за інших ретирувалася з арени) (ДТ, №19, 31.05.2013). 
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«Четверта влада» – (позит.) засоби масової інформації. Професійні 

стандарти, включаючи етичні норми, – це повітря, атмосфера справжньої 

журналістики. На жаль, вона, на думку багатьох, не стала «четвертою 

владою», не зумівши забезпечити собі незалежність. (ДТ, №22, 15.06.2012). 

Кишенькова четверта влада. Підконтрольні олігархам ЗМІ не можуть бути 

вільними. (УТ, №47 (264), 22.11.2012). «Четверта влада» хоче в першу 

(заголовок). (Телекритика, 20.09.2014, http://ua.telekritika.ua/archive/?q-

четверта+влада&author=). 

«Чорна пантера» – (позит.) Н. Кембпелл. 43-річна «Чорна пантера» 

Наомі Кемпбелл повністю роздяглася у провокаційній фотосесії (ТСН, 

27.08.2013, https://tsn.ua/glamur/43-richna-chorna-pantera-naomi-kempbell-

povnistyu-rozdyaglasya-u-provokaciyniy-fotosesiyi-308297.html). Володарка 

ідеального тіла «Чорна пантера» святкує 47-річчя. (Gazeta.ua, 22.05.2017, 

https://gazeta.ua/articles/celebrities/_volodarka-idealnogo-tila-corna-pantera-

svyatkuye-47richchya/773424). 

«Чорне золото» – (позит.) 1. нафта. Але «чорне золото», вихід до 

Каспійського моря, так само як і транзит через цю країну 30% усіх 

невоєнних поставок НАТО в Афганістан, змушують Захід по-особливому 

ставитися до Баку. (ДТ, №37, 11.10.2013). 2. вугілля. Адже наявність 

останнього на Донбасі в промислових масштабах ще доведеться 

підтверджувати експериментальним бурінням, тоді як шахтний метан 

точно є всюди, де з копалень піднімають на-гора донбасівське «чорне 

золото». (УМ, №49, 02.04.2013). 

«Чорний кабінет» – (негат.) противники у політичній боротьбі. «Все 

буде вирішуватися в останню хвилину!» – обіцяє, а може й переконує самого 

себе Франсуа Фійон. Критику на свою адресу він пояснює існуванням не 

власноруч підписаних фінансових документів, а наявністю таємничого 

«чорного кабінету», який буцімто працює проти нього. (Тиждень.ua, 

04.04.2017, http://tyzhden.ua/World/189250). 
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Чорний континент – (нейтр.) Африка. Це робить країну дуже цікавою 

для іноземних інвесторів, зокрема для китайських, які в останні 

десятиліття здійснюють справжню експансію на Чорний континент (ДТ, 

№3, 25.01.2013).  

«Чорний ящик» – (негат.) телевізор. А також пити палену горілку з 

пластикових стаканців, кутатися в дешевий мотлох із якого-небудь Китаю, 

і головне – вмикати чорний ящичок. (ДТ, №12, 30.04.2015). 

«Чорні комірці» – (негат.) власники нелегальних шахт. «Чорні 

комірці» зупиняють вуглепром. (ДТ, №6, 15.02.2013). 

Чорноморська пальміра – (позит.) Одеса. Кількох землячок, котрі все 

не наважуються змінити улюблені чорноморську Пальміру та спустошене 

місто українських корабелів на теплі береги Атлантики заради 

обожнюваних онуків, видивилася ще в аеробусі рейсу Франкфурт–Маямі. 

(УМ, №33, 16.03.2016). (Див. Місто, виткане із джазу, Місто-перлина, 

Південна Пальміра, «Столиця Новоросії», Столиця Причорномор’я). 

«Шахтарська столиця» – (нейтр.) Донецьк. Чорна діра «шахтарської 

столиці». (УМ, №19, 06.02.2013). 

«Шахтарський герцог» – (позит.) А. Солов’яненко. Згадаймо разом 

деякі вирази, написані Анатолієм Солов’яненком на прохання столичних 

журналістів: «Шахтарський герцог»…, але «Герцог» я й справді суто 

шахтарський... (День, №169, 21.09.2012). 

«Шоколадний король» – (ірон.) П. Порошенко. Особливо прикметно в 

цьому контексті виглядає історія «шоколадного короля» Петра Порошенка. 

(День, №203, 07.11.2013). 

Шок-рокер – (позит.) М. Менсон. Ще одна легенда сучасної музики, 

американський рок-співак, шок-рокер, художник. Наприкінці минулого року 

Мерілін Менсон випустив скандальне відео, в якому «вбив» президента США 
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Дональда Трампа. (ДТ, №3, 28.01 – 3.02. 2017). (Див. Антихрист зі стажем, 

«Великий і жахливий», Ікона шок-року). 

Шпигун №1 Її Величності – (нейтр.) Джеймс Бонд. Не дивно, що лише 

такому супермену – шпигуну №1 Її Величності – «довірила» себе королева 

Єлизавета ІІ, спускаючись з ним на парашуті під час відкриття літньої 

Олімпіади 2012 р. в Лондоні (звісно, у виконанні каскадерів). (ДТ, №8, 

01.03.2013). (Див. Суперагент світового кінематографа). 

«Юний орел» – (ірон.) М. Поплавський. На цьому тлі «юний орел» 

Михайло Поплавський сприймається навіть як позитивний персонаж. (УТ, 

№42 (466), 19.10.2016). Також місто прикрасили білбордами, на яких «юний 

орел» спочатку був у вишиванці, а за тиждень до виборів переодягся в 

звичайну класичну сорочку, та інші агітаційні дрібнички. (Тиждень.ua, 

16.12.2013, http://tyzhden.ua/Politics/96922). (Див. «Співаючий ректор».) 

Юра Єнакіївський – (негат.) Ю. Іванющенко. Люди Юри 

«Єнакіївського» в пролетарській Донецькій області шляхом «тісного 

спілкування» з активістами КПУ відбивали – у різних сенсах цього слова – їм 

бажання переходити дорогу партії влади. (УП, 02.20.2013, 

http://www.pravda.com.ua/columns/2013/10/2/6999110/). Установа не назвала 

прізвищ підозрюваних, проте 22 вересня генпрокурор Юрій Луценко 

повідомляв, що мова йде про екс-регіонала Юрія Іванющенка (також відомий 

як Юра Єнакіївський), його бізнес-партнера Івана Аврамова і нинішнього 

директора ринку Олега Греся. (korrespondent.net, 30.09.2016, 

http://ua.korrespondent.net/ukraine/3752018-na-eks-nardepa-sklaly-pidozru-

schodo-rynku-7-yi-kilometr). 

Яблучний гаджет, яблучний пристрій, яблучний смартфон – 

(нейтр.) телефон марки Iphone. 10 років Iphone. Еволюція та цікаві факти 

про «яблучний» гаджет. (ТСН, https://tsn.ua/special-

projects/iphoneanniversary/). «Яблучний» гаджет нібито отримає вигнутий 
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дисплей зі склом Willow Glass і операційну систему iOS. Анонс, за даними 

газети The New York Times, може відбутися до кінця року. (ДТ, 14.02.2013, 

https://dt.ua/TECHNOLOGIES/novi-peregoni-samsung-slidom-za-apple-i-google-

pristupiv-do-stvorennya-godinika-komp-yutera.html). Збереження музики на 

«яблучні» пристрої для подальшого прослуховування оффлайн все також не 

доступно. (ДТ, 12.09.2016, https://dt.ua/TECHNOLOGIES/vkontakte-povernuv-

muziku-v-dodatok-dlya-ios-218594_.html). Видання посилається на інсайдера, 

який знайомий з зовнішнім виглядом «яблучного» смартфона. За його 

словами, iPhone 8 отримає екран з більш м’яким вигином, діагоналлю 5,8 

дюйма. (korrespondent.net, 15.03.2017, 

http://ua.korrespondent.net/lifestyle/gadgets/3827397-iPhone-8-otrymaie-

vyhnutyi-dysplei-zmi). 

«Яєчний король» – (ірон.) О. Бахматюк. «Яєчний король» Олег 

Бахматюк, феномен якого виник впродовж останніх років, починав у 

газовому секторі. (День, №133, 23.07.2014). 

Японський класик – (позит.) А. Куросава. Параджанов, також і 

завдяки своїм «Тіням…», був безперечним авторитетом для багатьох 

режисерів у світі, зокрема для японського класика Акіри Куросави. (УТ, №21 

(497), 25.05.2017). 

Яструб у відставці – (нейтр.) Д. Петреус. Яструб у відставці. 

Інтерв’ю з екс-главою ЦРУ Девідом Петреусом. (Кореспондент, №38, 

30.09.2013). 

New-Мельниченко – (негат.) О. Онищенко. Є і четвертий кейс, 

записаний, щоправда, не new-Мельниченком, а людьми медіавласника 

Віктора Зубрицького, і стосується він усього комплексу торгів людей 

Порошенка, приведених на переговори Олександром Онищенком, при спробі 

купити (віджати) канал 112. (ДТ, №46, 03.12.2016). 
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Ukrainian’s примадонна – (позит.) Л. Монастирська. Ukrainian’s 

примадонна (заголовок). Навесні нинішнього року українка Людмила 

Монастирська була номінована на одну з найпрестижніших премій – The 

International Opera Awards-2015. (ДТ, №20, 05.06 – 12.06.2015). 
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ДОДАТОК В. 

КАТАЛОГ ТЕКСТІВ-РЕПРЕЗЕНТАНТІВ ДОСЛІДЖУВАНОГО В 

ДИСЕРТАЦІЇ МАТЕРІАЛУ 

 

Подані у Додатку В тексти дозволяють проілюструвати функціонування 

перифрастичних одиниць у різножанрових медіа. У наведених матеріалах 

використовуються перифрази, які стають необхідним та основним 

архітектонічним елементом, що зв’язує текст, зокрема, у прикладах, коли 

перифраз, вжитий у заголовку (або його трансформований варіант), 

послідовно вживається у тексті. Також репрезентативними є тексти, у яких 

автор вживає кілька перифразів на позначення одного денотата, добираючи 

перифрастичні синоніми, які за своїм конотативним, зокрема оцінним 

значенням, змінюють забарвлення від нейтрального до позитивного чи 

негативного. 

Тексти подані за хронологічним принципом та відбивають динаміку 

функціонування перифразу в масовій комунікації. 

 

 

1. ПЕРШІ КОРОЛІ ПОВІТРЯ: 

 

Дирижаблі були певною ілюзією людства у намірах опанувати 

повітряний простір 

 

Тиждень розпочинає серію публікацій про технологічні винаходи, які 

змінювали історію людства, спричиняючись до світового цивілізаційного 

поступу. Перша розповідь – про дирижаблі, що їх свого часу вважали 

транспортом майбутнього. 

ХІХ століття стало етапним періодом в історії освоєння повітряного 

простору. Піонером у цьому русі була Франція. Саме там брати-винахідники 

Монґольф’є проводили свої експерименти, які 15 вересня 1783 року 
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увінчалися мандрівкою людини в небо на повітряній кулі – першому 

літальному апараті. Теплові аеростати тандему інженерів наповнювалися 

гарячим повітрям і були відносно дешевою та безпечною конструкцією. 

Згодом, з огляду на замалу несучу здатність такого вмісту, для надування куль 

почали використовувати легші за вагою гази водень і гелій. 

 

Як подолати вітер 

 

Газові аеростати (шальєри) поширились у Європі та Північній Америці 

вже в першій половині ХІХ століття. Однак можливості їх практичного 

використання тоді обмежувались рухом за вітром. Десятки винахідників у 

різних країнах намагались вирішити цю проблему – додати до аеростата 

пристрій, який забезпечив би його курсування в довільному напрямку. 

Спочатку вирішення проблеми вбачали в м’язовому приводі – чомусь на 

кшталт «повітряної галери», на якій десятки людей запускали б у дію 

своєрідні весла. 

Зрозуміло, така ідея не могла бути реалізована на практиці, хоча спроби 

мали місце. Згадаймо бодай німця Франца Леппіха, який 1812 року 

запропонував російському імператорові Алєксандру І побудувати аеростат із 

прикріпленими «крилами-веслами», що їх рухали мускульною силою. Але 

конструювання «летючого корабля», яке вели в одному з царських маєтків у 

Підмосков’ї, через наближення наполеонівських військ так і не було 

завершене. 

Значно перспективнішим могло стати застосування на керованих 

аеростатах – дирижаблях – двигунів. 1852 року в небо здійнявся літальний 

апарат Анрі Жиффара з паровим двигуном, а 1884-го розпочались 

випробовування дирижабля «Ла Франс» з електромотором, на якому було 

здійснено перший цілком керований вільний політ. 

Однак ні паровий, ні електричний двигуни не могли повноцінно 

виконувати функції спрямування газових аеростатів через громіздкість, 
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низьку ефективність і велику вагу. Справжній розквіт дирижаблів розпочався 

лише з появою легких потужних і економних двигунів внутрішнього 

згорання. 

19 жовтня 1901 року відбувся політ «Сантос-Дюмона №6» навколо 

Ейфелевої вежі. Саме цей апарат, швидкість якого ледь перевищувала 20 

км/год, дав поштовх бурхливому розвиткові дирижаблебудування. 

Перші зразки цієї техніки мали так звану м’яку будову – з виглядом 

сигароподібних оболонок та підвішеною гондолою, де перебували екіпаж і 

двигун. Така конструкція, хоч і досить легка та проста, мала певні вади – 

через зміни об’єму газу оболонка деформувалась, що ускладнювало 

керування. Цього мінуса були позбавлені напівжорсткі дирижаблі, в яких у 

нижній частині оболонки використовували «металеву ферму» – каркас, що 

забезпечував незмінність її форми. 

А вершиною розвитку дирижаблебудування стали жорсткі варіанти – в 

них несучий газ був розподілений між кількома окремими відсіками-

«мішками», розташованими всередині металевого каркаса, обтягнутого 

тканиною. Така конструкція дала змогу будувати апарати величезних 

розмірів: якщо об’єм м’яких і напівжорстких дирижаблів не перевищував 30–

40 тис. мі, то для найжорсткіших дирижаблів цей параметр сягав 200 тис. мі. 

 

Німецькі «цеппеліни» 

 

У перші десятиліття ХХ століття найбільшого прогресу в галузі 

дирижаблебудування досягла Німеччина. Її успіхи пов’язані насамперед з 

ім’ям Фердінанда фон Цеппеліна, винахідника й підприємця, засновника 

фірми Luftschiffbau Zeppelin, що спеціалізувалась на виготовленні апаратів 

жорсткого типу. Перший його зразок LZ 1, створений 1900 року, вражав 

своїми розмірами: він був 128 м завдовжки і майже 12 м у діаметрі. Окрім 

Цеппеліна, в цій країні дирижаблі будували також фірми Parseval і Schitte-

Lanz. 
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А вже 1909 року в імперії Гогенцоллернів було створено першу 

компанію для пасажирських перевезень на дирижаблях – DELAG, у 

літальному парку якої було сім апаратів Цеппеліна. Пасажирські рейси 

стартували наступного року. І хоч по-справжньому регулярними так і не 

стали, будучи своєрідним атракціоном, до початку Першої світової війни 

дирижаблі DELAG здійснили 1500 польотів і перевезли 34 тис. пасажирів. 

Та основними експлуатантами цієї техніки виявилися військові. До 

1914-го кайзерівська армія та військово-морський флот мали у своєму складі 

12 дирижаблів, із них 7 «цеппелінів». Під час Першої світової німці 

використовували їх загалом 67 одиниць у сухопутних силах, і понад 90 – на 

флоті. 

Типовий «цеппелін» тієї доби мав довжину 150 м і об’єм оболонки 22 

тис. мі. Обладнаний трьома моторами потужністю по 210 к.с., він міг підняти 

до 8 тонн корисного навантаження. Такі апарати з екіпажем 15–20 осіб були 

спроможні подолати відстань 2–4 тис. км зі швидкістю 80–90 км/год і 

скинути на землю кілька тонн бомб. Однак військову службу на «повітряних 

кораблях», наповнених вибухонебезпечним воднем, вважали вкрай 

ризикованою. Як писав один із членів команди «цеппеліна», що здійснював 

повітряні рейди на Британські острови, «ми не запитуємо себе, чи загинемо, 

хіба що – коли це станеться…» 

Літаки-винищувачі й зенітна артилерія ворога завдавали дирижаблям 

значних утрат. Справжнім «чорним днем» у військовій історії цих літальних 

апаратів стало 20 жовтня 1917 року, коли загинуло відразу п’ять «цеппелінів». 

Поступово на зміну дирижаблям прийшли літаки-бомбардувальники – 

дешевші, маневреніші й стійкіші супроти бойових ушкоджень. 

В інших країнах, що воювали, – Великій Британії, Франції, Італії – 

зразки м’якої та напівжорсткої конструкції використовували головним чином 

як морські патрульні. Після підписання Версальського договору країни-

переможниці отримали в якості репарації кілька «цеппелінів», вивчення яких 

дало новий поштовх дирижаблебудуванню в Європі та Північній Америці. 
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Золота доба 

Якщо Перша світова була вершиною використання дирижаблів із 

бойовою метою, то міжвоєнні роки виявилися періодом розквіту їх цивільних 

аналогів – «золотою добою» цієї історії. Які були основні тодішні 

досягнення? У липні 1919 року англійський дирижабль R-34 став першим 

літальним апаратом, що перетнув Атлантику. 1924-го цей маршрут повторив 

німецький LZ-126, який, діставшись до США, став другим в історії гелієвим 

дирижаблем під назвою «Лос-Анджелес». 

Якщо взірцем жорсткої конструкції були апарати Цеппеліна, то 

найкращі дирижаблі напівжорсткої схеми у 1920-х роках спроектував італієць 

Умберто Нобіле. Слава до нього прийшла в 1926-му, коли він спільно з 

Руалом Амундсеном на дирижаблі N-1 «Норґе» перетнув Арктику від 

Шпіцбергена до Аляски, пролетівши над Північним полюсом. Друга полярна 

експедиція Нобіле на N-2 «Італія» 1928 року завершилась аварією – 

дирижабль розбився через сильний зустрічний вітер та обледеніння. Частина 

екіпажу загинула, інша – провела кілька місяців у наметі на крижині, аж доки 

була врятована радянським криголамом «Красін». 

Не щастило й іншим дирижаблям: 1921-го через вади конструкції в 

Англії розбився R-38; у грудні 1923 року над Середземним морем зник 

французький «Діксмюд»; за рік у США через сильний вітер переламалася 

навпіл «Шенандоа». 

Та перші невдачі не відбили охоти розвивати дирижаблебудування. 

Попереду в цій галузі була Німеччина. 1928-го там створили LZ-127 «Граф 

Цеппелін» – найбільший у ті часи дирижабль об’ємом 105 тис. мі. Він був 

призначений для далеких пасажирських перельотів – у його гондолі 

завдовжки 40 і завширшки 6 м були 10 двомісних кают, салон, кухня та інші 

приміщення. У серпні – вересні 1929-го він виконав перший навколосвітній 

переліт (із трьома проміжними посадками), а з 1931-го розпочав регулярні 

рейси в Бразилію. 
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У березні 1936-го було завершено будівництво LZ-130 «Гінденбурґ» – 

найбільшого «цеппеліна», завдовжки 245 м. Об’єм його оболонки сягав 200 

тис. мі, корисне навантаження – 100 тонн, а максимальна швидкість – 135 

км/год (за попутного вітру – навіть 150 км/год). Цей апарат здійснював 

регулярні рейси у США, однак його кар’єра виявилась короткою – ввечері 6 

травня 1937-го в Лейкхерсті (Нью-Джерсі) під час посадки в грозу дирижабль 

спалахнув і майже миттю згорів. 62 особи із 97, котрі були на борту, 

врятувалися. Причин катастрофи так і не було точно встановлено – 

висловлювали навіть думку про диверсію. Однак найімовірнішою вважають 

гіпотезу про витікання водню та його вибух від заряду статичної електрики, 

що накопичилася на оболонці під час проходження через грозу. 

Після катастрофи «Гінденбурґа» експлуатацію цивільних дирижаблів 

надовго припинили. А от у ВМС США інтерес до такого варіанту 

повітроплавання відродився під час Другої світової війни, щоправда, не до 

великих і дорогих «цеппелінів», а до значно менших апаратів (об’ємом 12–18 

тис. мі) м’якої схеми, стійкіших до несприятливих погодних умов. У 1942–

1945 роках американський флот отримав понад півтори сотні таких апаратів, 

останні з яких служили до 1959-го. 

 

Українська спроба 

 

Єдину в Україні успішну спробу побудувати моторний дирижабль 

здійснив киянин Федір Андерс. Упродовж 1909 – 1911 років він створив 

апарат м’якої конструкції під назвою «Київ», призначений для рекламної 

мети. До серпня 1912 року той виконував прогулянкові польоти з пасажирами 

над Києвом та околицями (загалом їх було виконано понад 150 і перевезено 

200 осіб). Однак у 1912-му внаслідок несправності бензопроводу на 

дирижаблі виникла пожежа, й він дотла згорів (на щастя, ніхто не 

постраждав). Досконалішого апарата «Київ-2» Андерсу не вдалось 

побудувати із прозаїчної причини – через брак коштів. 
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«Дирижаблеманія», що охопила провідні держави світу після Першої 

світової війни, не оминула й України. Наприкінці 1924 року в Києві за 

безпосередньої участі конструктора було організовано Акціонерне 

товариство з будівництва й експлуатації дирижаблів Андерса. Розгортання 

повномасштабних робіт потребувало дотації з боку державного банку, однак 

більшовицький уряд висловив сумніви щодо доцільності спорудження 

цих літальних апаратів. Унаслідок постійних зволікань із виділенням коштів 

та несподіваної смерті розробника дослідний зразок так і не був 

виготовлений. Хоча ідея бачилася досить амбітною: передбачали спорудити 

стомісний апарат завдовжки 146 м вантажопідйомністю 18 тонн. 

 

Ренесанс? 

 

У повоєнні десятиліття неодноразово порушували питання про 

відновлення будівництва дирижаблів. Такі літальні апарати розглядали, 

зокрема, як можливий засіб доставки великогабаритних вантажів у 

важкодоступні райони. Однак жоден із проектів не був доведений до стадії 

практичного застосування. У світі зараз експлуатують кілька десятків 

відносно невеликих дирижаблів м’якої та напівжорсткої конструкції. Вони 

служать для розважальних та екскурсійних польотів, а також реклами. 

Цікаво, що є серед них і декотрі з ім’ям «Цеппелін» – їх випускає однойменна 

німецька фірма. Однак із гігантськими «сигарами» початку ХХ століття в 

них мало спільного. Сьогодні дирижаблі стали одним зі стильових атрибутів 

субкультури стимпанк, яка наслідує урбаністичну побутову й технологічну 

культуру вікторіанської доби в Англії, – поряд із паровими машинами, 

телеграфами, дуговими лампами, револьверами, циліндрами, тростинками, 

годинниками на ланцюжку тощо.   
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Могутня грація 

 

Споглядаючи антикварні фото й кадри кінохроніки, нині важко 

повірити, що ці сигароподібні монстри бачилися людству мало не 

технологічною панацеєю, здатною налагодити стабільний зв’язок поміж 

континентами, сягнути найвіддаленіших куточків земної кулі (коли не 

Всесвіту!), подолати голод, епідемії та цивілізаційну відсталість. Поєднання 

резервуару з нагрітим повітрям, а згодом – летючим газом, із двигуном та 

кермовим пристроєм, виявилося за своїми наслідками таким самим 

далекосяжним, як і доповнення колісного візка паровим двигуном. 

Як це часто трапляється, допоки синтез не був удосконалений і 

приведений до більш-менш належної стадії експлуатації, за новинку хапалися 

геть різні люди: від честолюбних інженерів-початківців, котрі марили славою 

нових винаходів та раціоналізацій, до керівників поштових відомств, 

стомлених пошуками надійних засобів зв’язку, і спортсменів, одержимих 

рекордами. Найпрагматичніше працював мозок військових, котрі спокійно і 

зважено намагалися пристосувати аеростати й дирижбалі вкупі з іншими 

численними плодами технічного прогресу, принесеного ХІХ століттям, до 

потреб масового знищення ворожих армій. Попри те що авіація достатньо 

швидко й переконливо довела свою більшу ефективність, саме 

бомбардування з дирижаблів міст, як-от Кале чи Антверпена, в часи Першої 

світової війни залишилося в пам’яті європейців, як один із найжахливіших 

прикладів поєднання технічного прогресу з людиноненависницькими цілями. 

Утім, не варто демонізувати цих апаратів, перекладаючи на них 

провини й нерозважливість людей. У часи свого розквіту ці сріблясті 

гіганти, що здіймалися в небо з невимовною легкістю, частіше викликали 

захват, аніж страх (навіть попри реальні небезпеки, які чатували на пілотів і 

пасажирів). Пік дирижаблебудування припав на час формування й 

утвердження повітряних пасажирських перевезень як нового типу 

комунікацій між країнами та континентами. Свої перші організаційні форми, 
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термінологію і навіть зовнішній вигляд пілоти запозичували в моряків. Саме 

відтоді в мовах світу прищепилося словосполучення «повітряний флот», а 

основу його становили, своєю чергою, екіпажі та повітряні судна; старші 

пілоти іменувалися капітанами й навіть обслуга пасажирських суден, названа 

за морськими аналогами стюардами й стюардесами, вітала пасажирів 

знайомим і понині «Ласкаво просимо на борт!». 

Дирижаблі лоскотали уяву не лише мандрівників та фантастів, а й 

прагматичніших бізнесменів. У США, де будування таких апаратів стало на 

певний час модним промисловим мейнстримом, гелієвим «сигарам» 

пророкували роль міського таксі, здатного легко долати затори на 

переповнених вулицях. Проектована наприкінці 1920-х років амбітна будівля 

Рокфеллер-центру в Нью-Йорку серед інших архітектурних цікавинок мала 

спеціальний термінал для паркування дирижаблів. Замовників надихав 

приклад успішних сусідів – власників хмарочосів «Емпайр-стейт-білдинг» та 

«Крайслер-білдинг», котрі навіть вдалися до своєрідного суперництва між 

собою, добудовуючи на дахах веж пасажирські майданчики, сходи й 

причальні шпилі для прийому таких рейсів. 

Навіть після приголомшливої катастрофи «Гінденбурґа» 1937 року, 

котра поставила крапку в розвитку пасажирського дирижаблебудування, ці 

граційні й потужні машини лишилися чи не найелегантнішою з усіх 

блакитних мрій людства про гармонію технічної потуги з лаконічною 

вишуканістю. Можливо, саме через таке поєднання дирижаблі й досі 

надихають митців – від творців «Янголів пекла» до легендарних рокерів «Лед 

Зеппелін». 

 

Джерело: УТ, №24 (241), 14.06.2012. 
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2. 7 ВИХІДЦІВ З УКРАЇНИ, ЯКІ ЗРОБИЛИ АМЕРИКАНСЬКЕ 

КІНО 

 

За 20 років української незалежності жодна вітчизняна стрічка не 

опинилася навіть поміж номінантів на «Оскара» в категорії іншомовного 

фільму. Хоча за ті самі два десятиліття не було жодного списку цієї премії, де 

серед лауреатів чи принаймні висуванців не фігурувала б кінокартина, яку 

створили чи в якій знялися заокеанські кіномитці з українським корінням. А 

втім, чому дивуватися, якщо навіть Американську кіноакадемію, яка вручає 

«Оскари», започаткував виходець із нашої країни. 

 

Луїс Барт Майєр, кіноімператор 

 

1884 року Лазар Мейр народився в містечку Димері Київської області. 

Невдовзі з родиною емігрував до Америки, де проявив неабиякий 

підприємницький хист. Почавши з одного кінотеатру в 1907-му, вже за кілька 

років був власником цілої кінотеатральної мережі, а 1924-го очолив 

найбільшу кінокорпорацію країни, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), фільми 

якої всімзнайомі загарчанням миловидого лева на початку.За 27 років 

керована Майєром студія зняла чималу кількість успішних стрічок. Серед 

сотні найкращих кінокартин США, на думку Американського кіноінституту 

(AFI), в першій десятці – три роботи студії MGM. Найкращий мюзикл усіх 

часів та народів «Ті, що співають під дощем», найказковіша фантазія 

«Чарівник країни Оз» та визнаний у всьому світі шедевр «Звіяні вітром». 

Продюсером останнього, до речі, був Майєрів зять – Девід Селзнік, син 

народженого в Києві Льюїса Селзніка. Такими сімейними зв’язками 

«кіноімператор» створив, за словами The Guardian,найвеличнішу династію у 

світі. Іншим його досягненням було зібрання видатної плеяди акторів: 

говорили, що «на MGM зірок більше, ніж на небі». Не дивно, що саме 
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Майєру американські актори, як і кінематографісти загалом, мають 

завдячувати найбільшою втіхою їхнього марнославства – кінопремією 

«Оскар». У 1927 році він заснував Американську кіноакадемію, яка від 1929-

го й дотепер вручає найпрестижнішу кіновідзнаку. 

 

Майя Дерен, мати американського авангарду 

 

Рідко яка розмова про американське авангардне кіно обходиться без 

імені Майї Дерен. Кінознавці називають її то «матір’ю експериментального 

кіно», то його «жрицею». Вплив цієї кінематографістки простежується у 

творчості сотень режисерів та відеомитців. Дехто стверджує, що ключ до 

розшифровки фільмів Девіда Лінча – саме в її роботах.Народилася Елеонора 

Деренковська (справжнє ім’я Майї Дерен) 1917 року в Києві. 1922 року 

емігрувала з батьками до Штатів, де, ставши дорослою, розкритикувала 

голлівудську модель кіно за залежність від публіки й грошей. Стверджувала, 

що з глядачем можна говорити зовсім іншими засобами. А в 1943-му разом зі 

своїм другим чоловіком,емігрантом із Чехії, Александером Гаммідом зняла 

свій перший і головний шедевр «Опівденні сіті» – фільм-сон, фантасмагорію 

наповнену внутрішньою силою поезії та балету. Впродовж наступних 15 

років Майя фільмує ще сім картин (деякі з них залишаються незавершеними), 

захоплюється культурою вуду, пише вірші, мистецькі розвідки та 

етнографічні дослідження. Всіляко підтримує і розвиває незалежний 

кінематограф Америки, для чого створює Фундацію творчого кіно, а 1986 

року Американський кіноінститут засновує Премію імені Майї Дерен для 

незалежних режисерів. 

 

Лі Страсберґ, батько акторського методу в Америці 

 

У 1950-ті роки в кінематографі США відбулася революція, почата дещо 

раніше в театрі. Режисер Еліа Казан згодом описав це так: «Уперше на сцені 
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були відчуття, емоції та переживання простої людини. Акторська гра стала 

натуралістичною, нарцисизм старої школивідійшов у минуле». Ключовою 

постаттю цих екранних перетворень був Лі Страсберґ, виходець із села 

Буданів (нині Тернопільська область). Народився 1901-го, через шість років 

родина емігрувала. Вже у Сполучених Штатах наш земляк став спершу 

співзасновником театральної групи й показав кількадесят вистав, а згодом 

почав працювати в Акторській студії і невдовзі очолив її. У 1969-му створив 

театральний інститут власного імені. З-поміж випускників школи Лі 

Страсберґа – Марлон Брандо, Мерілін Монро, Джеймс Дін та Сідні Пуатьє – 

культові зірки Голлівуду, символи своєї епохи й «найкращі американські 

актори всіх часів», як їх назвав Американський кіноінститут. А також Джек 

Ніколсон, Пол Ньюман, Джейн Фонда, Дастін Гоффман, Гарві Кейтель та ін., 

більшість із котрих успішно знімаються досі. Сам Страсберґ рідко з’являвся 

на екрані, але його появи не залишалися непоміченими. Так за другорядну 

роль у «Хрещеному батькові. Частині 2» він був номінований на «Оскара», 

проте поступився нагородою своєму учневі Роберту Де Ніро. 

 

Пол Муні, геній перевтілення 

 

Пол Муні, уродженець Львова, став одним із ключових американських 

акторів початку XX століття (народився 1895-го, емігрував у п’ятирічному 

віці). Почавши свою кар’єру в театрі, лише у віці 34 років уперше знявся в 

кіно. І вже дебютна роль приносить йому номінацію на «Оскара». 1932 року 

він з’являється на екранах у гангстерській драмі «Обличчя зі шрамом» 

Говарда Гоукса, яку й дотепер вважають однією з найкращих стрічок про 

організовану злочинність. Прототипом головного героя став Аль Капоне, а 

події у фільмі зображено з безпрецедентними на той час натуралізмом і 

правдивістю. Навіть після всіх внесених правок, двічі зміненого фіналу та 

вирізаних сцен про корупцію у владі картина мала неабиякі проблеми з 

виходом на екрани. Пол Муні продовжує втілювати різнопланові символи 
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епохи й чотири рази номінується на «Оскара». Зрештою, цю золоту 

статуетку, як і нагороду на Венеційському кінофестивалі, здобуває за роль 

видатного хіміка та мікробіолога в драмі «Повість про Луї Пастера». Невдовзі 

Муні зіграє ще у двох біографічних фільмах: утілить на екрані французького 

письменника Еміля Золя та мексиканського політика Беніто Хуареса. Саме ці 

стрічки остаточно сформують жанр біографічної драми в американському 

кіно. 

 

Отто Премінґер, першопроходець заборонених тем 

 

Скандал довкола «Обличчя зі шрамом» та кількох інших фільмів 

підштовхнув цензуру посилитисвій тиск. Диктат «кодексу Гейса» тривав у 

Голлівуді від 1930-х до 1950-х років (і був офіційно скасований лише в 1967-

му). Сексуальність і жорстокість зводили до мінімуму. На Отто Премінґера, 

який 1905 року народився в місті Вижниці (нині Чернівецька область) і 1935-

го емігрував у Сполучені Штати, ці табу не діяли. Почавши кар’єру з фільмів 

«нуару» (песимістичні кримінальні драми, де переважають темні барви, а 

винна завжди найсексуальніша жінка), Премінґер зняв кілька ключових 

стрічок жанру. Зокрема, його «Лаура» здобула неабияке визнання, а AFI 

називає цю картину в п’ятірці найкращих американських детективів. На 

початку 1950-х Отто всерйоз береться за розхитування кодексу Гейса. 

Сексуальна легковажність у фільмі «Місяць – блакитний» була приводом для 

заборони, одначе Премінґер усе одно випустив його в прокат. Глядачі замість 

бойкоту, до якого закликали цензурні та релігійні комітети, натовпами йшли в 

кінотеатри. В інших фільмах Премінґер зачіпає теми зґвалтувань, матерів-

одиначок та сексуальних відхилень,що регулярно викликає проблеми з 

цензурним комітетом, який мусить відтак поступово «послабити хватку». А 

«Чоловік із золотою рукою» (1955), наркоманська драма з Френком Сінатрою, 

змусив скасувати заборону теми наркозалежності в кіно. 
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Дмитро Тьомкін, українське звучання Голлівуду 

 

Кількість вихідців з України, які пов’язали себе з написанням музики, 

вражає. Мабуть, найкраще пояснення такого успіху – в словах Квітки Цісик, 

пісню у виконанні якої 1978 року було відзначено«Оскаром»: «Співаю я 

англійською, а душу вкладаю українську». 

З генами музичний талант передавсь і Дмитрові Тьомкіну, який 1894-го 

народився в Кременчуці (нині Полтавська область). У 1921-му він емігрував 

до Німеччини, згодом до Франції та Сполучених Штатів, де досить швидко 

став одним із найвідоміших композиторів Голлівуду. 1937 року вперше 

номінований на «Оскара». Опісля були ще 23 висування, чотири з яких 

успішні. За всю кар’єру Тьомкін написав музику більш ніж до сотні стрічок, 

серед яких неабияка кількість визнаної американської класики. 14 фільмів 

увійшли до Національного реєстру при Бібліотеці Конгресу США на вічне 

зберігання – як ті, що мають «культурне, історичне або естетичне значення». 

Найпопулярнішою виявилася його музика до таких суто американських 

жанрів, як вестерн та нуар. На запитання, як іммігрант може так точно 

відчувати дух прерій, Дмитро відповідав: «Степ – він і є степ». Твори цього 

композитора використовують і дотепер, зокрема, вони лунаютьу таких 

популярних мультиках, як «Шрек-2», «Веселі ніжки-2» та у фільмі «Безславні 

покидьки» Квентіна Тарантіно. 

 

Вел Льютон, хрещений батько жахів 

 

Горори в американському кінематографі посідають особливе місце. Вже 

в 1930-х роках страшилки про вампірів, перевертнів, зомб іта мумій 

заполонили тамтешні екрани. Проте в 1940-ві публіку лякали фільми зовсім 

іншого жаху, об’єднані ім’ям Вела Льютона в титрах. 1904 року Володимир 

Левентон народився в Ялті, звідки 1909-го емігрував у Сполучені Штати. Там 

обрав шлях репортера й літератора. Проте через неприборканість фантазії, 
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зокрема в журналістських матеріалах, був змушений покинути редакцію. Не 

дивно, що Льютон опинився в Голлівуді, успішно там облаштувавсь і згодом 

прославився як редактор і майстер на всі руки. А 1942 року очолив відділ 

фільмів жахів студії RKO, де продюсував 11 фільмів, дев’ять із яких назавжди 

ввійшли в історію жанру. Його «Люди-коти» змусили глядачів та 

кінематографістів по-новому поглянути на горор. Фінансову обмеженість 

було перетворено на мистецький стиль, фільм наситився символами й 

поетикою, що робить його цікавим навіть для нашого сучасника. Автори 

вигадали низку прийомів, що їх продовжують активно використовуватий 

теперішні режисери. Наступні продюсовані Льютоном стрічки не лише 

запропонували свіжий перелік тем для жахливчиків, а й чи не вперше 

продемонстрували можливість подвійних інтерпретацій та соціально 

актуальних зрізів у розважальному кіно США. 

 

Джерело: Тиждень.ua, 03.11.2012, http://tyzhden.ua/Culture/64052 
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3. НЕПОМІЧЕНИЙ ЕЗРА ПАУНД 

 

До 40-річчя від дня смерті поета 

 

Читаючи сьогоднішню багатослівну поезію, прозу, публіцистику, я 

дедалі частіше згадую Езру Паунда з його лаконізмом та точністю. Отримана 

багатьма нинішніми авторами ще у школі звичка писати побільше, щоб текст 

видавався переконливішим, із часом починає над ними, прямо кажучи, 

знущатися. Те, що можна висловити влучною фразою, висловлюється цілим 

абзацом, а на те, що потребує абзацу, пишеться ціла стаття. Працюючи 

редактором в інформаційній агенції, я щодня мушу з десяти абзаців 

надісланого кореспондентом тексту робити чотири, переписувати заголовки, 

зміщувати акценти, розставлені автоматично або не розставлені взагалі. Але 

ж не примусиш кожного кореспондента перечитувати раннього Паунда й 

цікавитися його естетичними поглядами. 

Не так давно минуло сорок років від дня смерті Езри Паунда (1885–

1972). Літератор, критик, чи не найбільша постать світового модернізму, 

один із найавторитетніших теоретиків естетики у ХХ ст. Все це так. Але 

розуміння життя та творчості Паунда вимагає, щонайменше, політичного 

повноліття, яке в нашій країні є явищем, м’яко кажучи, немасовим. Натомість 

усюди чути активно тиражовані голоси різноманітних публіцистів без 

біографії і подекуди навіть без обличчя, що найбільше бояться будь-яких 

проявів радикалізму, хоча для вдумливої людини очевидно, що радикалізм 

сам по собі аж ніяк не є страшним, як не є страшним хірургічний скальпель, 

крім тих випадків, коли він використовується як зброя для вбивства. Боюся, 

що в суспільстві, яке необдумано поспішає обізвати фашистами 

тягнибоківську «Свободу» і зачитується історичними екскурсами Олеся 

Бузини з їхніми нескінченними фактажними помилками, Паунда правильно 

сприйняти не можуть. Він складний, був поганим сім’янином, багато років 
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провів у психіатричній лікарні. Він навіть вірші писав на туалетному папері, 

бо в тюрмі, де теж довелося побувати, іншого не було. А в нашій країні 

звикли літературу ХХ ст. вважати літературою задоволених собою кабінетних 

письменників, які користуються спілчанськими пансіонатами й дачами, не 

цураються повторювати «єдино правильні» аргументи у дискусіях на 

сторінках спілчанських видань і незмінно перебувають в опозиції до духу 

часу. 

Паунд був зовсім інакшим. У 1912 р. він сформулював засади нового 

естетичного напряму – імажизму (не треба з плутати з єсенінським 

імажинізмом, що був спробою накласти гребінь концептуальності на дикі 

кучері неприборканого російського генія). Імажисти – а це також Хільда 

Дулітл, Уоллес Стівенс, Вільям Карлос Вільямс, частково Томас Стернз 

Еліот –виступали проти романтичної наївності класичної поезії, яка 

дозволяла собі бути до неймовірності розмитою, приблизною, нечіткою. 

Можливість продукувати образи, що не несли в собі жодного конкретного 

наповнення, була чи не головним натхненням критикованої імажистами 

класичної поезії. Паунд і його однодумці взяли собі за принципи в поетичній 

творчості використання буденної мови і максимально точних слів для 

зображення описуваних картин, відмову від будь-яких нечіткостей і 

незрозумілостей, максимальну концентрацію змісту. Імажисти, бажаючи 

позбутись марнослів’я, писали дуже точні, вичерпно лаконічні, подібні до 

математичних формул вірші. Ось приклад такого вірша, написаного Паундом 

у 1913 р., він називається «На станції метро»: 

 

Поява цих облич у натовпі: 

Пелюстки на мокрій, чорній гілці. 

 

Це, радше, картина, ніж вірш. Максимальна візуалізація образу. Ці два 

рядки Езра Паунд писав цілий рік, – знайти саме такі слова було нелегко. 

Первісний варіант вірша, що складався з тридцяти рядків, був написаний 
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досить швидко, але рік пішов на його редагування до формату двох рядків. 

Паунд випаровував з тексту все зайве, не залишив жодних слідів якихось 

багатоповерхових і неоднозначних метафор. Обличчя – пелюстки. Все. 

Картина готова. 

Езру Паунда цінували за його допомогу іншим молодим літераторам. 

Хемінгуей писав: «Паунд – це видатний поет, котрий присвячує поезії не 

більше п’ятої частини свого часу. Решту часу в нього забирають спроби 

покращити життя – творче та матеріальне – його друзів. Він захищає їх, коли 

вони зазнають нападок. Він пробиває їм дорогу в журнали і визволяє із 

в’язниць. Він позичає їм гроші. Він продає їхні твори. Він пише про них 

статті. Він знайомить їх із багатими жінками. Він переконує видавців узяти 

до друку їхні книжки. Він сидить із ними цілими ночами, коли вони кажуть, 

що помирають. Він платить за їхнє лікування і відмовляє від самогубства». У 

1914–1916 рр. Паунд допоміг Джойсу опублікувати частинами в журналі 

«Егоїст» «Портрет митця замолоду», а потім і весь твір окремою книжкою. У 

1915 р. він проштовхнув «Любовну пісню Дж. Альфреда Пуфрока» 

майбутнього лауреата Нобелівської премії з літератури Томаса Стернза Еліота 

у журнал «Поезія». Помітити у текстах Джойса й Еліота прояви 

непересічного літературного обдарування в ті роки не здатен був практично 

ніхто. Відкрив цих письменників світові саме Паунд. Значною мірою відкрив 

він також Ернеста Хемінгуея та Роберта Фроста. 

1920-ті. У цей час Паунд багато думав про причини та наслідки Першої 

світової війни і дійшов висновку, що головна вина у цій війні лежить на 

фінансовому капіталізмі, ефективною протидією якому мав стати фашизм. 

Він зблизився з італійськими фашистами, особисто познайомився з 

Муссоліні, написав цілу низку книжок, присвячених економічному 

обґрунтуванню фашистської ідеології. Згодом Паунд почав писати 

антисемітські статті для італійських газет, а під час Другої світової виступав 

із відповідними промовами на італійському радіо. Все це стало причиною 

того, що 1945 р., після закінчення війни, Езра Паунд був заарештований 
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американською окупаційною владою, висланий до США, де його визнали 

психічно хворим і ув’язнили в Госпіталі св. Єлизавети, звідки поет звільнився 

аж 1958 р. Цього ж року Паунд виїхав до Італії, де почувався у більшій 

безпеці.  

У 1967 р. до Паунда у Венецію приїздив Аллен Гінзберг, 

американський поет-бітник, відомий своїми лівими поглядами. У розмові з 

ним першовідкривач Джойса і Хемінгуея зізнався: «Найбільшою моєю 

помилкою була ідіотська провінційна антисемітська упередженість, яка все й 

зіпсувала». Важке зізнання. Паунд не любив визнавати власні помилки і волів 

радше відсидіти у в’язниці, ніж зізнатися в них. Помер він уві сні через 

кишкову непрохідність 1 листопада 1972 р.  

В Україні твори Езри Паунда майже не перекладалися. Тривалий час 

йому просто не давали увійти до українського літературного життя: поет-

модерніст, експериментатор, ще й з фашистським минулим, – ні, такі постаті 

через фільтр соцреалістичної літературної критики не проходили. Втім, 

пострадянська літературна критика в Україні також переважно відмовляється 

помічати Паунда, який є цікавим хіба для низки перекладачів-аматорів, що 

публікують в інтернеті свої не зовсім вдалі переклади творів автора 

імажистського методу, додаючи до чистої води паундівської образності 

каламутну суміш невластивих цьому поетові філософічних символів. 

Несприйняття Езри Паунда, нечутливість до його поезії – симптоми не надто 

обнадійливі. Час їх позбутись. 

 

Джерело: ДТ, №3, 25.01 – 02.02.2013. 
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4. КАЗУС ДЕПАРДЬЄ. ІЗ ЧОГО ПОЧИНАЄТЬСЯ 

БАТЬКІВЩИНА? 

 

Із цього моменту на наших очах, по-горбачовськи, «процес пішов». 

Процес переродження, безперечно, великого артиста ХХ століття на 

якогось міжнародного одержимого «троля». Загадкову істоту без 

батьківщини, зате з новим паспортом. Священного французького 

чудовиська, який вмостив себе на верхівку російської «гори самоцвітів». 

Саранськ – це місто в РФ. Столиця Мордовії. Розташоване містечко по 

обидва береги річки Інсар. Населення, згідно з останніми статистичними 

даними, становить 326,1 тис. Із лютого 2013-го воно поповнилося хоча й 

одним, але дуже вже примітним громадянином. Ним став Жерар Депардьє. 

Світова знаменитість, кінозірка. Просто хороший кіноактор.  

Ще з початку року на мсьє Депардьє, як з рога достатку, посипалися 

численні нагороди й солодощі. За одну мить його життя в Росії перетворилася 

на реалізацію віртуального проекту «ось воно, щастя». Це щастя набагато 

жирніше й рожевіше за французькі комедії-мелодрами, в яких він знімався в 

1970–80-90-х і т.д. Артист, до речі, зауважив: «Усе, що мені треба для 

щастя, – це будинок зі ставочком у Мордовії!». Тож отримуй! Як усім відомо, 

1 січня сам В. Путін підписує указ №1 про надання йому, Жерару, російського 

громадянства. Артистові відразу радісно вручають новий паспорт. І вже 11 

січня Депардьє присвоюють звання «почесний удмурт». А 21 лютого цей же 

громадянин світу отримує омріяну прописку в тому ж таки Саранську. 

Пікантності цій фарсовій колізії надає сама назва вулиці, де його 

ненасильницьки прописали. Це не вулиця Будівельників, як в «Іронії долі» 

Е.Рязанова. Це вулиця Демократична, як і годиться в таких сценаріях для 

іноземних туристів.  

Ну а чого розмінюватися на дрібне? Буквально днями мсьє Депардьє, 

улюблений актор Б.Бертолуччі і Ф.Трюффо, до всіх своїх десертів отримує 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


187 
 

ще й звання «почесний громадянин Чеченської Республіки». І сам президент 

Чечні Рамзан Кадиров уже зі свого персонального рога достатку вручає 

кінозірці ключі від п’ятикімнатної квартири на 27-му поверсі в елітному 

житловому комплексі Грозного. Після цього мсьє, як порядна людина, просто 

не може не пообіцяти зняти реалістичне кіно про щасливу Чечню... 

Дивлячись на демократичний світ із 27-го поверху свого елітного 

грозненського комплексу.  

На перших порах медійний рейвах з участю володаря «Сезара» та 

інших міжнародних регалій нагадував якийсь потішний капусник. Депардьє 

пародіювали в усіх телешоу. Його зображували в кокошниках на маківці й 

грубезних російських валянках. Це було чисте втілення «карнавальної 

концепції» вченого Бахтіна, всередині якої той-таки Депардьє постає 

колоритним раблезіанським «недоумком» (блазень вирішив пожартувати, от 

усім і весело). Великий, веселий. Огрядний, злоязикий. Любить випити. 

Може, як блазень, запросто ляснути будь-якого володаря по поважному плечу. 

Навіть нашого Віктора Андрійовича, пам’ятається, ляскав, оцінюючи зірким 

оком гектари виноградників у Криму... Словом, іще донедавна все це 

розкладалося по поличках зрозумілого «проекту», за яким зчитувалася лукава 

посмішка Володимира Володимировича, котрий вирішив за посередництва 

Депардьє показати Європі таку собі «кузькіну мать». І котрий буцімто 

спровокував великого (в різних значеннях) артиста на його подальші пригоди.  

Та, очевидно, апетит до Депардьє справді приходить під час їди? 

Колишній потішний фарс із цим мсьє днями став вивертатися в якусь чорну й 

злу кінокомедію. Де в одному кадрі, на одному плані – війна і мир, Чечня і 

вся Росія, Кадиров і Путін, Депардьє і, даруйте, «совість художника». Із цього 

моменту на наших очах, по-горбачовськи, «процес пішов». Процес 

багатовекторного перетворення одного лицедія – від улюбленця Трюффо – 

до улюбленця Кадирова. Процес переродження, безперечно, великого 

артиста ХХ століття на якогось міжнародного одержимого «троля». 

Загадкову істоту без батьківщини, зате з новим паспортом. Священного 
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французького чудовиська, який вмостив себе на верхівку російської «гори 

самоцвітів». Закінченого конформіста (причому не найбіднішої людини на 

землі), ладного заради звання «почесний громадянин Удмуртії» зажити на 

батьківщині слави «перебіжчика», «найманця», «маріонетки» тощо. З чого 

починається батьківщина, питаєте? Не з картинки у твоєму «Букварі». А із 

суми прописом у контракті на вигідний комусь «сценарій». 

Звісно, у різний час із популярними артистами кіно всяке бувало. Одні 

від Гітлера втікали на інший континент. Але то була війна. Інші Сталіна 

славили поміж російських беріз. Але то був «мир» у ГУЛАГу. Треті ж, 

стискаючи в собі спазми «совісті художника», як відомо, несли свій хрест і 

вірували. І їм ми досі теж віримо... Казус Депардьє в тому й полягає, що 

тепер уже зовсім зрозуміло – у що, в якого «Бога» вірує цей лицедій на 

щедрій платні...  

Те, що «образа» Депардьє на батьківщину, тобто на нинішній режим 

соціалістів, спричинена особливостями драконівського оподатковування, – це 

ж деталі. Ну й їдь собі, як Делон, у Швейцарію, зберігаючи політичну 

автономію в оточенні зграї улюблених собак. Тим більше, людина ж небідна. 

Майно Депардьє оцінюють у 200 млн дол. Можна зрозуміти навіть його 

праведний гнів, коли він написав відкритого листа своєму прем’єр-міністрові, 

мовляв, за сорок років життя в мистецтві сплатив 145 млн євро податків, і 

тільки торік 85 відсотків його доходів пішли на податки, соціальні виплати 

тощо.  

А й правда, у свої 64 ця людина зробила й заробила багато. Майже 180 

прокатних і телевізійних фільмів. Протягом сорока років він невтомно 

знімається одночасно в кількох фільмах. Серед його безперечних досягнень у 

світі мистецтва – участь у проектах Бернардо Бертолуччі («ХХ століття»), 

Франсуа Трюффо («Останнє метро»). Його гнучкий талант поза амплуа. Він 

дозволяє акторові бути переконливим і в «Графі Монтекрісто», і в «Сірано де 

Бержераку». І навіть у другосортній розважальній кінопродукції. Принципово 

також, що Депардьє на батьківщині не без підстав закидають усеїдність. 
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Погоню за легким заробітком, подеколи, не в найкращих комерційних 

витворах.  

Та невже лише заради п’яти кімнат у Грозному й заради пільг 

почесного громадянина Удмуртії цьому суб’єктові міжнародного значення 

тепер наплювати, кого грати: хоч Распутіна, хоч Пугачова? Хоч бонвівана, що 

проституціює при дворі російської демократії? Пам’ятається, в одному 

інтерв’ю сам Депардьє сказав важливу фразу: «Політика – це сарай, де гидять 

кури й півники, які там копошаться!». І, мабуть, саме ці – останні за часом 

ролі дуже талановитого мсьє Депардьє (бонвіван, курка й півник) – гідні не 

тільки «Сезара», а й навіть «Оскара». І в цих ролях, як завжди, він до біса 

щирий і переконливий. Бо не «грає», а «живе», як учив Станіславський 

(премія імені Костянтина Сергійовича теж є в загашнику в Депардьє). 

Звісно, найцікавіше почнеться потім. Коли, відігравши «дві серії» цього 

поки що прем’єрного російського фільму, Депардьє візьметься за сиквел. За 

якийсь римейк... Оскільки зупинятися йому не можна. За ним – Москва. І під 

нього (талановитого, але такого скнарого) підготують іще не один ураганний 

сценарій на потіху всьому людству. Тут-таки мені й згадався епізод 

сценариста Будимира Метальникова з фільму «Проста історія». Коли Нонна 

Мордюкова каже сумнівному героєві Ульянова: «Хороший ти мужик, та не 

орел!». Так і ми скажемо улюбленцеві «верхів»: «Хороший ти актор, мсьє 

Депардьє. А от людина...».  

 

Джерело: ДТ, №8, 01.03 – 06.03.2013. 
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5. ЖІНКА, ЯКА ВИЛІКУВАЛА «ХВОРУ ЛЮДИНУ ЄВРОПИ» 

 

Виборці визнавали її високопрофесійною, чесною й послідовною, але 

вважали несимпатичною та занадто жорсткою людиною. І, попри це, 

голосували за неї та за її партію. 

 

8 квітня 2013 р. померла баронеса Марґарет-Гілда Тетчер – одна з 

найяскравіших постатей ХХ ст., людина, чия діяльність безумовно змінила 

долю її рідної Великої Британії, а значною мірою – і всього світу. Один із 

лідерів чеської Оксамитової революції, Вацлав Клаус переконаний: 

«Революція в Центральній і Східній Європі, що поклала край комунізму, 

почалася 1979 року з перемогою на загальних виборах Консервативної партії, 

яка поставила Марґарет Тетчер на чолі британського уряду. Вона атакувала 

державу, дедалі більша експансія якої була основною тенденцією всього ХХ 

ст. Це було століття соціалізму з усіма його епітетами і з різним ступенем 

приниження та деградації індивіда. І її боротьба проти соціалізму стала 

першим прикладом успіху. Вона показала, що цю тенденцію можна зламати, 

що можна повернутися до ліберальної політичної, економічної і соціальної 

системи». 

Тетчер справді була послідовною противницею соціалізму, а тим 

більше – комунізму, не лише у власній країні, а й у всьому світі. І 

спричинилася до краху СРСР та «світової системи соціалізму» не лише 

опосередковано, через приклад успішного розвитку Великої Британії на 

основі ліберально-консервативних цінностей, а й завдяки жорсткій, хоча й 

досить гнучкій зовнішній політиці щодо «імперії зла». Мабуть, тільки друг і 

союзник Тетчер американський президент Рональд Рейґан з-поміж усіх діячів 

з того боку «залізної завіси» може похвалитися більшим особистим внеском 

у загибель світового комунізму, ніж вона. 
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Наступного дня після смерті Тетчер нинішній голова британського 

уряду Девід Кемерон назвав покійну «безумовно найкращим прем’єр-

міністром мирного часу в усій історії Великої Британії». Найстаріша в 

Європі система британського парламентаризму внесла в аннали світової 

історії чимало імен видатних прем’єр-міністрів. Дізраелі і Ґладстон, Черчілль 

і Пітт... Але жоден із них не зміг створити власний «изм». Є марксизм і 

бонапартизм, ґандізм і голлізм. Та немає ані дізраелізму, ані черчіллізму. А 

ось тетчеризм є.  

Постать Тетчер – певною мірою парадоксальна. Перш за все, вона стала 

першою жінкою, котра очолила європейську країну як прем’єр-міністр чи 

президент. Звісно, історія зафіксувала чимало видатних правительок ще за 

багато століть до Тетчер. Згадаймо хоча б англійських королев Єлизавету І та 

Вікторію, за часів володарювання якої Британська імперія сягнула піку своєї 

могутності, грузинську царицю Тамару чи російську імператрицю Катерину 

ІІ. Проте ці жінки здобули владу завдяки «праву народження» – через своїх 

батьків або чоловіків (те, що їм вдалося утримувати ту владу тривалий час і 

як вони її використовували, – вже зовсім інша історія). За десятиліття-два до 

Тетчер у світі з’явилися перші жінки-лідери держав немонаршого 

походження: 1960 р. прем’єром Цейлону стала Сірімаво Бандаранаїке, 1966-

го уряд Індії очолила Індіра Ґанді, 1969 р. прем’єр-міністром Ізраїлю стала 

Ґолда Меїр. Проте Індіра певною мірою «успадкувала» лідерство в партії і 

країні від свого батька Джавахарлала Неру, Бандаранаїке – від свого чоловіка 

Соломона, який загинув внаслідок замаху 1959 р., Меїр – від свого 

політичного «батька» Бен-Ґуріона, найближчою соратницею якого вона 

була впродовж кількох десятиріч.  

Тетчер же жодною мірою ні від кого не отримала лідерство у 

«спадок» – ані в своїй Консервативній партії, ані згодом у країні загалом. 

Дочка бакалійника з маленького містечка, яка до самої смерті так і не змогла 

остаточно позбутися простонародної лінкольнширської вимови, в дитинстві 

та юності не мала жодних родинних чи бодай якихось особистих зв’язків у 
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середовищі британської еліти. Її злет стримувало й те, що Британія цілком 

справедливо вважається найконсервативнішою країною Європи, а її рідна 

Консервативна партія – уособленням традиційних британських цінностей. 

Тетчер прийшла до влади, за словами Гарольда Вільсона, виключно «завдяки 

своїй хоробрості та відвазі». І, на спростування відомого прислів’я, «перший 

млинець не вийшов глевким». Тетчер стала не просто першою (і поки що 

єдиною) в історії Британії жінкою-прем’єром, таким собі пересічним 

керівником, якими, на жаль, є більшість очільників усіх держав світу, як 

жіночої, так і чоловічої статі, а справжнім лідером нації, якому вдалося 

вивести свою країну з надглибокої кризи, принципово змінити вектор її 

розвитку на десятиліття наперед. Вона жодною мірою не була феміністкою, 

забезпечення якомога більшої гендерної рівності ніколи не входило до її 

політичних пріоритетів, у складі її кабінету, крім неї самої, не було жодної 

жінки. І, попри це, вона неспростовно довела на практиці, що керувати 

країною жінка може не гірше, а то й краще, ніж чоловіки. Все питання 

полягає в тому, який чоловік і яка жінка. 

Марґарет не випадково отримала прізвисько Залізна леді. Вона, 

«єдиний справжній чоловік у всьому кабінеті», була надзвичайно 

жорсткою у відстоюванні своїх принципів, не допускала у своїх діях навіть 

натяку на популізм – ніколи не обіцяла, а тим більше – не чинила нічого, що 

могло б, на думку соціологів та політологів, сподобатися виборцям, але що 

вона сама вважала неправильним. Не дивно, що впродовж усіх років її 

правління, згідно з усіма соціологічними опитуваннями, більшість британців 

ставилися до неї з повагою, але без… симпатії. Виборці визнавали її 

високопрофесійною, чесною й послідовною, але вважали несимпатичною та 

занадто жорсткою людиною. І, попри це, голосували за неї та за її партію.  

Тетчер була прем’єр-міністром одинадцять із половиною років – 

довше, ніж будь-який інший британський лідер у ХХ ст. Вона прийняла 

Британію далеко не в «найліпшому порядку». За три десятиліття – з 1945-го 

по 1975 р. – частка колишньої «майстерні світу» в світовому промисловому 
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виробництві зменшилася рівно вдвічі: з 10 до 5%. Британська економіка 

ставала дедалі відсталішою, порівняно з іншими країнами, що стрімко 

розвивалися, якість британських товарів не підвищувалася, і вони втрачали 

конкурентоспроможність на світовому ринку. Величезним ударом для 

Британії став крах її найбільшої в історії світу імперії, що припав саме на ці 

десятиліття. Причому проблема була не тільки економічно-політична, а й 

психологічна. Комплекси, яких набули тоді мільйони британців, до болю 

нагадують нинішні російські «плачі Ярославни» з приводу «розпаду великої 

держави, яку всі у світі поважали». «Британія вже занадто мала, щоб бути 

левом, але все ще занадто велика, щоб бути кішкою», – гірко жартували 

мешканці Туманного Альбіону. Треба було шукати нове місце країни у світі, 

а тим часом у сусідніх столицях Британію дедалі частіше називали «хворою 

людиною Європи», аналогічно, як за століття до того охрестили 

Оттоманську імперію. Хоча лейбористи і консерватори постійно чергувалися 

при владі, в країні встановився своєрідний «соціалістичний консенсус». 

Більшість консерваторів не наважувалася піддавати сумніву основні 

положення «демократичного соціалізму» лейбористів. Відтак прибічники 

вільного ринку вели лише щось на кшталт ар’єргардних боїв зі своїми 

соціалістичними опонентами. Роль держави в усіх сферах життя неухильно 

зростала разом із часткою націоналізованої власності, податки та інфляція 

ставали дедалі вищими, а ефективність економіки – дедалі нижчою. 

І саме Тетчер зупинила цей «соціалістичний наступ» і організувала 

потужний контрнаступ. Керівниця британського уряду поставила перед 

своєю командою чітке завдання: максимально обмежити втручання держави 

в життя суспільства. А за рахунок цього дати простір вільній ініціативі 

людини, звільнивши її від дріб’язкової опіки з боку держави, і водночас 

повернути державі традиційний авторитет і владу в принципових питаннях 

суспільного життя. Епоха Тетчер – це час, коли після 30-річного панування 

колективістських цінностей у Британії на перший план стала виходити 

значимість людської особистості, вільної, але й відповідальної за все, що 
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відбувається в суспільстві. «Ми повинні знизити податки, – проголосила 

Тетчер. – Податки на заробітну плату, податки на заощадження, податки на 

талант... Ми знизимо податки так, що люди зможуть більше жити для себе, 

для своїх родин, самі будувати своє майбутнє». І Тетчер справді зробила це. 

Найголовнішим пріоритетом нового уряду став суворий контроль над 

грошовою масою заради приборкання інфляції. Для цього було різко 

зменшено всі статті витрат державного бюджету (крім витрат на оборону) й 

істотно скорочено, причому не на рівні завдань, а на ділі, кількість 

державних службовців. Втручатися у справи бізнесу Тетчер вважала 

можливим лише в крайньому разі. Єдиним винятком із цього правила стала її 

послідовна і жорстка боротьба проти будь-яких монополій, як державних, так 

і приватних. Зокрема, Тетчер зробила все, щоб зруйнувати вже практично 

створену в попередні десятиліття лейбористами при майже повному 

непротивленні консерваторів державну монополію на освіту та охорону 

здоров’я. Було запроваджено істотні податкові пільги для середнього і 

малого бізнесу. Більшість націоналізованих лейбористами в попередні роки 

промислових підприємств Тетчер реприватизувала, докладаючи при цьому 

максимум зусиль, аби якомога більша частина їхніх акцій потрапила до рук 

малих акціонерів. «Я бажаю кожному стати капіталістом, – заявляла 

Тетчер, – мрію, щоб у кожної людини була належна їй власність». 

Інфляцію справді було приборкано, безробіття почало стрімко 

знижуватися, у країні розпочався бум у сфері високих технологій. Як 

з’ясувалося вже після відставки Тетчер, за 11 років її правління середні темпи 

економічного зростання в Британії були втричі вищі, ніж у попереднє 

десятиліття, і стали найвищими серед усіх великих промислово розвинених 

країн світу, за винятком Японії. Тетчерівській Британії вдалося здійснити 

структурну перебудову і модернізацію своєї економіки. «Хвора людина 

Європи» одужала.  

Джерело: ДТ, №14, 12.04 – 19.04.2013. 
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6. КІНЕЦЬ ЕПОХИ «МЮ» 

 

26 років на посаді головного тренера. 13 виграних чемпіонатів Англії, 5 

Кубків Англії, 4 Кубки англійської ліги, 10 Суперкубків Англії, два Кубки 

чемпіонів УЄФА, один Суперкубок УЄФА, один Міжконтинентальний кубок, 

один клубний чемпіонат світу – загалом 37 трофеїв. Це – доробок сера 

Алекса Фергюсона у футбольному клубі «Манчестер юнайтед». 

Восьмого травня, коли Європа і Британія святкували річницю 

завершення війни, «МЮ» не без суму сповістив про рішення 71–річного 

шотландського фахівця залишити пост очільника команди. У заяві на 

клубному сайті Фергюсон зазначив, що піде з посади головного тренера по 

завершенні сезону, і це вдалий час для такого рішення. 

Алекс Фергюсон висловив побажання, аби його наступником став 

Девід Мойєс з «Евертона», до якого він приглядався ще 15 років тому, і клуби 

одразу домовилися про таку кадрову ротацію. 

А позавчора Александр Чепмен Фергюсон, командор ордена 

Британської імперії, провів останній матч на чолі «МЮ» на рідному «Олд 

Траффорді». Саме сер Алекс зробив «манкуніанців» грандами англійського 

та світового футболу, виконавши обіцянку перервати гегемонію «Ліверпуля». 

І саме з «Манчестером» сам він став великим, заслуживши на стадіоні 

пам’ятник ще за життя. «Фергюсон – безсмертний», «Дякуємо за все, сер 

Алекс!» – такими транспарантами вітали тренера переповнені трибуни. 

Команда, що стала чемпіоном Англії ще кілька турів тому, подарувала 

наставникові трудову перемогу над «Суонсі». Старий лис Фергі пройшов 

крізь шеренги своїх вихованців і… обійшовся без сліз та зайвих сентиментів. 

Помахав руками, подякував, а загалом – мав робочий настрій. 

«Я мав нагоду тренувати найбільших британських гравців, – цитує 

фахівця Бі–Бі–Сі. – Тепер уболівальникам «Ман. Юнайтед» потрібно 
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підтримати нового головного тренера – Девіда Мойєса. А мій відхід не 

означає, що я не буду пов’язаний із командою. Тепер я зможу дивитися на гру 

збоку. Голи на останніх секундах, вольові перемоги – все залишиться в 

«Манчестера». 

Разом із сером Алексом кар’єру завершує 38–річний захисник Пол 

Скоулз. «Хочу віддати йому належне. Він – неймовірний футболіст, один із 

найвеличніших, хто будь-коли грав у нашій команді. Бажаю Полові, щоб 

завершення кар’єри пройшло для нього добре. Я знаю, що й він завжди буде 

десь поруч!» – каже Фергюсон. А от щодо Уейна Руні наставник жорсткий: 

він не в найкращій формі, і його недарма кілька разів заміняли без його 

бажання. Якщо попереднього разу, коли нападник хотів піти з «Манчестера», 

сер Алекс відмовив його від такого кроку, то тепер вважає – Шрекові справді 

час піти. 

Що ж до майбутнього самого Фергюсона, то очікується, що він 

залишиться в клубі на посаді директора. Але всі розуміють: у «МЮ» 

завершилася епоха, і в новому сезоні будуть уже зовсім інші «червоні 

дияволи». 

Джерело: УМ, №67, 14.05.2013. 
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7. БЕЗЦІННЕ ЗДОРОВ’Я 

 

Уже більше семи місяців минуло з того часу, як німецький 

автогонщик Міхаель Шумахер зазнав важкої травми голови, проте звісток, 

що 44-річна легенда «Формули-1» поступово повертається до активного 

життя, на жаль, немає. Як свідчать знані нейрохірурги, котрим не раз 

доводилося стикатися з подібними випадками, Шумі на все життя може 

залишитися глибоким інвалідом. «Я б дуже хотів помилятися, але практично 

немає шансів, що такі травми можуть минути безслідно. Міхаель постійно 

буде потребувати допомоги інших людей», – заявив швейцарський лікар Еріх 

Рідерер. 

Після того, як кілька місяців тому Шумахер вийшов із тривалої коми, 

його перевезли з клініки в Греноблі до сімейного помістя в Швейцарії, де, за 

повідомленнями окремих ЗМІ, дружина Міхаеля – Корінна – вже 

облаштувала медичний центр. Водночас житлову територію видозмінили 

таким чином, що в будинку зникли всі сходи та пороги – аби господар 

помешкання міг пересуватися на інвалідному візку. Щоправда, всі ці зміни 

спрямовані в майбутнє, адже наразі лікарі лише мріють про те, що 

«червоний барон» зможе сидіти у високотехнологічному електронному 

кріслі. 

Поки ж німецький чемпіон потребує цілодобової підтримки, 

контактуючи з оточуючими за допомогою лише руху очей. Навколо нього 

постійно чаклують фізіотерапевти, які роблять масаж атрофованих кінцівок, 

дієтологи та неврологи, котрі намагаються зменшити залежність пацієнта від 

сторонніх осіб. 

Без сумніву, такий спектр медичних послуг обходиться родині 

Шумахерів у чималу копійчину. Тож не дивно, що дружина Міхаеля почала 

розпродувати коштовні речі свого чоловіка. Нещодавно Корінна заявила про 

бажання продати особистий літак Шумі, а днями виставила на аукціонний 
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продаж чемпіонський болід «Феррарі» F-2000, на якому її коханий виграв 

свій третій чемпіонський титул у «королівських» перегонах. Стартова ціна 

цієї історичної моделі – 1,5 мільйона доларів. 

 

Джерело: УМ, №116, 06.08.2014. 
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8. НОВА РОСІЙСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА ГОЛКА 

 

Орієнтація на імпорт із Росії вугілля та електроенергії на тлі й досі не 

подоланої газової та атомної залежності роблять Україну абсолютно 

беззахисною перед потенційним шантажем Кремля 

 

На десятому місяці повномасштабної російської агресії, яка включає не 

лише військове вторгнення в Крим і на Донбас, інформаційно-ідеологічну 

війну, а й неприхований торговельно-економічний та енергетичний шантаж, 

щонайменше дивними видаються останні рішення про переорієнтацію країни 

на поставки вугілля та електроенергії з Росії. Країна, яка кілька останніх 

років так важко намагалася позбутися негативних наслідків тотальної 

залежності від російського блакитного палива для свого суверенітету, тепер 

добровільно підсідає на голку поставок із РФ ще й тих джерел енергії, які 

мали б стати найшвидшим способом зміцнити енергонезалежність. 

 

Постановочний колапс 

 

Наразі важко визначити, хто саме в нинішній владі та/чи енергетичному 

секторі стоїть за театральним сценарієм «енергетичного колапсу, котрий 

потрібно подолати будь-якою ціною». Але той факт, що маємо справу зі 

штучно створеною внаслідок злочинної бездіяльності або й діяльності 

проблемою, помітний неозброєним оком. 

Від серпня, коли експерти та ЗМІ почали бити на сполох через 

очікувані проблеми із забезпеченням енергетичним вугіллям українських 

ТЕС, до листопада – грудня, коли це призвело до масових відімкнень 

електропостачання й стало зручним виправданням для посилення 

енергетичної залежності від Росії, нічого не було зроблено, щоб тому 

запобігти. 
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Особливо помітно це було на прикладі державної компанії 

«Центренерго», ТЕС якої тотально залежні від вугілля антрацитової групи, 

видобуток котрого в Україні майже цілковито лишився на окупованих 

російськими військами територіях Донецької та Луганської областей. 

Хоча саме Центренерго як державна компанія мало показати приклад, 

як вирішувати проблеми із забезпеченням вугіллям за рахунок імпорту, 

запаси останнього на складах його ТЕС невпинно танули: з 970 тис. т у липні 

до 690 тис. т у серпні, 205 тис. т у вересні, 98 тис. т у жовтні, 58 тис. т у 

листопаді. І нарешті були повністю вичерпані в грудні, що призвело до 

зупинки всіх вугільних енергоблоків Трипільської ТЕС на Київщині та 

Зміївської на Харківщині. 

У результаті склалася абсурдна ситуація, коли за гострого, але 

об’єктивного дефіциту газу через штучний дефіцит вугілля на цих станціях 

виробництво електрики й тепла забезпечувалося виключно спалюванням 

блакитного палива. Брак електрики в системі довелося компенсувати і за 

рахунок її продукування на інших станціях, які використовують газомазутні 

блоки. 

В умовах потепління у другій половині грудня віялові відключення 

сягнули небаченого розмаху – 2–6 тис. МВт, що рівнозначно потужності 

найбільших у країні АЕС чи ТЕС. Представники енергетичних компаній та 

«експерти» цілеспрямовано нагнітали у ЗМІ апокаліптичні настрої, 

заявляючи про дефіцит потужностей на рівні 20% потреби енергоринку за 

високої температури повітря, і передрікали повномасштабну катастрофу з 

настанням очікуваних холодів. 

До них долучився й Арсеній Яценюк, який на засіданні Кабміну не 

знайшов нічого кращого, як констатувати: «Якщо температурні показники 

підуть вниз, то споживання вугілля одразу збільшиться і віялові відключення 

будуть масованими», й попросив нового міністра енергетики Володимира 

Демчишина пришвидшити вирішення питання із забезпеченням наших 

електростанцій вугіллям та електроенергією за рахунок імпорту з Росії. 
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Ніби не він, перебуваючи на тій самій посаді, ще влітку закликав 

громадян переходити на електроенергію як основну альтернативу газовому 

опаленню, а протягом наступного півроку не міг не знати про наростання 

проблем із забезпеченням ТЕС вугіллям і мав зробити все, щоб не допустити 

колапсу взимку. Так само як не міг не знати, що не слід покладатися «на 

підступного і зрадливого ворога» – Росію, орієнтуючись на імпорт левової 

частки вугілля саме з країни-агресора, який вона потім абсолютно 

прогнозовано заблокувала в себе на кордоні й ще не раз зробить це знову. 

Навіть організований у вкрай недостатніх обсягах за попереднього 

керівництва Міненерго імпорт вугілля із ПАР, який хоч якось міг виправити 

ситуацію із забезпеченням українських ТЕС з альтернативних джерел, був 

зірваний унаслідок корупційного скандалу. У ЗМІ з’явилося чимало 

матеріалів, які доводили, що справжньою першопричиною стало прагнення 

впливових осіб у найвищих ешелонах української влади (ланцюжок ішов до 

керівництва АП) та структур в енергетичному секторі замкнути новий 

прибутковий бізнес на собі. Про інтенсивний переділ енергетичного ринку 

свідчать і кадрові перестановки та навіть арешти низки керівників відомств і 

компаній у цій галузі. 

Проте боротьба різних бізнес-груп і можновладців за ласі шматки на 

українському енергетичному недоринку, а тим більше в державних 

закупівлях – це сумна, але об’єктивна данина реаліям. Справжня проблема 

полягає не так у тому, що відбувся переділ ринку і маржа, зокрема й 

корупційна, від постачання імпортного вугілля дістанеться не одним, а іншим 

«впливовим людям», як у тому, що внаслідок переділу на цьому етапі 

посилилася залежність від поставок із підконтрольних Кремлю територій.  

За даними ЗМІ, останнім часом головними учасниками нарад у 

Міненерговугілля під керівництвом Володимира Демчишина стали Максим 

Тімченко, голова ДТЕК, що належить Рінату Ахметову, та близький до 

структур Олександра Януковича Сергій Кузяра. Зайве пояснювати, що обидві 

ці олігархічні групи цілком зав’язані на лобіюванні схем нарощування 
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залежності України від постачання вугілля й електроенергії з Росії та 

підконтрольних їй районів Донбасу. Тим часом в інформаційний простір 

регулярно надходили сигнали про штучність підтримуваного дефіциту 

вугілля українського видобутку. Зокрема, голова Луганської ОДА Геннадій 

Москаль закликав уряд вирішити питання вивезення вугілля зі складів на 

Луганщині (на підконтрольній Україні території перебувало 142 тис. т 

енергетичного вугілля). Причина – саботаж керівництва Донецької залізниці, 

яке й досі залишається на окупованій росіянами території, а уряд 

неспроможний вирішити питання його заміни. Врешті, на шахтах Львівсько-

Волинського басейну наразі також є, за інформацією очільника Незалежної 

профспілки гірників Михайла Волинця, понад 93 тис. т вугілля. Міненерго до 

20-х чисел грудня зволікало з наданням статусу самостійної юридичної особи 

шахті «Южнодонбасская №3», яка перебуває на підконтрольній Україні 

території Донецької області, але раніше входила до складу компанії з 

центральним офісом в окупованому російськими військами Донецьку. У 

результаті на забитих паливом складах шахти зібралося 24 тис. т 

енергетичного вугілля, а сама вона з 12 грудня була змушена перейти на 

аварійний режим роботи, зменшивши до мінімуму видобуток палива. 

 

Сир у мишоловці 

 

Після підготовки громадської думки як «єдино можливий порятунок 

країни від енергетичного колапсу» було презентовано повномасштабний 

«безальтернативний» імпорт вугілля та електроенергії з Росії та 

підконтрольних їй районів Донбасу. Під час прес-конференції 29 грудня 

Петро Порошенко повідомив, що 26 грудня були розблоковані поставки 

закупленого раніше в Росії вугілля в Україну, а за підписаною угодою про 

імпорт електроенергії розпочалося її надходження опівночі 29 грудня 

потужністю до 1500 МВт. Віце-прем’єр уряду РФ Дмитро Козак підтвердив, 

що Росія таки постачатиме електроенергію Україні за на диво низькими 
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внутрішніми російськими цінами (які навіть нижчі від оптових українських). 

Також ідеться про 0,5 млн т вугілля дефіцитних марок щомісяця, ціна якого в 

січні нібито має становити близько $73. 

Водночас тоді ж президент повідомив про наміри купувати вугілля й на 

окупованих територіях Донбасу, «щоб заблокувати контрабанду» і «виключно 

в разі, коли контролюватимемо, що кошти перерахують на зарплати 

шахтарям». Хоча цілком зрозуміло: у будь-якому випадку це означатиме 

полегшення життя і збільшення доходів окупаційної влади в регіоні, а також 

перманентну загрозу чергового зриву поставок задля тиску на Київ у питанні 

Донбасу чи Криму. 

Паралельно замість того, щоб шукати вугілля з альтернативних джерел 

на світовому ринку, українське керівництво домовляється про його 

постачання з Казахстаном, хоча доля таких поставок так само залежатиме від 

доброї волі Кремля й може бути у будь-який час ним заблокована. 

 

Серія друга: газова 

 

Тим часом наростає загроза повторення в лютому – на початку березня 

такої самої критичної ситуації, яку в грудні вся країна спостерігала з 

вугіллям, але вже з газом. 

На 14 січня підйомні запаси газу (без 5 млрд м³ «буферного») у ПСГ 

впали до 5,4 млрд м³. Показник украй низький з огляду на те, що за неповні 

переважно теплі три місяці опалювального сезону (із 20 жовтня) зі сховищ 

уже було використано  6,4 млрд м³. Останнім часом Україна піднімала по 70–

100 млн м³ за добу. А попереду ще понад три місяці опалювального сезону, 

зокрема традиційно найхолодніша друга половина зими. 

У грудні спостерігалося значне перевищення лімітів використання 

блакитного палива підприємствами ТКЕ та промисловими споживачами: 

відповідно 298,2 млн (28%) та 333,8 млн (31%). Про невиправданість 

значного перевищення лімітів ТКЕ, котрі, як і населення, також споживають 
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газ для опалення, свідчить той факт, що останнє спожило на 321,6 млн м3 

(12%) менше від плану, а бюджетні установи – на 24%. Водночас замість того, 

щоб повністю відімкнути від газопостачання підприємства хімпрому, які 

марнотратно використовують блакитне паливо як сировину для експортної 

продукції, уряд допускає запуск додаткових потужностей, зокрема 

«Сєверодонецького об’єднання «Азот» Дмитра Фірташа, яке простоювало ще 

з літа. 

Затягування Кабміну й Нафтогазу з ухваленням жорстких рішень для 

дотримання лімітів споживання газу промисловими підприємствами, 

особливо тими, які використовують його як сировину, невблаганно наближає 

газовий колапс і загрозу замерзання країни. Краще втратити в I кварталі 2015 

року додатково 2–3% промислового виробництва, ніж залишити десятки 

мільйонів людей без тепла в домівках або наблизитися до чергової капітуляції 

перед Кремлем уже в газовому питанні. А збереження і тим більше 

пришвидшення нинішніх темпів перевищення лімітів споживання 

блакитного палива здатні призвести до його перевитрат до кінця 

опалювального сезону на рівні 2–2,5 млрд м³ і поставити країну саме перед 

такою загрозою. 

Водночас Нафтогаз із 9 по 24 грудня вибрав лише 350 млн м³ із 

передоплаченого на грудень 1 млрд м³ російського газу. Така політика НАК 

видається дивною, адже РФ може в будь-який момент задля погіршення 

ситуації в Україні припинити під тим чи іншим надуманим приводом 

постачання. Далекоглядніше було оперативно вибрати якомога більший об’єм 

оплаченого палива й закачати його в сховища. Тим більше що привід для 

зменшення поставок газу, навіть передоплаченого, може дати позов до 

структур Фірташа на конфіскацію в нього 5 млрд кубів, які нібито 

перебувають в українських ПСГ. 

Означений комплекс факторів стрімко зменшує запаси підйомного газу 

в сховищах до критично низького рівня. І робить країну потенційно 

беззахисною перед шантажем Росії в разі синхронного припинення 
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постачання нею електроенергії, вугілля та блакитного палива. Реверс із країн 

Європи у цій ситуації не зможе стати панацеєю. Так, у жовтні – листопаді 

Україна імпортувала 0,9–0,95 млрд м³ газу. Навіть з урахуванням збільшення 

пропускної спроможності газових перемичок, що забезпечують надходження 

зі Словаччини, з 15 грудня до 40 млн м³ за добу, а також розпочатого в січні 

реверсу з Угорщини на рівні кількох мільярдів кубів палива можна очікувати 

зростання імпорту з ЄС (включно з польським маршрутом) максимум до 1,2–

1,3 млрд м³ у січні – лютому. 

 

Що робити? 

 

Антрацитовим вугіллям, видобуток якого в Україні повністю лишився 

на окупованих російськими військами територіях Донбасу, справді торгує 

дуже мало країн. Але на ринку достатньо вугілля, яке в тих чи інших сумішах 

здатне горіти на вугільних блоках українських ТЕС, розрахованих на 

антрацит. Крім ворожої нам Росії на світовому ринку його пропонують 

дружні США, а також В’єтнам, Китай, Південна Африка та інші країни. 

Врешті, попри корупційний скандал і твердження про непридатність 

для українських ТЕС, завезені на станції Центренерго 240 тис. т 

південноафриканського вугілля успішно там згоріли. Тож можна й треба 

знайти додаткові мільйони тонн за межами Росії, Казахстану та окупованого 

російськими військами Донбасу. Якщо скористатися всіма можливостями, 

перші його партії все ще можуть прибути в Україну в березні, коли очікується 

повне вичерпання запасів газу в сховищах. 

Окрім того, на сьогодні повною мірою не використовуються потужності 

ТЕС, які працюють на недефіцитному зараз в Україні та Європі вугіллі 

газової групи. За його рахунок можна було б значно збільшити обсяг 

виробництва електроенергії. Загальна потужність блоків, що зараз працюють 

на газовому вугіллі (крім станцій Донецької та Луганської областей), 

становить 5,8 ГВт. Це три ТЕС Західенерго та вугільні блоки Запорізької 
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ТЕС. Як свідчить приклад Запорізької ТЕС ДТЕК, виробництво там може 

бути збільшене чи не на третину: якщо потужність її блоків, які можуть 

працювати на вугіллі газової групи, становить 1200 МВт, то зараз 

використовується лише 925 МВт. 

Проблема в тому, що всі вони й досі належать провідному лобістові 

російських інтересів в Україні Рінату Ахметову. Тому завдання уряду 

полягає в тому, щоб змусити менеджмент ахметовської ДТЕК не просувати в 

Україні російські інтереси чи своїх шахт із підконтрольної терористам 

територій Донбасу (як там це роблять зараз), а використовувати всі резерви 

для зменшення залежності від російських поставок. Якщо потрібно, то для 

цього націоналізувати відповідні активи або ввести туди тимчасові державні 

адміністрації. 

До наступного ж опалювального сезону досить часу, щоб із квітня – 

травня розпочати реконструкцію всіх блоків ТЕС, які розраховані на 

антрацитову групу вугілля, для переходу на вугілля газової групи. Нещодавно 

екс-міністр енергетики Юрій Продан оцінював вартість реконструкції одного 

котла в символічні $1,5–2 млн. Тож кількох десятків – максимум сотень 

мільйонів доларів, які можуть бути залучені під цільові програми від 

міжнародних кредиторів, цілком вистачить, щоб забути вже до наступного 

опалювального сезону про потребу в дефіцитному вугіллі антрацитової 

групи. За оцінками фахівців, затвердження проекту, виготовлення та 

налаштування обладнання займе чотири – максимум шість місяців. Причому 

все це можна починати вже зараз, щоб до завершення опалювального сезону і 

почергової зупинки енергоблоків у травні – серпні цей етап уже був 

пройдений. 

На перспективу Україні під силу збудувати кілька блоків ТЕС, які могли 

б працювати на бурому вугіллі, понад 2 млрд т розвіданих покладів якого 

сконцентровані в Центральній Україні. Попри його меншу теплотворну 

здатність, воно успішно використовується для вироблення електроенергії в 

Німеччині, Польщі, Чехії та низці інших країн Європи. Раніше ним нехтували 
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через проблеми зі збутом донбаського вугілля, але тепер, схоже, саме час 

повернутися до його видобутку. 

Врешті, потрібно припинити ігри в популізм і привести до ринкових 

цін вартість газу для всіх категорій споживачів. По-перше, щоб мати 

можливість стабільно його імпортувати з різних джерел. А по-друге, щоб 

стимулювати його видобуток в Україні з більших глибин і менш 

рентабельних законсервованих у минулому свердловин. За підрахунками 

експертів, це дасть змогу в перспективі кількох років збільшити видобуток на 

5–6 млрд м³ у традиційних газоносних районах Західної та Лівобережної 

України. Водночас реальні ціни на паливо допоможуть зрозуміти, яким є 

справжній попит на нього на українському ринку, та створити дієві 

економічні стимули для масштабного енергозбереження й знаходження 

альтернативних джерел енергії. 

Тим часом сьогодні ситуація з цінами на газ лишається 

катастрофічною. У жовтні Україна імпортувала блакитне паливо з Європи 

по $316 за тис. м³, на 2015 рік, за інформацією заступника міністра фінансів 

Ігоря Уманського, закладається $345. Але навіть якщо через подешевшання 

нафти середньозважена ціна становитиме $280–300, то за курсу 20 грн/$ з 

урахуванням ПДВ та доставки вартість кубометра палива для українських 

споживачів мала б дорівнювати принаймні 7–8 грн/м³. Тоді як зараз не лише 

населення, а й ТКЕ, бюджетні організації та навіть комерційні споживачі 

платять менше. 

Цього опалювального сезону у влади ще була бодай якась можливість 

виправдати підсідання на вугільно-електричну голку від Росії форс-

мажорними обставинами та браком часу для масштабної диверсифікації 

постачань і модернізації електрогенеруючих потужностей. Але впродовж 

найближчих трьох – шести місяців їй таки доведеться чітко прояснити свою 

позицію щодо критичної енергетичної залежності від РФ, яка формується 

внаслідок переходу до масштабного імпорту електроенергії та вугілля з 

підконтрольних Кремлю територій. 
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Розповідати казки про неможливість знайти альтернативу наступного 

опалювального сезону вже не вдасться, адже доти є всі технічні та 

технологічні можливості для цілковитої відмови від газу, вугілля та 

електроенергії, які зараз потрапляють до України з (або через)  Росії чи 

окупованих нею районів Донбасу. Якщо цього не буде зроблено, то більше не 

залишиться жодних ілюзій щодо здатності нинішнього керівництва держави 

гарантувати енергетичну безпеку, а відтак і стійкість України до політичного 

шантажу РФ. 

 

Джерело: «Тиждень», №1 (373), 15.01.2015. 
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9. UKRAINIAN’S ПРИМАДОННА 

 

Навесні нинішнього року українка Людмила Монастирська була 

номінована на одну з найпрестижніших премій – The International Opera 

Awards-2015. Вона опинилася у рейтингу найкращих співачок світу. Останнім 

часом оперна прима потішила своїми виступами і співвітчизників – у 

Колонному залі ім. М. Лисенка, у Національній опері України. В чому 

феномен цієї української співачки, що ввійшла у вищу лігу сучасної 

світової опери? 

Україна багата на прекрасні голоси. Слава нашої країни в «офіційній» 

світовій опері почалася ще з Соломії Крушельницької, яка блискуче 

виступала наприкінці XIX – на початку XX ст. у найкращих театрах світу. І 

тепер багато вітчизняних майстрів вокалу трудяться на підмостках Європи й 

Америки... 

Людмила Монастирська – серед них найяскравіший феномен. Співає 

вона не тільки в Національній опері України – працює також у прославлених 

театрах: Метрополітен-опера, Ковент-Гарден, Ла Скала. Німеччина, Росія, 

Іспанія, Японія... Її завжди представляють як українську співачку, чим 

примадонна пишається й завжди акцентує це у своїх інтерв’ю. 

Кар’єра співачки в Києві складалася зовсім не гладко. Людмила – 

учениця Івана Гнатовича Паливоди (училище ім. Р.Гліера) та Діани Гнатівни 

Петриненко (НМАУ ім. П.Чайковського). У 20 років, ще студенткою 

консерваторії, вона дебютувала в Національній опері. А з творчого складу 

театру мусила піти після народження дітей. 

Монастирській довелося попрацювати на підмостках Черкас, у 

Київському дитячому музичному театрі на Подолі. Та коли столичній опері 

треба було їхати на гастролі в Японію, про неї відразу згадали й відновили у 

складі трупи. 
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Нині українська примадонна на злеті світової слави. Вона виступає з 

оркестрами під керуванням Антоніо Паппано, Крістіана Тілемана, Клаудіо 

Аббадо, Зубіна Мети, Даніеля Баренбойма. 

Серед її партнерів – Ольга Бородіна, Роберто Аланья. У березні в дуеті 

з Йонасом Кауфманом вона співала на Зальцбурзькому Великодньому 

фестивалі в «Сільській честі» П’єтро Масканьї. А у квітні в театрі Лісео 

(Барселона) брала участь у постановці опери Дж. Верді «Двоє Фоскарі» з 

Пласідо Домінго.  

Останнім часом українським шанувальникам опери особливо щастило. 

Монастирська кілька разів виходила на київські сцени. Спочатку Колонного 

залу ім. Лисенка, де в супроводі Національного симфонічного оркестру 

України під керуванням Володимира Сіренка виконала італійську програму 

(та одну арію А. Дворжака). Потім вона двічі солірувала у спектаклях нашої 

опери. 

У філармонії зал «тріщав по швах». Почала примадонна свій виступ з 

арії Дездемони Дж. Верді, зворушивши слухачів, що благоговійно завмерли, 

піднесеним смиренням, чистотою, ніжністю. Арію Недди з «Паяців» 

Р.Леонкавалло вона виконала з грайливою легкістю, рухливістю фіоритур і 

приємною стриманою вібрацією. Завершальний емоційний підйом і блискуча 

каденція також були чудові...  

Адріану Лекуврер з опери Ф.Чілеа філігранно інтонувала в дуеті зі 

скрипкою (соло в оркестрі Маркіян Гудзій). Завершилося перше відділення 

«Русалкою» А.Дворжака. Вражаючі рівність і краса середнього регістру 

співачки! Заворожують її легкі верхні ноти, взяті без найменшої напруги. 

Голос Монастирської – лірико-драматичне сопрано (на Заході його 

називають spinto soprano), якому доступні і дзвінкі верхи ліричного сопрано, і 

драматичний більш «густий» звук у середньому регістрі. 

Вишукано звучав повний імпресіоністичної млості оркестр, який цього 

вечора був у чудовій формі (не секрет, що для музикантів дуже важить 

партнер, і репетиції з видатною солісткою мобілізували найкращі якості 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


211 
 

славетного колективу). Добре прозвучали і дві оперні увертюри Дж.Верді – 

«Сила долі» та «Набукко». Палкі, «нелюдські» пристрасті сягали 

велетенських контрастів, слух насолоджувався виваженим балансом груп, 

ідеальним звучанням струнних, достойними дуетами флейт, соло труби і 

віолончелі.  

Сцену й каватину Леді Макбет Верді співачка розпочала з короткого 

говору. Мова Монастирської дихає глибиною, виразністю, природністю 

розмовної інтонації. Потім виникає схвильований короткий монолог-

сум'яття, сповнений чарівних модуляцій. У другому розділі ритм полонезу 

малює торжествуючу хижачку. Легкість, польотність поєднуються в голосі 

артистки з глибиною, силою, потугою.  

Арія Мадлен з опери У. Джордано «Андре Шеньє» охоплює великий 

діапазон: кілька змін регістрів, складні вокальні ходи. Вони були абсолютно 

природні, тішили слух принадою співу «райського птаха». Скільки 

бездоганного смаку, стриманості, шляхетності показала співачка у романсі 

Сантуцці («Сільська честь» П. Масканьї). Арія Леонори з «Сили долі» 

максимально розкрила технічну й музичну досконалість української діви.  

На біс співачка виконала арію Тоски Дж.Пуччіні. Мені подумалося – як 

же мобільно вона кардинально й глибоко перелаштовується на кожен новий 

оперний образ.  

Концерт вийшов найвищої, рідкісної якості, меломани пережили 

катарсис. 

Надалі прима співала Леді Макбет у «Макбеті» Верді й Турандот в 

однойменній опері Пуччіні, яку вона виконує тільки в Києві на сцені 

Національної опери.  

«Турандот» за п’єсою К.Гоцці – остання партитура наступника Верді 

й веризму – не була ним завершена. Композитор на піку роботи, кваплячись, 

благав лікарів дати йому шанс дописати оперу. Завершальні дует і фінал за 

ескізами маестро, який помер після операції, дописав композитор 

Ф. Алькано. У музиці опери поєднуються сформовані «пуччінівські» 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


212 
 

вокальні інтонації, традиційна для нього розвинена мелодичність сольних 

партій, великі хорові фрески (як у жанрі seria), гармонічне і темброве 

багатство оркестрового письма. Барвисто, різноманітно й випукло звучав 

оркестр (диригент Микола Дядюра). Хоча трохи «надсадно» сприймалися 

верхні регістри сопрано і тенорів хору... 

Основними партнерами Монастирської виступили Олександр Гурець 

(принц Калаф), Лілія Гревцова (рабиня Лю), Сергій Ковнір (Тимур). Гурець 

співав із технічними помилками, внаслідок чого голос неодноразово зривався 

на високих нотах. Але, слава Богу, узяв «Nessun dorma» без втрат...  

Гревцова буквально сяяла. Харизматична, талановита співачка, яка 

володіє високим, легким сопрано, чудова провела роль протягом усього 

спектаклю і в завершальній сцені смерті була неперевершена. Завдяки 

професіоналізмові солістки традиційно перебільшена оперна умовність 

сприймалася природно, реалістично, як жива драма відданого люблячого 

серця. Браво! 

Потішили три «коментатори» дії – Пінг, Панг і Понг (Петро Приймак, 

Сергій Пащук і Микола Шуляк). Їхні персонажі були легкими, яскравими, 

співали чисто, правда – місцями досить ординарно, втім – вдало 

пожвавлюючи свій спів прийомами характерних героїв. 

Монастирська вийшла у цьому спектаклі в другій дії, і переповнений 

зал зустрів її оплесками. Відповідно до режисерського задуму італійця Маріо 

Корраді, вона майже не рухалася на сцені, створивши образ монументальної 

«статуї Зла». При цьому технічно співала абсолютно бездоганно, голос тішив 

красою, чистотою, досконалістю всього діапазону. У співачки чарівливе 

«верхнє» піано – глибоке й ніжне. Вона майстерно підходить до кульмінацій, 

які звучать драматично, яскраво, але ніколи не форсує звуку. У цій партії 

немає номера, який за яскравістю суперничав би з аріями Тоски, Чіо-Чіо-Сан, 

Недди. Однак феноменальна вокальна досконалість співачки приковує увагу 

слухачів упродовж усієї її присутності на сцені, вона ніби нитками пов’язана 

з кожним глядачем, ніби «тягне жили» з кожного, хто з напруженням 
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стежить за її співом. Людмила ще молода, їй підвладні найскладніші партії 

світового класичного репертуару, вона може співати все. Її найбільший 

тріумф ще попереду.  

І про постановку. Мабуть, величезна кількість декорацій – необхідний 

атрибут красивості (художник Марія Левицька). Але з сучасним театром не 

поєднуються нагромадження задників та лаштунків, що не залишають місця 

сценічній дії. У спектаклі брала участь велика банда (сценічний духовий 

оркестр), яка тричі виходила, згідно з партитурою, на сцену. Разом із 

потужним хором театру і юних артистів з народного колективу Подільського 

району «Дитяча опера» в обмеженому просторі сцени ці артисти опинилися в 

лещатах декорацій і майже не рухалися. Що не додає спектаклю динамізму та 

театральності.  

У нас усе гарно: і неймовірно строкаті костюми (в сусальному золоті), і 

капелюхи до стелі, і декорації кожні п’ять хвилин змінюються. Але, на жаль, 

зі щілин у підлозі сцени або між картонними палацами все-таки дихає наша 

«бідність»... Відчувається потреба в нових технологіях, інноваційних 

рішеннях, що й визначають обличчя сучасного оперного театру в Європі і в 

усьому світі.  

 

Джерело: ДТ, №20, 05.06 – 12.06.2015. 
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10. СІРИЙ ЛИС 

 

Галицькі політики новітньої доби є уособленням обережності, 

суцільного розрахунку та вміння домовитися будь з ким будь про що заради 

як тактичного «гендлю», так і стратегічної вигоди. Мабуть, найяскравішим 

представником цього тренду є нинішній львівський міський голова та лідер 

партії «Самопоміч» Андрій Садовий. Це людина, яка ніколи ні з ким 

остаточно не свариться, є плоттю від плоті сучасної львівської еліти, хоча де 

в чому її вже переросла. Він завжди тримає нейтралітет і воліє перебувати в 

сірій зоні, звідки й керувати всіма процесами. Має дуже амбітні плани й уміє 

створювати красиву картинку. 

Кар’єра нинішнього львівського мера та очільника фракції, що 

створила найбільшу сенсацію на минулих парламентських виборах, 

починалася типово для всіх представників українського істеблішменту, яким 

не пощастило займати високе місце в комуністичній номенклатурі, – з 

«човникарства». Студент Львівської політехніки й паралельно працівник 

заводу Львівприлад наприкінці 1980-х поринув у стихію заробляння швидких 

грошей і почав возити з Польщі речі, зокрема колготки, на чому й підняв свій 

бізнес. 

На початку 1990-х майбутній міський голова засновує структуру під 

назвою «Галицькі інвестиції», яка й приносить йому швидко чималі статки. 

Чим саме займалася ця фірма, пан Садовий говорити не любить, однак у 

Львові подейкують, що основними напрямами її діяльності були 

гендлювання з ваучерами та скупка задешево акцій підприємств, наприклад 

Львівської пивоварні, заводу Мікроприлад, маслозаводу та заводу бетонних 

виробів у місті Стрий, Радехівського цукрового заводу, двох львівських АТП, 

згаданого вже Львівприладу тощо. А також тресту з будівництва ліній 

високовольтних електропередач, який працює і нині, що зветься 

Південьзахіделектромережбуд. 
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Щоправда, на сьогодні майже нічого із цих підприємств Садовому 

офіційно не належить: або продані, або переписані на дружину. Однак їх 

кількість і статки, що уможливлюють утримування цілої медіа-імперії, 

цілком дають право зарахувати пана Андрія до категорії олігархів. Так, 

модерніших, хитріших і більш прихованих, ніж фірташі-ахметови-

коломойські, але все-таки олігархів. 

Зрозуміло, таке стрімке зростання в умовах диких 1990-х не могло 

відбуватися без могутнього «даху». Нагадаємо, що тоді Львів був не меншим 

кримінальним центром, ніж Донецьк: усе поділили кілька угруповань, які 

жорстоко воювали одне з одним. Майже всі підприємці міста змушені були 

платити данину тим чи тим. Однак, за свідченнями місцевих журналістів, пан 

Садовий ніколи не мав справи з кримінальниками. Чому? «Бо із самого 

початку бізнес-кар’єри в нього був могутній міліцейський «дах», – стверджує 

головний редактор авторитетної львівської газети «Ратуша» Микола 

Савєльєв. Подейкують, що людиною, яка вела пана Андрія через усі зигзаги 

первинного політичного життя, був авторитетний львівський політик Богдан 

Буца, а ще він мав певну протекцію від Тараса Стецьківа. 

Так це чи ні, однак підприємницька активність Садового з роками 

тільки зростала. 1993-го майбутній мер вирішив зайнятися медіа-бізнесом, 

створив радіостанцію «Люкс» разом із Тарасом Стецьківим і журналістами 

Олександром Кривенком та Ігорем Копистинським. Згодом, у 1997-му, 

відкрив газету «Поступ». Вінцем медіа-активності Садового стало заснування 

холдингу «24», до якого входять нині «Канал 24», «Радіо 24», «Футбол 24». 

Не забудьмо також, що Садовому належить один із найпопулярніших 

інформаційних сайтів Галичини – Zaxid.net. 

Слід віддати належне пану Андрію: важливість піар-складової він 

зрозумів дуже рано й чітко, тому від самого початку політичної діяльності 

наполегливо напрацьовував власний медіа-актив. Причому намагався 

підходити до нього по-європейськи, не афішуючи своєї власності й 

намагаючись ніколи явно не впливати на редакційну лінію. Багато в чому 
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беручи приклад із польських політиків, що в принципі абсолютно логічно для 

галичанина в сенсі світоглядних орієнтацій. 

Подейкують, ідею із «Самопоміччю» як головною рушійною силою 

кар’єри йому підказали теж польські політтехнологи, котрі доти працювали з 

Александром Квасневським і котрих Садовий найняв на початку 2000-х. 

Його політичні апетити переросли рівень Львівської міськради, де він 

очолював комісію економічної політики. Саме тоді майбутній мер почав 

наполегливо ліпити із себе образ підкутого громадського діяча, спеціаліста з 

урбаністики та комунального господарства, очолюючи кілька відповідних 

громадських організацій. Однак не цурався приміряти на себе й імідж 

активіста, що може покричати на чиновників, чи навіть простецького хлопця 

з району, здатного спокійно проїхатись у трамваї разом зі звичайним людом. 

Проте 2002 року з першої спроби йому не вдалося зайняти мерське 

крісло – він прийшов до фінішу тільки третім, улаштувавши собі фальстарт. 

Хоча потім зробив правильні висновки, домовився з усіма найвпливовішими 

силами у Львові та Києві, ще більше зміцнив свою медіа-імперію й 2006 року 

став-таки мером. І залишається ним уже дев’ять років. Тепер він ніколи не 

біжить попереду паровоза, намагаючись робити тільки виважені й продумані 

політичні кроки. 

Узагалі Садовий прагне в політичному житті дотримувати 

якнайбільшого нейтралітету, старанно обходячи стороною всі проблемні 

ідеологічні питання навіть у власній партії і напираючи натомість на свою 

модерність та ефективність як менеджера. Решту питань він замовчує в надії 

на те, що електорат, зачарований його менеджерськими здібностями, все 

додумає сам. Винятком був хіба що крок із доплатами до пенсії ветеранам 

УПА у Львові. Міський голова воліє бути сірим кардиналом з іміджем 

людини, яка вміє робити реальні справи й дотримується традиційної моделі з 

великою дружньою родиною, що цілком логічно для галичан із їхнім «греко-

католицьким шаріатом». 
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Власне, саме таким чином була побудована торік кампанія його партії 

«Самопоміч». Щоправда, чимало критиків Садового піддають сумніву його 

здібності як управлінця, вважаючи, що недоліки в цій сфері він із лихвою 

перекриває красивим піаром. Хоча слід віддати мерові належне: йому справді 

вдалося покращити Львів, бодай на рівні іміджу. Саме тому й прощають 

панові Андрію постійні сумнівні «ґешефти» із землею, як, наприклад, у 

випадку із землевідводами на користь відомого кримінального авторитета 

Вови Морди. Утім, гарним показником довіри до міського голови було те, 

що свого часу він навіть не побоявся сам ініціювати позачергові вибори 

міськради, коли 2008-го втратив контроль над нею. 

За Кучми Садовий був членом партії «Реформи і порядок», яка тоді 

панувала на Львівщині. За Ющенка – «Нашої України». Наприкінці каденції 

останнього почав шукати нових покровителів навіть у таборі Януковича. 

Однією з не найкращих сторінок його біографії є цілком плідне 

співробітництво з донецькими, конкретно – з Борисом Колесніковим 

напередодні Євро-2012. Нагадаємо, що той очолював агенцію з проведення 

футбольної першості, а Садовий – одне з міст, де відбувалися матчі. 

Колесніков навіть захищав мера Львова під час скандалу з розтратами 

коштів, виділених на будівництво доріг перед чемпіонатом. Вони разом 

їздили до Європи й загалом демонстрували повну приязнь та співпрацю. 

Понад те, критики Садового досі нагадують йому епізод із 2009 року, 

коли він намагався мало не очолити виборчий штаб Віктора Федоровича на 

Львівщині. Не додають йому плюсів і відвідини дня народження «гаранта» у 

2011 році, коли він особисто подарував Януковичу книгу. Не цурається мер і 

колишніх регіоналів у списках «Самопомочі». Хоча, варто зауважити, вже в 

січні 2014-го після ухвалення диктаторських законів Садовий заявив, що на 

території Львова вони не діятимуть. Мабуть, знову чітко відчув «вітер змін». 

Андрій Іванович, використовуючи дуже вигідне як економічно, так і з 

піарного погляду місце львівського мера, намагається мати добрі стосунки з 

усіма. Наприклад, з олігархами Коломойським та Єремеєвим. Одначе 
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конкретних фактів як завжди немає. Зате цілком очевидною є наявність у 

нього президентських амбіцій, про що пан Садовий і сам говорить публічно. 

Однак йому вистачає розуму чекати із цим, принагідно розвиваючи власну 

партію. 

Результати в цього сірого галицького лиса поки що й справді 

непогані. Його партія динамічно розвивається, його позиції у львівському 

політикумі не те щоб недоторканні, але реальних конкурентів йому немає. Не 

вважати ж за них «Свободу», яка навіть у свої найкращі часи не змогла його 

повалити. Він наполегливо ліпить із себе нового європейського лідера, 

ефективного менеджера, який здатен вивести України вперед, 

використовуючи свій мерський багаж. Однак варто розуміти, що бекграунд у 

цієї людини нічим не відрізняється від решти українських політиків. 

 

Джерело: Український тиждень, №30 (402), 30.07.2015. 
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11. MANSOUND: ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ 

 

Упродовж двох місяців вокальний ансамбль ManSound відзначає 20-

річчя своєї творчої діяльності: 20 концертів на головних концертних 

майданчиках України (у тому числі й на сцені палацу мистецтв «Україна»). 

ManSound – акапельний український чоловічий вокальний ансамбль, 

що прославився неповторним індивідуальним звучанням на весь світ. 

Секстет розпочав свій шлях 1994 р. завдяки талановитому аранжувальнику й 

композитору Володимиру Міхновецькому. Його мрія – вивести своє творіння 

на світову сцену – здійснилася. Нині ManSound – справжні класики. Шість 

голосів, знайомих тисячам шанувальників. Тенори Володимир Сухін, Вілен 

Кільченко, Юрій Роменський, Сергій Харченко, баритон В'ячеслав Рубель і 

бас Рубен Толмачов.  

Золотий фонд їхнього репертуару становить аранжування найкращої 

музики в різних стилях і жанрах, від Баха до Стіві Вандера, від українських 

народних пісень і знаменитих духовних пісень чорношкірих американців 

спірічуелс – до джазових стандартів. Українським «універсальним 

солдатам» вокалу підкоряються всі жанри. 

До програми ювілейного концерту ввійшли «фірмові» і нові 

композиції. До шоу приєдналися зоряні колеги, які а капела (без супроводу) 

виконують свої хіти разом із ювілярами.  

Концерт порадує любителів класики, джазу, народних пісень та 

популярної музики. ManSound – висококласне «вокальне 3D». А Гімн 

України у знаменитій інтерпретації секстету, який публіка завжди слухає 

стоячи, – це окреме музичне досягнення.  

Українські майстри виступали більш ніж на 70 фестивалях, тішили 

своїми голосами публіку Голландії, Італії, Франції, Австрії, Швейцарії, 

Хорватії, Словенії, Естонії, Литви, Білорусі, Казахстану, Росії та США. 
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Кожен із десяти альбомів ManSound був номінований на світового а 

капельного «оскара» – Contemporary A Cappella Recording Awards (CARAS). 

Музиканти неодноразово брали участь у Lionel Hampton Jazz Festival у 

США, отримали Гран-прі на міжнародному конкурсі акапельних груп Vokal 

Total-2002 в австрійському Граці, виступали на найкращих європейських 

фестивалях вокальної та джазової музики, у тому числі на Vokal Total 

(Мюнхен, Німеччина) і Voice Mania (Відень, Австрія). 2001-го ManSound 

номінувався як «Найкраща вокальна група» у рамках All American 

Entertainment Awards у Бренсоні, США, а 2005-го «Showbiz Award» визнав її 

найкращою джазовою групою України. Потік енергії, рівень майстерності, 

яскравість, неповторність подачі будь-якого твору з їхнього велетенського 

репертуару приваблює до них усе більше слухачів. 

 

Джерело: ДТ, №16.10 – 23.10.2015. 
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12. ПРИБОРКАННЯ НОРОВЛИВОГО, АБО ПО КОМУ ДЗЕЛЕНЬКАВ 

ДЗВІНОЧОК? 

В українському політичному ландшафті Міхеїл Саакашвілі розлився 

повноводою бурхливою Курою. У його обвинуваченнях захлинувся Шокін і 

потонув Яценюк.   

Але одеський губернатор не збирався входити в береги. Він вирував, 

пінився. Енергії не виробляв, але мав вигляд дуже грізний і живописний. І от 

уже бризки полетіли в Гройсмана, та це ще б нічого, якби президент не 

відчув: підмочує.  

Дві зустрічі – публічна й закрита, – які Порошенко провів з Саакашвілі, 

повернули бурхливий потік у рамочки відведеного русла. Тверезо 

поміркувавши, Міхеїл Ніколозович усвідомив низку моментів.  

 1. У Грузії його партію на жовтневих виборах перемога не чекає. 

Сьогодні в неї рейтинг 14%, але днями з «Єдиного національного руху» 

вийшов ряд любих публіці персонажів, щоб створити власний політичний 

проект, що не може не позначитися на осінніх результатах партії.   

2. В українському політикумі – зрілому, а не початківцеві, – у 

Саакашвілі ворогів значно більше, ніж друзів. Та й молодь потроху починає 

вибиватися з гансівської вервечки тих, що йдуть за сопілочкою.  

3. Юрій Луценко не планував своєю першою гучною справою напад на 

структури екс-президента Грузії в Україні. Президентська прокуратура їх 

готувала ще до приходу ЮВЛ.  Але ж не зупинив... І це теж стало знаком для 

Саакашвілі. Втім, як і результати обшуків.  

4. Щоб перешикуватися на марші, одеському губернаторові потрібна 

пауза. Паузу можна дозволити собі тільки у період стабільності. Період 

стабільності можна забезпечити тільки за рахунок лояльності до президента.   

5. Настав час, коли уникати конкретної відповіді на конкретне 

запитання про те, що зроблено в Одеській області, вже не можна. Для 
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проектів потрібні гроші. А вони у Гройсмана. Треба миритися і дружити. На 

благо одеситів і рейтингу.  

У результаті Саакашвілі спершу шмагнули батогом, а потім 

підсолодили пряником. Так офіційний Київ «підвів» підсумок року правління 

Міхеїла Саакашвілі на посаді губернатора однієї з найскладніших, 

найбагатших і найкорумпованіших областей України.   

Влаштувавши минулого тижня обшук в Одеській обласній 

держадміністрації, Київ фактично вказав колишньому президентові Грузії 

на його місце в ієрархії української влади, давши зрозуміти, що його 

запросили в Україну робити реформи, а не до Печерська несанкціоновано 

підтягуватися, безупинно критикуючи всіх і вся. Та коли політикум все ще 

продовжував перетравлювати те, що відбувається, а соратник Саакашвілі 

директор благодійного фонду «На благо Одеси» Теймураз Нішніанідзе – 

давати пояснення ЗМІ, в адміністрації президента відбулася показова зустріч 

за круглим столом Міхеїла Саакашвілі і Петра Порошенка. Глава держави 

публічно позитивно оцінив його роботу на посаді губернатора, і тим самим 

ніби звів нанівець усі пристрасті навколо обшуку в Одеській ОДА.  

 Петро Порошенко назвав Міхеїла Саакашвілі надійним членом 

команди і пообіцяв свою підтримку в реалізації проектів. Президент 

повідомив, що вже дав відповідне доручення про виділення коштів з 

Державного бюджету для будівництва міжнародної траси Одеса–Рені, і 

висловив упевненість, що на ці цілі капатимуть кошти й від митних 

надходжень. Порошенко також приділив увагу будівництву нового митного 

термінала, відзначивши успішні трансформації на Одеській митниці за 

останній рік. Пройшовся і по інших болючих одеських точках. Зокрема, 

повідомив, що закликав Юрія Луценка невідкладно призначити нового 

прокурора Одеської області, на чому раніше наполягав Саакашвілі. І 

запевнив, що в Одесі буде створено спеціальний підрозділ Антикорупційного 

бюро.   
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Фактично ж президент країни повернув Міхеїла Саакашвілі в 

губернаторські рамки і розвернув його обличчя до проектів, які він обіцяв 

людям утілити в життя. А заодно дав зрозуміти, що створено всі умови для 

демонстрації конкретного практичного результату. «Можу запевнити, що у 

вас є і підтримка президента, і підтримка прем’єр-міністра, і підтримка уряду, 

який робить усе можливе, щоб забезпечити ефективне і якнайшвидше 

проведення реформ», – наголосив Петро Порошенко.   

Але хто сказав, що Кура розливається раз у житті? Чи захоче 

Саакашвілі і далі бути лише у вузьких губернаторських рамках? Чи зможе, 

перебуваючи в оточенні ворогів і недругів, які жадають його відставки, не 

вихлюпуватися на своїх опонентів? Чи зуміє стримувати себе в нестримній 

тотальній критиці, і насамперед чиновників вищого ешелону влади? Адже 

завдяки жорсткій і нещадній риториці, власне, й ріс рейтинг колишнього 

президента Грузії, який так і не зумів продемонструвати переваги одеського 

пакета реформ. До речі кажучи, якщо двом вищезгаданим проектам 

губернатора президент обіцяв підтримку, то ще один – Центр 

адміністративних послуг – дихає на ладан, через відсутність фінансування. 

Непримиренний конфлікт між мером і губернатором зробив свою чорну 

справу. Саакашвілі вивів з-під впливу мерії свій центр. Але створити на його 

базі обласне комунальне підприємство й одержати гроші на його утримання з 

обласного бюджету не вийшло через непрості відносини, але вже з обласною 

радою. На останній сесії, що відбулася 26 травня, депутати не підтримали 

створення КП.  Нагадаємо, що після інтерв'ю Саакашвілі британському 

виданню Guardian і реакції на нього в Україні він спробував дати задній хід і 

заявив, що його давній знайомий Шон Вокер, якого він вважає добрим 

журналістом, явно спотворив їхню з ним розмову.  

Нагадаємо, Міхеїл Ніколозович назвав нових українських міністрів 

«купкою нездар» і висловився про новий уряд Володимира Гройсмана як про 

нездатний втілювати реформи в життя, звинувативши в цьому і президента 

Петра Порошенка, який щодо всіх проводить політику лояльності. Однак 
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тільки-но Міхеїл Саакашвілі почув на свою адресу критичні зауваження з 

боку співголови групи підтримки реформ в Україні Лешека Бальцеровича, 

одразу випустив на нього шквал неприємної і навіть образливої критики, тим 

самим знову зачепивши й тих, хто запросив Бальцеровича в Україну.  

Нагадаємо, польський реформатор заявив, що звинувачення 

Саакашвілі бездоказові, несправедливі і шкодять Україні, оскільки 

зміцнюють про неї відповідні стереотипи на Заході.  

Ну, і всі, напевно, чули, як під час обшуку в обласній адміністрації 

лютий від обурення губернатор обрушив шквал емоцій на голови 

перевіряльників і фактично підкріпив свої висловлювання на адресу 

нинішньої влади. «Я до кінця дійду, поки цю шваль совкову, глибоко 

корумповану не буде прибрано з прокуратури, уряду, ДФС і різних високих 

кабінетів!» – кричав Саакашвілі в обличчя силовикам.   

Міхеїл Саакашвілі не приховує, що цілі його команди в Україні значно 

ширші, ніж окреслені губернаторськими повноваженнями. Колишній 

президент Грузії прагне створити в Україні нову політичну реальність. За 

його словами, нинішній політичний спектр недостатньо відображає настрої в 

суспільстві. А тому завдання його команди – об'єднати молодь навколо 

створення нової політичної сили для зміни в країні старої політичної еліти. І 

про це він заявив уже після зустрічі з президентом. Однак, як стверджують 

джерела DT.UA, після розмови з президентом Саакашвілі партійний проект 

не закриє, але з форсуванням пригальмує. А екс-заступник генпрокурора 

Давид Сакварелідзе продовжить роз'їжджати регіонами України, фактично 

презентуючи нову політичну силу, ідеологом і драйвером якої, за його 

словами, без сумніву, буде Саакашвілі.   

Зрозуміло, що самому Саакашвілі, який за рік губернаторства не зміг 

показати бажаного результату, на тлі політичних тенденцій у Грузії необхідно 

будь-що домогтися успіху в Україні. «У Грузії в мене був успіх. Успіх 

переростає у звичку. Тут – розчарування. Тому я хочу домогтися успіху, 
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перемоги тут», – заявив Саакашвілі в ефірі одного з телеканалів, 

відповідаючи на запитання телеглядачів.   

Та, як показав обшук в Одесі, Саакашвілі залежний і вразливий. З 

одного боку, він не може втратити крісло губернатора. Це насправді чудовий 

майданчик для просування реформ, різних проектів і для фандрайзингу. Але, 

з іншого боку, залишаючись у вертикалі президентської влади і 

президентської риторики, Саакашвілі навряд чи зможе вільно рухати свій 

політичний проект, який уже викликає роздратування на Банковій. Міхеїл 

Саакашвілі давно як кістка в горлі для частини корумпованого 

пропрезидентського оточення, яке збирає на нього компромат.  

Почасти обшук у найближчого соратника губернатора Теймураза 

Нішніанідзе, директора відомого благодійного фонду «На благо Одеси», і в 

самій держадміністрації якраз і пов'язаний з бурхливою діяльністю 

губернаторської команди, яку пропрезидентське оточення звинувачує у 

використанні коштів цього фонду для цілей політичних та іміджевих. 

Зрозуміло, що силовики шукали компромат, який показав би не тільки 

нецільове використання коштів, а й зв’язок між діями команди губернатора і 

бізнесом, який перераховує гроші до фонду. У тому числі й рішеннями, 

пов’язаними з проходженням вантажів через митницю.   

У цій ситуації на сьогодні найголовніше питання в тому, що ж нарили 

правоохоронці. Це досить актуально у світлі останніх заяв Петра Порошенка і 

Юрія Луценка про реформи у правоохоронній системі. У фонді знайшли 

вуздечку для коня – чи нічого не знайшли? Досі перевірки прокуратури в 

супроводі збройних підрозділів СБУ більше нагадували наїзди й нальоти з 

метою тиску на опонентів або вирішення бізнес-питань в інтересах третіх 

осіб. За обшуком в Одеській ОДА теж стоять певні сили. Хоча Юрій Луценко 

і заявив, що слідчі дії в Одесі проводилися на законних підставах і там немає 

політики, але в той самий час прес-служба Генпрокуратури з посиланням на 

генпрокурора повідомила, що слідчі дії проводилися на запити народних 
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депутатів про перевірку діяльності низки благодійних фондів, зокрема фонду 

«На благо Одеси». Але чому про обшуки в інших фондах нічого невідомо?  

Звісно, у силових структур є право проводити оперативні дії, але 

чомусь у всіх таких резонансних випадках підставою для обшуків слугують 

притягнуті за вуха факти. У випадку з Нішніанідзе прокуратура шукала в 

його квартирі, офісі фонду і кабінеті в обласній держадміністрації докази 

незаконного відшкодування ПДВ посадовим особам генерального 

консульства Грузії в Україні у 2012–2013 рр. Усе це навіть не смішно!   

Справа ця, виявляється, перебуває у провадженні СБУ, Генпрокуратура 

ж лише здійснювала нагляд за дотриманням закону при проведенні слідчих 

дій. А вони проводяться на запит народних депутатів про перевірку 

діяльності фонду «На благо Одеси». І цей фонд, за повідомленнями 

Генпрокуратури, потрапив у поле зору правоохоронних органів саме через те, 

що екс-генконсул Грузії в Україні Теймураз Нішніанідзе отримав 

відшкодування ПДВ у розмірі 20 млн гривень. Сумно, звичайно, читати такі 

аргументи.  

DT.UA неодноразово писало про роботу цього фонду. Там справді 

багато запитань, пов’язаних з надходженням і використанням коштів, а також 

доступом до інформації, але до чого тут ПДВ? За повідомленнями прес-

служби Генпрокуратури, під час обшуків було вилучено достатньо 

інформації, яка буде «використана слідчими СБУ і ГПУ при розгляді справи 

про неправомірні дії посадових осіб у нинішній час». Виходить, що 

«нинішній час» – це і є головна причина обшуку у команди Саакашвілі? 

Відповідь на це запитання великою мірою визначить, чи є в Саакашвілі 

«майбутній час» в Україні.  

 

Джерело: ДТ, №20, 04.06 – 11.06.2016. 
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13. «ВЕРВИЦІ ДО МІСТИЧНОЇ ТРОЯНДИ» 

 

На вечорі пам’яті видатного музиканта виступили 12 зіркових 

представників Школи Мирослава Которовича 

Ідея концерту належить донці легендарного маестро, відомій 

скрипальці, керівнику творчої майстерні «АРТЕХАТТА» Мирославі 

Которович. На сцені Національної філармонії України виступили 12 зіркових 

представників Школи Которовича, щоб віддати шану маестро, якому 

виповнилось би 75 років. Молоді, красиві, талановиті, успішні, вони 

зачарували своїм мистецтвом і високим пієтетом до традицій свого вчителя. 

Деякі прилетіли з-за кордону: Соломія Сорока – зі США, Дмитро Ткаченко – з 

Великобританії, – щоб вшанувати пам’ять «кращого скрипаля України 

своєї епохи» (слова знаменитого литовського диригента Саулюса 

Сондецкіса). Із Вільнюса прибула Раса Восілюте, зі Львова – Лідія 

Футорська.  Здавалося, сам дух маестро витав того вечора в залі філармонії, а 

все, що відбувалося на сцені, дихало творчістю Богодара Антоновича. 

Все своє творче життя геніальний скрипаль, педагог і диригент, 

просвітитель і музично-громадський діяч Б.А. Которович присвятив 

служінню ідеї, для якої, можливо, прийшов у цей світ. Богом даровані йому 

таланти він присвятив тому, щоб музика України, її скрипкове мистецтво 

стали частиною світової культури. Не випадково, Богодар Которович був 

удостоєний дипломатичного звання «Посол української культури в світі». Він 

утілював це, насамперед, через свою неповторну гру, яка залишилась у 

звукозаписах і спогадах тих, хто мав щастя її чути. «У Богодара Которовича 

скрипка говорила!» – так про свого земляка говорив геніальний український 

актор Богдан Ступка. Його скрипка говорила музикою минулого і сучасного, 

зверталася до нинішніх і прийдешніх поколінь. 

Своє неповторне мистецтво Богодар Которович продовжував у своїх 

учнях. За роки його педагогічної праці в Національній музичній академії 
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України число їх добігло майже 200! Чимало з них є гордістю сучасної 

української культури, багато – прославляють мистецтво України і скрипкову 

Школу Богодара Которовича в різних країнах світу. 

Пам’ятаючи просвітительські традиції свого вчителя, музиканти обрали 

для концерту майже невідомий твір мало знаного представника раннього 

німецького бароко Генріха Ігнаца Франца фон Бібера. У Зальцбурзі, де жив та 

працював композитор, і досі існує старовинна колекція з 15 картин-сюжетів із 

життя Діви Марії та її Сина. 340 років тому ці картини озвучив Генріх Бібер. 

Він створив їх для Братства Розенкрейцерів і об’єднав у грандіозний опус 

Rosenkranz-Sonaten. Кожна з його 15 частин присвячена 15 епізодам із життя 

Діви Марії й відповідає 15 таїнствам Розарію. Саме цей символ став 

провідним для музикантів: у вигляді розарію розмістилися на сцені три 

ансамблі-тріо, які поперемінно озвучували музичні сюжети. Солісти-

скрипалі, змінюючи один одного, виступали головними особами цих 

звукових дійств. Їх супроводжували чудові виконавці на клавесині, 

віолончелі, органі, ситарі, бандурі й баяні. 

Музика далекого минулого звучала на диво сучасно: барокові образи, 

ніжні мелодії й, водночас, яскрава театральна драматургія твору Бібера 

дивним чином передбачали майбутнє інструментального мистецтва, яке вже у 

ХХ столітті Мауріціо Кагель оформив у жанр «інструментального театру». 

З притаманною генію інтуїцією Генріх Бібер побачив абриси музики 

майбутнього, які через три століття окреслили авангардні стилі: «Замість 

того, щоб грати, скрипалі мають ударяти смичком»; «треба закріпити папір на 

струні в такий спосіб, щоб отримати звук, не схожий на звичну гру»; «чотири 

струни скрипки мають бути налаштовані в 15 різних варіантах, для того щоб 

урізноманітити...» – важко повірити, що це ремарки композитора ХVІІ 

століття!  

Художнє оформлення сцени тонко відповідало музичним образам і 

створювало атмосферу таїнства дійства. Вервечки (так перекладається з 

німецької Rosenkranz) сріблясто-сірих паперових троянд звисали на сцену 
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примхливим Розарієм, а ніжні пелюстки оточували велетенську троянду, 

розміщену на авансцені. «Кожен з учасників концерту – як пелюстки тієї 

квітки, що для мене символізує українську культуру», так пояснила своє 

візуальне оформлення художниця Зінаїда Ліхачова. 

Організатори концерту підготували розкішний буклет, який містить 

вичерпну інформацію про композитора і його опус, розповідь про Богодара 

Которовича, враження його учнів про спілкування з вчителем. Зворушливо 

прозвучав останній акорд концерту-пам’яті: у супроводі ліричної музики 

Скрипкової сонати Максима Березовського в залі експонувалися з екрану 

виразні портретні світлини маестро. 

...Музичну галерею Генріха Бібера завершує Пасакалія «Янгол-

Охоронець» для соло скрипки: вона озвучує 16-ту картину згадуваної 

колекції, де зображена дитина, яку супроводжує Янгол-Охоронець. Ця 

божественна музика, яку надзвичайно проникливо виконала донька 

маестро – Мирослава Которович, прозвучала своєрідним символом-оберегом 

майстра своїм дітям, своїм учням і своїй мрії. 

 

Джерело: День, №200-201, 04.11.2016. 
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14. БАРД І ГЕРОЇ: ЯК ОЛЕКСАНДР ВЕРТИНСЬКИЙ НАПИСАВ 

ВІРШ ПАМ’ЯТІ ЗАГИБЛИХ ПІД КРУТАМИ ЮНАКІВ 

 

Улiтку 1913 року один iз засновникiв Московського художнього театру 

Володимир Немирович-Данченко ввiйшов до кабiнету iншого засновника 

цього ж театру Костянтина Станiславського й мовив пiднесеним тоном:  

– З Києва приїхав цiкавий рiзноплановий актор. Прошу вас, Костянтине 

Сергiйовичу, послухати його i за можливостi зарахувати до трупи. 

До кабiнету ввiйшов екстравагантний молодий чоловiк у бездоганному 

смокiнгу. 

– Що ви вмiєте, друже, – з цiкавiстю запитав Станiславський. 

– Багато чого, – вiдповiв київський гiсть, – граю, спiваю, до того ж сам 

створюю романси, балади. 

– Але ж у нас драматичний театр, i такi легковажнi речi, якi ви назвали, 

нас цiкавлять мало. Якщо можете, прочитайте якийсь прозовий твiр. 

– А вiршований можна? 

– Звичайно. 

Обличчя гостя з Києва посерйознiшало, i вiн добре поставленим 

голосом почав читати: 

Опомнитесь! Будьте люди 

Иль горе вам будет: 

Скоро разорвут оковы 

Скованные люди. 

Суд настанет, грозной речью 

Грянут Днепр и горы, 

Детей ваших кровь польется 

В далекое море 

Сотней рек? Вам ниоткуда 

Помощи не будет; 
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Брат от брата отречется; 

Сын про мать забудет; 

И дым тучею закроет 

Солнце перед вами: 

И прокляты вы будете 

Своими сынами? 

Умойтеся! Образ Божий 

Грязью не поганьте! 

  

– Шевченко – це добре, – мовив Станiславський, – але нас зараз 

цiкавите ви. Так от, юначе, дуже шкодую, але у вас вiдчутний малоросiйський 

акцент, i то є неприпустима вада, адже наш театр претендує на звання 

росiйського академiчного театру. Дуже шкодую, але – до побачення. 

Вiн вийшов iз кабiнету метра, а потiм, не пам’ятаючи себе вiд вiдчаю, 

сiв на холоднi сходи, охопивши голову руками. Це – кiнець, думав вiн, його 

мрiя про велику сцену вмить стала примарною. 

Але вiн не може без сцени, без публiки, то що ж, йому виступати на 

площах i ринках, а люди кидатимуть йому дрiбнi монети... Вiд такої 

перспективи його охопив iще бiльший розпач. 

І раптом чиясь рука опустилася на його плече. Вiн розплющив очi – 

поряд стояла молода вродлива жiнка. 

– Давайте знайомитися, – мовила вона. – Анна Арбенiна, актриса. 

– Вертинський, Олександр Вертинський, iз Києва. Актором, як бачите, 

не став. 

– Спробую зарадити вашому лиховi, – мовила Арбенiна i дорогою, поки 

їх вiз вiзник, розповiла: її старша подруга Марiя Арцибашева створила 

приватний театр. Та от бiда: у трупi тільки жiнки й лише двоє старших 

чоловiкiв, колишнiх акторiв. Але немає в трупi яскравого героя-коханця, 

улюбленця жiнок. Тому й «полює» вона бiля театру Станiславського й 
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Немировича-Данченка, аби вiдшукати того, хто потрiбен трупi. А вiн 

принаймнi зовнi дуже пiдходить для ролi чарiвного спокусливого чоловiка. 

Вiд таких лестощiв Олександр почервонiв i настрiй його значно 

покращився. 

Коли ввiйшли до небагатого помешкання Арцибашевої, Олександр 

побачив на стiнi гiтару. Ледь привiтавшись iз господинею, нiчого їй не 

говорячи, вiн зняв гiтару, а потiм, ставши у позу iспанського кабальєро, 

натхненно заспiвав: 

Милая, ты услышь меня: 

Под окном стою я с гитарою... 

Проспiвавши, зобразив дотепну пародiю на танго, яке щойно ввiйшло в 

моду, заполонивши всi ресторани, кафешантани, кабаре. 

– Чудово, чудово, – вигукнула Марiя. – Я беру вас у трупу. Для початку 

пропоную вам лiжкомiсце, борщ i котлети на обiд. 

– А чи не можна з цього почати? – з надiєю запитав Вертинський, i тiєї 

ж митi обидвi жiнки заходилися готувати обiцяне меню. 

У театрi Арцибашевої Вертинський швидко висунувся на першi ролi – 

легкий i пластичний, вродливий, вiн став улюбленцем публiки. 

І не лише московської чи петербузької, а й усiх тих мiст, де виступав 

театр. Але бiдою театру, який чи не вперше в Росiї отримав назву «театр 

мiнiатюр», стало те, що... не було чого грати. 

Театр не мав жодного авторитетного драматурга, вiдповiдно, й 

репертуар був легковажний, i нерiдко самi актори писали (точнiше – 

вигадували) те, що згодом грали. 

Із такими п’єсами-скетчами, де вродлива жiнка зраджує немолодого 

чоловiка-багатiя iз молодим офiцером; де син вiдправляє до тюрми батька, 

аби заволодiти його багатством; де жiнка-повiя закохується в багатого 

мецената i кидає своє «ремесло»; де чоловiк-гульвiса програє в карти все 

майно багатої, але нелюбої дружини, – розраховувати на глядацький успiх 

неможливо. 
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Отже, зали були напiвпорожнi, грошових зборiв театр не робив, як 

наслiдок – артисти ледь виживали. 

Тож тримався театр на щедростi мецената вiд культури Софiї 

Миколаївни Зелiнської, яка була дружиною Павла Луначарського – рiдного 

брата Анатолiя Луначарського, майбутнього радянського наркома освiти, який 

поки що мав привiлей – ходити на вистави без квитка. 

Вiдповiдно до модної течiї тих часiв, Софiя Зелiнська тримала власний 

лiтературний салон i, вiдчуваючи тяжiння до чарiвного Олександра 

Вертинського, ввела його не до театрального, а вже до лiтературного бомонду. 

З благоговiнням вдивлявся Вертинський у Ахматову, Гумильова, Блока, 

Бєлого, Волошина, Єсенiна, Северянiна, Маяковського, Хлєбнiкова, 

Ходасевича, Пастернака, Мандельштама... 

Наче зачарований, слухав Вертинський цих обдарованих 

високоосвiчених людей, твори кожного з них викликали захоплення в його 

душi. 

А потiм... Софiя Зелiнська сiдала до рояля, «пробiгала» по акордах, 

немовби запрошуючи Вертинського. 

Вiн пiдводився, пiдходив до рояля, i не було такої тенорової партiї в 

росiйських романсах чи iталiйськiй оперi, яку б вiн не виконував. 

Потiм Софiя Миколаївна сiдала на стiлець, а Вертинський без 

супроводу – а капела – переходив до справжньої окраси – українського спiву. 

Наче зачарованi, слухали гостi цей чарiвний спiв: 

Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная, 

Видно, хоч голки збирай... 

  

І присутнi пiдхоплювали в єдиному поривi: 

  

Вийди, коханая, працею зморена, 

Хоч на хвилиноньку в гай... 
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На жаль, ця «золота пора», як називав її згодом Вертинський, тривала 

недовго: розпочалася Перша свiтова вiйна. Далекий вiд полiтики, 

Вертинський прагне розiбратися, яка мета цiєї вiйни, хто в нiй його 

особистий ворог. 

Вiдповiдi не знаходить. Але патрiот приймає рiшення – добровiльно 

стає фельдшером у санiтарному поїздi, що його сформувала дочка мiльярдера 

Сави Морозова. 

Вертинський бачить тисячi поранених, i немає для нього анi дня, анi 

ночi: вiн перев’язує, робить iншi манiпуляцiї, а в короткi часи перепочинку 

з’являється в образi П’єро – головного персонажа iталiйської комедiї масок 

дель-арте, якого пораненi нiжно охрестили П’єроша. 

Солдатів вражає майстернiсть перевтiлення їхнього фельдшера, i нiхто 

з них не вiдає, що пiд маскою П’єро криється великий артист, своєю грою 

здатний зцiлити їхнi пораненi душi... 

А в душi самого Вертинського оселився зовсiм iнший бiль – туга за 

рiдним краєм. Опинившись у рiдному Києвi, вiн повторює, ледь не плачучи: 

Киев – родина нежная, 

Звучавшая мне во сне. 

Юность моя мятежная, 

Наконец ты вернулась ко мне... 

  

У його помешканнi на Тарасiвськiй оселилися iншi люди, якi навiть не 

вiдчинили йому двері, тож бiдоласi нiчого не залишилося, як прийти до 

Першої олександрiвської гiмназiї, яку вiн так i не закiнчив, i там зняти куток 

у старої сторожихи, вiддавши їй останнi грошi. 

Отже, треба було чимось заробляти на життя. Професiя медика йому не 

подобалася, а от сцена... Раптом на вулицi Миколаївськiй Олександр 

наштовхнувся на афiшу: «Цирк братiв Нiкiтiних». 

Пiсля трiумфальних гастролей у 23 країнах свiту, на манежi член 

Свiтового атлетичного товариства, шестиразовий чемпiон свiту з французької 
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боротьби, «людина-гора», неперевершений Іван Піддубний. Небаченi силовi 

вправи за участю людей i тварин. 

Вертинський розшукав Пiддубного в готелi «Континенталь», показав 

йому театральну афiшу зi своїм прiзвищем, проспiвав кiлька лiричних пiсень. 

Розчулений Пiддубний навiть заплакав, а далi сказав: 

– Добре, беру тебе. Ти проспiваєш один романс, а як буде «бiс», то й 

другий. І все. А далi допомагатимеш менi: коли я ляжу, покладеш менi на 

груди дошку, потiм запросиш iз зали шiстьох бажаючих, якi стануть на цю 

дошку, а я їх пiднiматиму. Далi я пiдлiзу пiд важкого вiдгодованого коня i 

пiднiму його на плечах. Вiд цього кiнь злякається, то ти стоятимеш бiля його 

морди й триматимеш його за вуздечку. Роботи, як бачиш, небагато, але 

платитиму я пристойно. 

На тому й ударили по руках. Та дуже скоро Іван Максимович 

пошкодував, що взяв Вертинського: силовi вправи борця збирали дiтей, юнцiв 

i молодь, а всi старшi кияни, особливо жiнки, приходили, аби послухати спiв 

Вертинського. 

Невимовнi муки ревнощiв заполонили душу Пiддубного, i вiн, ледь 

дочекавшись кiнця гастролей, крадькома вiдбув до Севастополя, «забувши» 

взяти з собою спiвучого конкурента. 

І Вертинський знову опинився без роботи. 

Але тепер у нього є популярнiсть, i київськi ресторани навперебiй 

запрошують його, аби розважав поважну публiку. Вiн зупиняє вибiр на кафе-

шантан iз дивною назвою – ХЛАМ, а нижче дрiбними лiтерами: художники, 

лiтератори, актори, музиканти. 

Кафе було на Софiйськiй, у центрi мiста, утримував його грек Цирiдiс, 

який був археологом i спецiально приїхав з Афiн, аби дослiдити Трипiльську 

культуру. 

Але на рестораннiй нивi справи пiшли краще, i в Цирiдiса збирався 

київськiй бомонд: художники Пимоненко, Мурашко, Красицький, Малевич, 

лiтератори Купрiн, Булгаков, часто приїздили Марк Шагал та Ілля Еренбург. 
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З українських лiтераторiв тут можна було побачити молодих Тичину, 

Рильського, Коцюбинського, Блакитного, Семенка, Чумака. 

Чи не вперше Вертинський замислився над власним репертуаром: що ж 

спiвати, i головне – якою мовою в суцiльно росiйськомовному Києвi? 

Причини цього зросiйщення мали сумну iсторiю i сягали петровських 

часiв, коли цар Петро I поквитався з гетьманом Іваном Мазепою, який, 

спираючись на Польщу, а потiм на Швецiю, прагнув вiдiрвати Україну вiд 

Росiї. 

Наляканий Петро I тричi (!) приїздив до Києва – 1706-го, 1707-го та 

1709 рокiв. 

Приводом стало будiвництво Печерської фортецi, насправдi ж цар 

запросив ректора Києво-Могилянської академiї Івана Поповського, в розмові 

з яким назвав академiю «средоточием крамолы», і заборонив друк 

українських книг, «равно как и речь оную», тобто українську мову. 

І це був тiльки початок, який гiдно продовжили обидвi Катерини – 

перша та друга. 

Їхнє гонiння на українство не знало меж: було знищено Гетьманщину, 

Запорозьку Сiч, розмовляти українською заборонялося пiд страхом смертi. 

У подальшому українська мова стала вживаною по селах, а в мiстах – 

українських мiстах – запанувала росiйська. 

Щодо Вертинського, то не останнє значення мало те, що його батько – 

Микола Петрович – був родом iз росiйського Воронежа, свiй трудовий шлях 

почав як репортер мiсцевої «Воронежской газеты» (матiр’ю спiвака була 

українка Євгенiя Степанiвна Сколацька). 

Батько, хоча й рано помер, мав неабиякий вплив на сина, тож i не 

дивно, що репертуар Вертинського був росiйськомовний. 

А ще є пiдстави вважати, i це пiдтверджував Булат Окуджава, що 

Вертинський був фундатором бардiвської пiснi, коли виконавець робить усе 

сам – пише музику, вiршований текст i сам виконує. 
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Незважаючи на дедалi зростаючу популярнiсть i, як наслiдок, авторськi 

гонорари, Олександр Миколайович згадує тi роки з убивчою самоiронiєю: 

«Співати я не вмів, поет був досить скромний, композитор тим паче 

наївний, навіть нот не знав». 

Та доброзичлива київська публiка не помiчала цих вад, тож успiх, 

заможнiсть стали для нього нормою. 

Отак би жити йому й надалi, та раптом двi подiї сколихнули його 

спокiйне врiвноважене життя, зруйнували його уяву про справедливiсть 

навколишнього свiту. 

Перша з них – Жовтнева революцiя в Росiї. Польща та Фiнляндiя таки 

вийшли зi складу iмперiї, не втрачала надiї вийти з росiйських лабет i 

Україна, але вождь бiльшовикiв Ленiн, наляканий перспективою 

вiдмежування України, висловився в тому сенсi, що про незалежну Україну 

«не може бути й мови». 

І на пiдтвердження цих слiв посунув на Україну орди озброєних до 

зубiв «росiйських братiв», якi, викорiнюючи думку про самостiйнiсть, всюди 

вчиняли «червоний» терор. 

Вiн був червоним й у прямому розумiннi цього слова, бо все було 

залито кров’ю. 

На початку лютого 1918 року Вертинський розгорнув головну на той 

час газету «Нова Рада», i одразу впало у вiчi: Трагедiя на Крутах. 

Не вiрячи очам своїм, почав читати: «Ми хочемо звернути увагу 

суспiльства й української влади на ту страшну трагедiю, котра вiдбулася бiля 

ст. Крути в часи наближення бiльшовикiв до Києва. 

У Крутах загинув цвiт української шкiльної молодi. Загинуло кiлька 

сотень найкращої iнтелiгенцiї – юнакiв-ентузiастiв української нацiональної 

iдеї. Така втрата для культурної нацiї була б важкою, для нашого народу вона 

безмiрна». 
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Таке повiдомлення вразило Вертинського в самiсiньке серце, та яким 

же був розпач, коли в одному з наступних номерiв газета повiдомляла: «Нашi 

сили становили 500 молодих воякiв i 20 старшин. 

Червоних було бiльше, нiж удесятеро, до того ж не прирiвняти їхнiй 

вишкiл (особливо матросiв-балтiйцiв) i студентiв, гiмназистiв. 

Щодо кiлькостi полеглих пiд Крутами (на полi бою i замордованих 

полонених), то сходимося на числi за 300. 

Це нашi герої, святочно вiдзначаємо їхню свiтлу пам’ять, як символ тих 

сотень тисяч, що загинули в боях за Україну». 

Жах i вiдчай заполонили тонку й вразливу душу Вертинського. Вiн сiв 

на «робочий товарняк» i приїхав на станцiю Крути, ставши свiдком 

вселенського горя: несли i несли каравани трун, яким, здавалося, не буде 

кiнця... 

Емоцiйний шок сколихнув зранену душу Вертинського, раптом вiн 

зрозумiв, що лише поетичне слово здатне передати його вiдчуття, а разом iз 

ним – i кожного українця. 

Чи не єдиний iз митцiв України, вiн вiдчув гостру потребу висловитися, 

тож i твiр свiй назвав вiдповiдно – «То, что я должен сказать»: 

Я не знаю, кому и зачем это нужно, 

Кто послал на смерть  

недрожащей рукой. 

Только так беспощадно,  

так зло и ненужно 

Опустили их в Вечный Покой... 

Осторожные зрители  

молча кутались в шубы, 

И какая-то женщина  

с искаженным лицом 

Целовала покойника  

в посиневшие губы 
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И швырнула в священника  

обручальным кольцом. 

Закидали их елками,  

замесили их грязью 

И пошли по домам –  

под шумок толковать, 

Что пора положить бы уж   

конец безобразию, 

Что и так уже скоро,   

мол, мы начнем голодать. 

И никто не додумался  

просто стать на колени 

И сказать этим мальчикам,  

что в бездарной стране 

Даже светлые подвиги –  

это просто ступени 

В бесконечные пропасти –  

к недоступной Весне. 

  

І враз сценiчнi герої Вертинського одяглися у траурне вбрання, а 

наведений вiрш став пiснею, точнiше, думою, баладою, яка навертала сльози 

у людей лiтнього вiку, в молодi викликала почуття гордостi за своїх героїчних 

ровесникiв. 

Що було далi – знає кожен: орди ватажка погромникiв Муравйова 

вдерлися в Україну на цiлих 70 рокiв, а над подвигом Героїв Крут нависла 

бетонна плита тотального замовчування. 

І лише в Незалежнiй Українi, особливо за часiв президентства Вiктора 

Ющенка, юних героїв почали гiдно вшановувати на державному рiвнi: на 

Аскольдовiй могилi в Києвi встановили пам’ятний меморiальний знак, а 
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розташована поруч площа стала площею Героїв Крут, 29 сiчня було 

оголошено Днем шанування пам’ятi юних Героїв. 

Саме Вiктор Андрiйович Ющенко зiнiцiював поiменний пошук юних 

крутян, аби повернути з бiльшовицького небуття їхнi свiтлi iмена. Ось вони: 

сотники: Аверкiй Гончаренко, Омельченко, Лещенко, Семирозум, 

Ярцев, Твердовський; 

студенти унiверситету Св. Володимира (нинi – унiверситет iм. 

Шевченка): Володимир Шульгiн, Лука Дмитренко, Микола Лизогуб, 

Олександр Попович, Андрiїв, Божко-Божинський; 

студенти Українського народного унiверситету в м. Києвi: Ізидор 

Курик, Олександр Шерстюк, Головащук, Чижiв, Кирик; 

гiмназисти: Валентин Атамановський, Онисим Сушицький, Андрiй 

Соколовський, Микола Корпан, Микола Ганькевич, Євген Тарнавський, 

Микола Гнаткевич, Григорій Пипський, Павло Кольченко, Михайло 

Михайлик, Юліан Гiба, Ігор Лоський. 

Пошук юних крутян триває, поповнювати його – священний обов’язок 

прийдешнiх поколiнь...  

 

 

Джерело: УМ, №11, 26.01.2017. 
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15. «НАШ КОБЗАР»: ЯК МИКОЛА ЛИСЕНКО СТАВ «БАТЬКОМ 

УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ» 

 

Він написав музику на «Заповіт», «Ой одна я, одна», «Туман, туман 

долиною» і ще з вісім десятків творів Тараса Шевченка. 

Його епохальна опера «Тарас Бульба» – одна з вершин української 

класичної музики. 

А намір створити народну оперу в композитора зміцнів, коли він разом 

з археологічною експедицією побував на місці колишньої Запорозької Січі. 

Микола Віталійович Лисенко увійшов в історію як видатний 

український композитор, основоположник української класичної музики, 

талановитий піаніст, диригент, педагог, організатор хорового руху, 

невтомний збирач та дослідник музичного фольклору, громадський діяч. 

«Нашим Кобзарем», «українським соловейком» називали сучасники 

Миколу Віталійовича. Його значення в історії розвитку української музичної 

культури дослідники порівнюють зі значенням Тараса Григоровича 

Шевченка в розвитку української літератури.  

«Мама, не терзайте Украину» 

Народився майбутній український діяч 22 березня 1842 року в селі 

Гриньки на Полтавщині в старовинній козацько-старшинській родині 

полковника Орденського кірасирського полку, дворянина Віталія Романовича 

Лисенка. Батько був людиною високо освіченою, удома розмовляв 

українською мовою. 

Мати, Ольга Єреміївна, хоч родом із Полтавської губернії, випускниця 

петербурзького Смольного інституту шляхетних дівчат, – рідної мови не 

знала. 

Вона розмовляла тільки французькою, примушуючи до цього всіх 

домочадців і в усьому намагаючись створити таку атмосферу, яка не мала б 

навіть натяку на щось народне, українське.  
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Село Гриньки належало двоюрідному дядькові Ольги Єреміївни, 

поміщикові М.  Булюбашу, в якого вона виховувалася. 

Він надзвичайно любив свою племінницю, а народження Миколи стало 

для нього справжньою радістю. 

Тут, у Гриньках, як згадував пізніше М. Старицький, над М. Лисенком 

«...зіткнулись два цілком протилежні та навіть ворожі впливи: з одного боку – 

французька мова, манери й аристократична манірність (мати й гувернантка), з 

іншого – українська мова... пестощі і зайва простота манер. Одна сторона 

переслідувала не тільки простонародне слово, а навіть і російське. 

А друга зацікавлювала розум і фантазію дитини народними казками, 

іграми та піснями. Протести матері тут були безсилі, а вперта наполегливість 

та сльози дитини, які енергійно підтримувала бабуся (М. В. Булюбаш), котра 

обожнювала свого внука, переважали протести, тим більше що і батько став 

на сторону тітки».  

Мати вчила сина французької мови, вишуканих манер, гри на 

фортепіано, танців. Відомий поет Афанасій Фет навчав хлопця російської 

мови. 

«Мати Миколи чудово грала на роялі... Через те, що Микола виявив з 

дитинства любов до гри на фортепіано – іноді годинами простоював і 

підбирав мотиви, – батьки вирішили, що у нього є покликання до музики та 

запросили для нього з п’яти років учительку», – згадував Михайло 

Старицький.  

Хлопця 1852 року відвезли до Києва в пансіон Вейля, звідки він, 

провчившись усього кілька місяців, переходить до іншого – пансіону 

француза Гедуена, в якому дітей готували до гімназії. 

У цьому закладі музика посiдала не останнє місце у вихованні та 

навчанні. А українська мова, завдяки наполегливості малого Миколки та 

підтримці дідуся й бабусі, була основною у спілкуванні хлопця. 
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Згодом хлопець отримав побратима на все життя – троюрідного брата 

Михайла Старицького. У десять років Михайло лишився круглим сиротою. 

Лисенки забрали його до своєї родини. 

Брати здружилися, і саме завдяки Михайлові Микола Лисенко повністю 

перейшов на українську мову. Мати ж, коли син став знаменитим, на догоду 

йому переходила на українську, але так невміло, що Лисенко сміявся: «Мама, 

не терзайте Украину!» 

Із 1855 року Микола почав здобувати освіту у привілейованому 

закладі – Другій Харківській гімназії. 

Талановитий підліток швидко став популярним у місті піаністом, якого 

запрошували на вечори та бали, де він виконував фортепіанні сонати 

Моцарта, Бетховена, вальси Шопена, блискуче імпровізував на теми 

українських народних пісень. 

На літніх канікулах у селі хлопці закохалися в одну й ту ж дівчину. 

Суперництва не було: вони думали, як завоювати її серце. І придумали. 

Ввечері закохані співали білявій Теклі серенаду. 

 

«Й між собою треба розмовляти по-українському...» 

Протягом усього життя композитор наполегливо відшукував, по крихті 

збирав перлини народних мелодій, творчо їх обробляв. Він прислухався до 

народної пісні, що лунала вечорами та на святах у рідних Гриньках, у 

сусідніх полтавських селищах. Навчаючись гри на фортепіано, Микола 

підбирав супровід до пісень, почутих на вулиці, імпровізував, складав п’єски 

у формі народних танців та козачків.  

«Я пам’ятаю, – пригадував М. Старицький, – що деякі мотиви, які 

особливо подобались, Микола записував на ноти і показував своїй бабуні, яка 

дуже любила пісні, а особливо рідні, народні. У Марії Василівни була 

вихованка Люба, яка володіла чудовим голосом – вона й виспівувала тоді 

українських та російських романсів. Від Люби та дівчат-покоївок М. Лисенко 
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записав багато мелодій українських побутових романсів, пісень літературного 

походження.  

А 1859 року М. Лисенко, керуючись сімейними традиціями та 

зацікавленістю тогочасної молоді природничими науками (прославилися тоді 

відкриттями Д. Менделєєв, І. Сєченов), вступив до Харківського університету 

на природничий факультет, де вже навчався М. Старицький. Через рік, у 

зв’язку з переїздом батьків до Києва, товариші переходять до Київського 

університету.  

Саме в період навчання в Києві, який збігся з моментом пробудження 

суспільної думки під час «відлиги» за Олександра II, молодий студент 

остаточно, глибоко й свідомо захоплюється ідеєю служіння Україні, її 

культурі. 

«Лисенко просто перемінився і почав доводити, що нам усім не тільки з 

народом, а й між собою треба розмовляти по-українському, щоб зробити цю 

мову культурною і своєю... Та якщо Микола менше займався тоді етюдами.., 

то зате більше створював... в українському дусі... Крім того, де Лисенко 

з’являвся, зараз же створював хор, яким він і диригував» (Михайло 

Старицький).  

На студентські роки припадає найактивніший період у збиранні 

композитором різних етнографічних матеріалів із побуту українського 

селянства, зразків народної творчості. 

Серед українського студентства університету панувала атмосфера 

патріотизму. 

Микола Лисенко входив до «Київської Громади», працював у кількох 

гуртках, пов’язаних з етнографічною діяльністю та викладанням у недільних 

школах, заснував і провадив студентський хор, часто організовував концерти. 

Паралельно він 1 червня 1864 року з відзнакою закінчує фізико-

математичний факультет Київського університету «по разряду естественных 

наук», а 1865 року навіть захищає дисертацію на тему «Розмноження 

нитчастих водоростей» і отримує ступінь кандидата природничих наук. 
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Кому присвячував твори 

Після недовгої служби чиновником Микола Лисенко вирішує отримати 

вищу музичну освіту. У вересні 1867 року вступає до Лейпцизької 

консерваторії, що вважалася однією з кращих у Європі. 

Студіював насамперед як піаніст, проте значне місце в навчанні 

займали й лекції з музично-теоретичних дисциплін. 

Окрім того, освоював гру на скрипці й органі та брав додаткові лекції з 

композиції та теорії музики. Його педагогами з фортепіано були Рейнеке, 

Мошелес, Венцель, з композиції – Ріхтер, із теорії – Паперітц.  

Він був активним пропагандистом українства в Європі. Зокрема, 28 

грудня 1867 року в Празі відбувся надзвичайно успішний концерт Миколи 

Лисенка, де він виконав багато українських пісень у власних фортепіанних 

аранжуваннях.  

Відбуваються зміни і в особистому житті композитора. Улітку 1868 

року він одружується з Ольгою О’Коннор, з якою прожив 12 років (вона 

студіювала в Лейпцигу вокал). 

1869-го завершує освіту в консерваторії, пройшовши чотирирічний 

курс навчання усього за два роки. 

В перехідному свідоцтві, що було видане Миколі Віталійовичу 

Лисенкові 1868 року, читаємо: «Венцель: Лисенко – один з моїх 

найобдарованіших учнів. Виявляє зразкову старанність і встигає вже 

чудово».  

Повернувшись після закінчення навчання до Києва 1869 року, Микола 

Віталійович відновив свої концертні виступи, але вже в новому статусі – як 

професійний піаніст. 

Уже 1 лютого 1870 року в залі Дворянського зібрання (будинок не 

зберігся, його зруйновано 1976 року для будівництва Будинку профспілок) він 

дав великий концерт. 

Тоді прозвучало кілька творів з першої Лисенкової серії «Музики до 

«Кобзаря» у виконанні співака М. Богданова.  
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Він давав концерти, які мали великі успіхи – квитки розпродували 

заздалегідь, а слухачі приїздили навіть із провінції. Побачивши зацікавленість 

публіки, Лисенко вже виступає не лише в Києві, а й у Полтаві, Чернігові, 

Катеринославі тощо. 

Він бере також участь в організації недільної школи для селянських 

дітей, пізніше – у підготовці «Словника української мови», у переписі 

населення Києва, в роботі Південно-Західного відділення Російського 

географічного товариства. 

Наприкінці 1872 року в приміщенні початкової школи сестер Марії та 

Софії Ліндфорс (будинок №21 на вулиці Фундуклеївській) відбулася перша 

вистава українського музичного театру в Києві «Чорноморці», автором якої 

був Микола Лисенко.  

У 1874–1875 роках Микола Лисенко удосконалював майстерність у 

Петербурзі в М. Римського-Корсакова. 

У цьому російському місті пропагував українську музику, створив 

український студентський хор, організував хори, з якими виступав у містах і 

селах України. Із 1878-го займав посаду педагога з фортепіано в інституті 

шляхетних дівчат.  

Тоді ж Микола взяв другий (цивільний) шлюб з Ольгою Липською, яка 

була піаністкою і його ученицею. 

Від цього шлюбу мав семеро дітей (двоє померло в малому віці. У 

першому шлюбі дітей не було, і, проживши певний час, подружжя тихо й 

безболісно розійшлося). 

Цікаво, що своїй громадянській дружині композитор не присвятив 

жодного твору, натомість своїй першій дружині Ользі О’Коннор присвятив 11 

творів, серед яких обробка української народної пісні «Ой на гору козак воду 

носить». 

У 1890-ті роки, окрім викладання в інституті та приватних уроків, 

М. Лисенко працював у музичних школах С. Блуменфельда і Н. Тутковського. 
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Був у центрі музичного та національно-культурного життя Києва – 

виступав iз концертами як піаніст, організовував хори, концертував із ними в 

Києві й по всій Україні. 

Грошовий збір від концертів ішов на громадські потреби, зокрема на 

користь 185 студентів Київського університету, відданих у солдати за участь у 

антиурядовій демонстрації 1901 року. 

 

«Хлопський, мужицький композитор...» 

Микола Лисенко 1904 року відкрив власну Музично-драматичну школу 

(з 1913-го – його імені, з 1918-го – Музично-драматичний інститут імені 

М. В. Лисенка). 

У школі здобули освіту українські композитори К. Стеценко, 

Л. Ревуцький, хоровий диригент О. Кошиць та інші. 

Це був перший український навчальний заклад, що надавав вищу 

музичну освіту за програмою консерваторії. У школі Микола Віталійович 

викладав фортепіано. 

І школа, і Микола Лисенко як її директор перебували під постійним 

наглядом поліції. У 1907 р. він був на деякий час заарештований. 

Лисенко провів чотири великі гастрольні турне: 1892–1893-го, 1897-го, 

1899-го, 1902 років. 

Програма складалась із двох відділів – на початку Лисенко виступав як 

піаніст із виконанням власних творів. 

Потім співав хор, якому Микола Віталійович акомпанував. Усю 

організаційну роботу також виконував композитор. Це була потужна 

пропаганда української музики.  

Офіційна ж преса в тодішній Україні вперто замовчувала Лисенка або ж 

усіляко цькувала його. 
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Українські монархісти, лицарі казенного патріотизму, так само, як і 

великоруські шовіністи, ненавиділи Миколу Лисенка як творця і невтомного 

пропагандиста самобутньої української музики. 

Вони аж захлиналися від люті, картаючи Миколу Віталійовича у своїх 

салонах за демократизм, за його концерти для простого люду. 

«Хлопський, мужицький композитор», – сичали вони», – писав у своїх 

«Спогадах про батька» Остап Лисенко. 

А Микола Лисенко ж не втомлювався пропагувати українську музику, 

писав твори у різних жанрах: оперному, хоровому, вокальному, 

інструментальному, а обробці української народної пісні надавав величезного 

значення. 

Олена Пчілка, мати Лесі Українки, писала: «Розуміння найтонших 

відтінків нашої народної пісні було його (Лисенка) надзвичайне...»  

До найвідоміших творів великого українця належать музика гімнів 

«Молитва за Україну» та «Вічний революціонер», які, зокрема, виконував хор 

Кирила Стеценка під час свята Злуки, опери «Тарас Бульба» та «Наталка 

Полтавка». 

Започаткувавши свідомий національний напрям в українській музиці, 

Микола Лисенко ще за життя заслужив собі епітет «батько української 

музики». Помер 6 листопада 1912 року в Києві.  

 

Джерело: УМ, №38, 28.03.2017. 
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16. БОГДАН ГАВРИЛИШИН: МРІЙТЕ, АЛЕ ВЕЛИКО МРІЙТЕ, 

ПРО ВЕЛИКІ РЕЧІ 

 

24 жовтня минулого року, на 91-році життя помер Богдан Гаврилишин. 

«Українська правда» готувала текст про нього для проекту «Ядро нації» про 

правила життя видатних українців. 

Зазвичай згадку прізвища Гаврилишин супроводжують епітетами: 

«Один із найвпливовіших українців у світі», «консультант урядів», 

«засновник бізнес-освіти в Україні», «філантроп». 

Насправді, Гаврилишин вже давно – більше ніж видатний громадський 

діяч. 

Він – явище. Герой українського епосу. 

Викрадений німцями у 1944-му, підліток з українського села на 

Тернопільщині отримав освіту в Канаді, став економістом, довгі роки 

очолював Міжнародний інститут менеджменту в Женеві, консультував великі 

міжнародні компанії та уряди південноафриканських і азіатських країн, читав 

лекції більш ніж у 88 країнах. 

Глобальний українець, чиї знання і навички були затребувані в 

багатьох країнах, тим не менш, усе життя, знайомлячись з іноземними 

дипломатами та бізнесменами, потискаючи їм руку, казав із гордістю: 

«Гаврилишин, українець». 

 

«Велико мрійте» 

Багато років приймальня Богдана Гаврилишина знаходилась на 

Інститутській, усього в кварталі від будівель Кабміну і Верховної Ради. 

Його офіс схожий на велику старовинну квартиру, з дерев’яними 

шафами дореволюційного вигляду і таких же традицій, начищеним до блиску 

паркетом і якимось особливим духом інтелектуального життя. 
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Богдан Дмитрович до останнього вів активне громадське життя, його 

графік завжди був щільно розписаний. 

Про те, що Гаврилишин – людина у поважному 90-річному віці і йому 

необхідний відпочинок, нагадувала хіба поява його секретарки, яка час від 

часу приносила склянку води й таблетку. 

Тим не менш, у приймальні Гаврилишина були регулярні черги із юрби 

молодих людей, які із захопленням дивилися на нього. 

Так було і того разу, коли ми в останнє завітали до нього в гості. 

«Так, проходьте, будь ласка», – говорить нам Богдан Дмитрович, 

потираючи долоні. За своє життя він дав, мабуть, тисячу інтерв’ю. І не 

приховує, що поспішає і не збирається довго відповідати на наші запитання. 

У його графіку на той день – ще зустрічі та консультації. 

У Богдана Дмитровича, здається, невичерпний запас історій. 

І поки ми сідаємо за круглий дерев’яний стіл, накритий білосніжною 

в’язаною скатертиною, він розповідає про дитячі роки, коли був членом 

організації патріотичного виховання «Пласт». 

Тоді «Пласт» підтримував митрополит Андрей Шептицький. Якось під 

час одного з літніх таборів митрополит відвідав табір пластунів і благословив 

кожного з дітей по черзі. Тоді маленькому Богданові здалося, що митрополит 

розгледів його душу. 

Через роки, спілкуючись з багатьма відомими і впливовими людьми, 

Гаврилишин теж вишукував когось, хто міг би наблизитися до масштабу 

особистості митрополита Шептицького. 

Таких людей, за його словами, було досить мало. Але та зустріч з 

Шептицьким була визначальна. 

Як і ще один із дитячих спогадів Богдана Дмитровича. 

«Одного разу мати дала бутерброди з домашньою шинкою до школи. 

Побачивши, якими очами на мене дивилися мої однокласники, я поділив 

бутерброди на маленькі частки, щоб кожному дістався хоча б кусочок. Так я 
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вперше в житті відчув, що отримую набагато більше задоволення, коли 

ділюся чи щось віддаю». 

Він був наймолодшим з чотирьох дітей у звичайній родині бідних 

селян. 

Його батько, який мав 6 класів освіти, під час Першої світової війни 

воював у складі австрійської армії та побував в Австрії, на Чехословаччини й 

у Північній Італії. 

Звідти він повернувся з ідеєю, що люди на Галичині живуть бідно через 

відсутність знань. Тож дітям потрібно було дати перш за все якісну освіту. 

Тому батько Гаврилишина доклав багато зусиль і зробив все для втілення 

своєї мрії – щоб його діти отримали добрі знання. 

Ця батькова ідея про цінність освіти пройшла скрізь все життя 

Гаврилишина. Він навчав багатьох, і сам продовжував весь час вчитися. 

«Вчуся від молодих людей, вони в нас фантастичні!»  – із захопленням казав 

Гаврилишин. 

Його дитинство припало на буремні 20-30-ті роки. 

Він пам’ятав і німецьку окупацію, і те, як НКВС-ники депортували 

українців в Сибір. 

У небезпечному і нестабільному світі притулком для підлітка стали 

книги та мрії. 

«У 12 років було дві мрії: одна – щоб стати вільною людиною, щоб на 

свій власний розсуд оцінювати, що є добро, а що зло, а друга – відкрити світ. І 

одна, й друга виглядала абсолютно абсурдно на той час. Але і одне, і друге 

стало можливим, – ділиться спогадами Гаврилишин, і його очі починають 

блищати, – тому на прикладі свого власного життя я кажу: Мрійте, але велико 

мрійте, про великі речі». 

Йому було 18, коли німці заарештували його і його друзів за агітацію за 

вступ до УПА і відправили в німецький трудовий табір. 

Було все – і важка праця, і голод, і навіть спроба втечі з табору. 
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А по закінченню війни – життя в Мюнхені, знов у таборі, для українців, 

яким було небезпечно повертатися до Радянського Союзу. І тоді 20-річний 

Гаврилишин вирішує переїхати до Канади, працювати лісорубом. 

«Багатство країни залежить від якостей людей» 

«Лісоруба-переселенця прийнято до університету Торонто», – з таким 

заголовком вийшла одна з канадських газет, коли в 1948-му Богдан 

Гаврилишин вступив в університет в місті Торонто за спеціальністю 

«інженер». 

У той день у барі, де він підробляв офіціантом, і де в основному після 

робочого дня випивали лісоруби, клієнти раділи разом з ним, і навіть зібрали 

йому на навчання цілих 96 доларів. 

Для них він став яскравим прикладом того, як слідувати своїй мрії про 

здобуття вищої освіти. 

Перші роки навчання в університеті давалися важко. Однак бажання 

вчитись вивело його у найкращі студенти університету. Там же доля звела 

його з єдиною на все життя обраницею. По закінченню другого курсу він 

одружується з Леонідою, з якою щасливо проживе у шлюбі 66 років. У сім’ї 

троє дітей і шестеро онуків. 

У Богдана Гаврилишина був особливий талант – в яке б середовище і 

складні обставини він не потрапляв, скрізь бачив можливості для свого 

розвитку. 

Однією з перших компаній, в яку він був запрошений працювати як 

інженер після закінчення університету, була міжнародна компанія «Алкан». 

До складу входив власний Центр навчання менеджменту, що 

знаходився в Швейцарії. Там молодий Гаврилишин навчився менеджменту. А 

в 1957-му став викладачем. 

Богдан Гаврилишин запровадив нові курси, які викладав особисто: з 

креативності, синектики, міжнародного бізнесу, геополітики. Він дуже 

цікавився інструментами поліпшення як особистої ефективності, так і 

ефективності соціальних груп, компаній та країн. 
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В 1968-м його призначили директором ЦНМ. 

У 70-ті Гаврилишин вже був дуже успішним бізнес-тренером: крім 

свого інституту, читав лекції в Інституті гуманістичних студій в Аспені. 

Протягом десятиліття він став членом трьох міжнародних організацій – 

Римський клуб, Міжнародна академія менеджменту, Світова академія 

мистецтва та науки. 

Його знання і досвід допомогли урядам багатьох країн вирішувати 

конфліктні ситуації: Гаврилишин працював в Перу, Чилі, Венесуелі, Індії, 

Ірані, Японії та інших країнах. 

«В 1979 році в Австралії був великий конфлікт між працівниками, 

особливо з профспілками, підприємствами і урядом. В той час Австралія була 

у небезпеці, бо вона була, по-перше, однією великою копальнею для різних 

компаній закордоном – там були вугільні запаси та інші корисні копалини; по-

друге, вона була великим магазином, де проходив розпродаж японських 

продуктів. Одним словом, ключове питання на той час було таке: як Австралії 

стати більш конкурентоспроможною країною в світі? 

Я був одним з тих, хто ініціював велику конференцію. Виступав на 

сцені опери Сіднея разом із віце-прем’єр-міністром, міністрами. Там були 

голови найбільших підприємств з первинного промислового сектору і сектору 

послуг, і там були президенти профспілок», – згадував Гаврилишин. 

Після трьох днів роботи він розробив висновки – певний план дій, який 

надрукували у найвпливовішій газеті Австралії. 

Українцю Богдану Гаврилишину вдалося переконати австралійців, як за 

цих складних обставин перейти до співпраці, і чому протест – не ефективний 

метод боротьби за свої права. 

Гаврилишин був співавтором концепції «сталого розвитку», озвученої 

Римським клубом і прийнятої на озброєння багатьма європейськими країнами 

при формулюванні національних політик. 
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В 1980 році він написав звіт для Римського клубу: «До ефективних 

суспільств: Дороговказівки в майбутнє», який пізніше було видано дев’ятьма 

мовами. 

Що значить ефективна країна? Це такий уклад життя, при якому 

наріжним каменем ставиться розвиток екосистеми – людини, бізнесу та 

природи, де кожне управлінське рішення приймається з урахуванням 

інтересів наступних поколінь, відповідав Гаврилишин. 

Які є показники, характеристики ефективної країни? Вчений вважав, 

що їх чотири. 

1) повна політична свобода; 

2) певний рівень економічного добробуту для цілого населення. Себто, 

можуть бути багаті, але маємо й бідних; 

3) соціальна справедливість: освіта, охорона здоров’я, пенсії; 

4) симбіоз з біосферою, з навколишнім середовищем – а не 

експлуатація, руйнація, засмічення. 

Збалансований розвиток екосистеми – це те, чим Гаврилишин займався 

в Україні останні 30 років. 

Саме тому він продовжував вірити в реформи в Україні, незважаючи на 

те, що міг би знайти мільйон приводів для критики. 

«Ви просто поки мало живете. А я спостерігаю Україну вже дуже довго. 

І скажу вам, що сталось колосальне ментальне зрушення», – заспокоював він 

«Українську правду». 

 

«Українці поки що замало знають про різні економічні системи, але 

в них дуже гарні мізки» 

В 1970-х роках до Гаврилишина, тоді ще директора Центру навчання 

менеджменту, звернувся голова «Державного комітету з питань науки і 

техніки» СРСР Джермен Гвішиані з пропозицією бартерного обміну – він 

буде делегувати кілька осіб на менеджерські програми до ЦНМ, а ЦНМ буде 

відправляти своїх студентів на стажування до Радянського Союзу. 
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І в 1971 році Гаврилишин у рамках співробітництва з СРСР вперше 

після стількох років розлуки побував в Україні. 

Вже тоді він передбачив розпад Радянського Союзу і потребу в 

управлінцях з новим типом мислення, яких необхідно буде готувати. 

За кілька поїздок він налагодив зв’язок з ключовими людьми в науковій 

і промисловій сферах. 

Богдан Гаврилишин був знайомий з Михайлом Горбачовим, навіть 

проводив з ним конференцію «Майбутнє Російської Федерації». 

Протягом останніх майже трьох десятиліть Гаврилишин активно 

вкладався у розвиток молодих українців. 

У 1988 році він почав мріяти про відкриття філії Міжнародного інституту 

бізнесу в Україні (так був перейменований ЦНМ у 1981-му), щоб закласти 

«управлінський фундамент» для пострадянської економіки. 

Гаврилишин також підтримував створення студентської організації AIESEC в 

Україні. 

Також завдяки йому свій фонд в Україні відкрив Джордж Сорос, Гаврилишин 

деякий час очолював «Відродження». 

У 2010 році він заснував свій власний благодійний фонд. Його місією була 

підготовка критичної маси молодих українців, які б на власному досвіді вивчали, як 

функціонують найкращі країни Європи – щоб утворити критичну масу людей, що 

трансформують Україну. 

Фонд Гаврилишина фінансував програму «Молодь змінить Україну», у 

рамках якої понад 80 груп молодих людей у віці від 20 до 35 років з’їздили в освітні 

відрядження в одну з шести ефективних країн. На думку Гаврилишина, до таких 

країн належали Австрія, Німеччина, Норвегія, Швейцарія, Швеція, Польща. 

«Українці поки що замало знають про різні економічні системи, але в них 

дуже гарні мізки», – пояснював Гаврилишин та додавав: 

«Виросте нова генерація, вони вивчать приклади ефективних країн, оберуть 

найкращі складові для політичної і соціального створення нашої системи. І вони 

зроблять Україну ефективнішою країною». 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


256 
 

...Маленький, але такий великий та ефективний українець Гаврилишин на 

прощання сказав: «От я не геній, але зробив багато. Змінив долю декількох країн. Я 

не є винятково талановитим».  

 

Джерело: УП, 01.04.2017, 

http://www.pravda.com.ua/articles/2016/10/24/7124674/ 
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17. МОЛОДИЙ І З ВЕЛИКИМИ ПЛАНАМИ: ЩО ЗБИРАЄТЬСЯ 

РОБИТИ МАКРОН НА ЧОЛІ ФРАНЦІЇ 

 

Еммануель Макрон у неділю, 14 травня, склав присягу та офіційно 

вступив на посаду президента Франції. 

Урочиста церемонія інавгурації відбулась у Єлисейському палаці 

Парижа. 

До складення присяги Макрон віч-на-віч півгодини поспілкувався з уже 

колишнім президентом-соціалістом Франсуа Олландом. Під час зустрічі 

попередник повідомив спадкоємцю низку засекречених відомостей, 

необхідних для контролю над ядерними силами країни, і ввів у курс поточних 

справ. «Я передаю владу не політичному опонентові, що набагато 

простіше», – зазначив Олланд. 

 

Наобіцяв – виконаю  

 

У своєму інавгураційному виступі новий президент Франції пообіцяв 

відновити провідні позиції країни в світі. 

«Світ і Європа більше, ніж будь-коли, потребують сьогодні сильної 

Франції, яка голосно висловлюється за свободу і солідарність», – говорив 

новий господар Єлисейського палацу. 

«Увесь світ уважно спостерігатиме за тим, що робитиме Франція, 

оскільки ми разом виходитимемо поза наші побоювання і заклопотаність», – 

наголошував Еммануель Макрон.  

В інавгураційні промові Еммануель Макрон також пообіцяв: «Я не 

зупинюсь ні перед чим. Я виконаю всі взяті мною зобов’язання перед 

країною». А даних під час виборчої кампанії зобов’язань ой як багато. 

Загалом  передвиборча програма Макрона викликає запитання у 

представників різних політичних таборів. Для лівих виборців у Франції він 
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занадто неоліберальний, оскільки відстоює вільний ринок і пропонує 

реформу чітко регламентованого трудового законодавства, яким так дорожать 

французькі соціалісти. А консерваторам у програмі Макрона бракує 

жорсткості реформ і рішучішого підходу в боротьбі з ісламізмом. 

Макрон обіцяв запровадити вільний ринок, а не державний 

протекціонізм, використовувати переваги глобалізації, а не самоізоляцію. 

Макрон підтримує ідею Меркель щодо зміцнення зовнішніх кордонів 

Євросоюзу без шкоди для свободи внутрішнього пересування. Він пропонує 

розмістити уздовж них близько п’яти тисяч співробітників спільної 

прикордонної служби ЄС, яку радить створити.  

Фінансист пропонує зміцнити і єврозону, в якій Франція за обсягами 

економіки посідає друге місце після ФРН. У рамках спільного економічного 

простору 19 держав екс-банкір хотів би створити парламент Єврозони, 

міністерство фінансів і окремий бюджет. Він також висловлюється за 

підвищення митних тарифів у рамках ЄС для захисту європейської 

промисловості від нечесної конкуренції, зокрема з боку Китаю. 

Прискорення процесу опрацювання заяв на політичний притулок також 

належить до числа його передвиборчих обіцянок. 

У світлі терористичної загрози наступний президент Франції обіцяє 

посилити поліцію, армію та розвідку. 

Якщо вірити передвиборчій програмі Макрона, в рамках бюджетної 

реформи будуть звільнені 120 тисяч держслужбовців, не враховуючи 

співробітників лікарень. Водночас з’являться 10 тисяч додаткових робочих 

місць у поліції і до 5 тисяч – у школах. Він також планує заборонити 

використання мобільних телефонів у молодших класах. 

Макрон пообіцяв зберегти 35-годинний робочий тиждень у Франції, але 

готовий надати роботодавцям можливість виносити це питання на 

обговорення всередині компаній. Знижувати пенсійний вік iз 62 років він не 

має наміру. Він також має намір знизити корпоративний податок з 33,3 до 25 
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відсотків, звільнити 80 відсотків домогосподарств від сплати податку на 

житло та переглянути податки «на багатих». 

 

Дивлюся на Київ та й думку гадаю  

 

Стосовно наших очікувань щодо Макрона, то під час виборчої кампанії 

він особливо не зачіпав тему України. А за те, що він відкрито не підтримував 

і критикував Путіна, його позитивно оцінювали в Києві. У нього були певні 

заяви щодо конфлікту на Донбасі та пов’язані з ним санкцій проти Росії. Він 

повторював під час виборчої кампанії, що зняття санкцій iз Москви можливе 

після виконання Мінських угод. І тут він не оригінальний, бо таку ж позицію 

поділяють практично всі лідери західних країн. Другого березня, ще як 

кандидат у президенти, пан Макрон заявив, що діалог iз Росією потрібен, але 

вести його слід iз твердих позицій. Відміну ж санкцій він знову прив’язав до 

«виконання пунктів, передбачених у межах мирного процесу в Україні». 

Проте в ході виборчої кампанії та під час дебатів він усе ж робив хоч і 

обережні, але критичні заяви щодо Росії. Так, під час дебатів він наполягав, 

що не має наміру укладати якусь угоду з Росією. «Я не буду розбудовувати 

нашу незалежність шляхом зближення з Путіним», – відповідав він на 

проросійські заяви інших кандидатів, зокрема Ле Пен. Керівник виборчої 

кампанії Річард Ферранд пояснив, що Макрон виступає за сильну Європу, яка 

протистоїть Росії. Скидається на те, що Макрон iще не випрацював своє 

ставлення до України, і воно вибудовуватиметься вже в ході президентства. 

 

Новий уряд запрацює сьогодні 

 

Макрон відразу оголосив про чотири кадрові призначення. Йдеться про 

радників та осіб, які організовутимуть його роботу. 

Головним радником призначений 30-річний Ісмаель Емелі, який 

нещодавно закінчив магістратуру престижного Інституту політичних 
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досліджень. Емелі був радником Макрона з питань стратегії ще в період, коли 

той був міністром фінансів. Сьогодні Макрон має оголосити повний склад 

нового кабінету міністрів, а завтра відбудеться його перше засідання.  

Учора Макрон здійснив свій перший офіційний закордонний візит до 

Берліна, де зустрівся з канцлером Ангелою Меркель. Під час зустрічі глава 

французької держави обговорив iз Меркель майбутню роль Франції та 

Німеччини в Європейському Союзі, повідомляє агенція «Франс пресс» iз 

посиланням на Єлисейський палац. Макрон пообіцяв кардинально оновити 

Євросоюз.  

Зустріч Макрона з президентом США Дональдом Трампом за 

«тривалим обідом» відбудеться 25 травня на полях саміту НАТО в Брюсселі. 

Про це інформагенції «Франс пресс» повідомило на умовах анонімності 

джерело в Білому домі. Під час перемовин обидва президенти говоритимуть 

про перспективи подальшої співпраці двох країн, відносини США–ЄС та 

США–НАТО, а також питання екології. Раніше президент США обіцяв 

відкликати підпис свого попередника Барака Обами під Паризькою угодою 

2015 року, покликаною мінімізувати вплив кліматичних змін.  

  

А ТИМ ЧАСОМ... 

 

Французи з полегшенням зітхнули з приводу закінчення «ери» вкрай 

непопулярного президента Франсуа Олланда. Але він і надалі дорого 

обходитиметься французам: Олланд отримуватиме 75 тис. євро на рік пенсії 

«чистими». Окрім того, держава платить екс-президентам пожиттєво 14 тис. 

євро в місяць за членство в Конституційній раді. 

Окрім цього, Олланду також належить пенсія екс-депутата парламенту 

та екс-радника Рахункової палати – ще 15 тис. євро «чистими». А ще держава 

має організувати екс-президенту особистий кабінет для роботи, оренду якого 

та комунальні послуги також оплачує держава. 
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«Колишній» також має право найняти на роботу дві особи 

обслуговуючого персоналу та сім помічників iз різних питань. А ще екс-

президентам належить державна охорона. Утримання «колишніх» 

обходиться французам у майже 10 млн. євро на рік. «Найдорожчим» є Валері 

Жискар д’Етьєн – 3,9 млн. євро, далі йдуть Ніколя Саркозі – 3,3 млн. євро та 

Жак Ширак – 2,4 млн. євро. Франсуа Олланд у виборчих промовах та на 

початку президентства обіцяв урізати ці непомірні трати, та «руки до цього 

так і не дійшли». 

 

Джерело: УМ, №057, 16.05.2017. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


262 
 

 

18. 38-МА ВЕСНА БЕЗ ВОЛОДИМИРА IВАСЮКА 

 

Про ті скорботні дні згадує Оксана Патик, яка йшла попереду 

процесії з портретом легендарного композитора... 

 

Травень 1979 року назавжди увійшов у історію України місяцем 

скорботи і туги за популярним композитором, який так рано попрощався з 

білим світом, і місяцем нашого національного сорому. Володимира Івасюка 

вже після смерті почали шельмувати, називати п’яницею і навіть 

божевільним... Кому ж завадив молодий, обдарований маестро, поет, який у 

1970-х спромігся однією лише піснею змусити всіх у колишньому СРСР 

розуміти українську мову? 

22 травня Львів прощався зі своїм улюбленцем, якого шанували і малі, 

й сивочолі. Це була небачена у ті роки процесія й фактично непокора 

радянській владі, правоохоронцям, суду. Це була відповідь на всі наклепи, 

нашіптування, побажання й рекомендації партійно-владної верхівки, 

залякування судових органів не йти на похорон «самогубця». Давалися ж ці 

вказівки під загрозою відрахування з вузу чи звільнення з роботи. У 

львівських вишах саме цього дня призначили комсомольські збори з 

обов’язковою явкою. У версію самогубства, яку переконливо намагалося 

довести кадебістське і комуністично-прокурорське радянське «правосуддя», 

ніхто не повірив. Пошепки усі казали – «вбили Володю»... 

На похорон прийшли не лише львів’яни, а також приїжджі з сіл та 

інших областей, їх було приблизно п’ятдесят тисяч. Серед них і студенти, 

зокрема й Львівської консерваторії, де навчався Івасюк. Якщо приїжджі були 

з жалобними вінками в руках, то водії львівських таксі запитували, для кого 

призначені їхні вінки. Коли прибульці називали ім’я Володимира Івасюка, то 

їм відчиняли дверцята і везли безкоштовно, не брали грошей. Жодної квітки у 

Львові було не знайти, усі вони там – біля Володі, останні живі квіти його 
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останньої весни... Коли труну, прибрану гілками калини і вишитим 

рушником, винесли з помешкання, її хотіли встановити у довжелезну машину, 

яку надала консерваторія. Скандування сотень голосів: «На руки! На руки! 

Нести!» –  не дозволило цього. Труна тихо пливла на раменах студентів 

Львівської консерваторії до Личаківського цвинтаря, і злива квітів встеляла 

останній земний зелений шлях великого українця. Попереду траурної 

процесії у національному строї йшла і несла у руках портрет Володі в 

миртовім вінку донька відомого львівського художника Володимира Патика, 

студентка медінституту Оксана. Лише через 38 років, у травні 2017-го, вона 

дала своє перше інтерв’ю для читачів «Дня» про ті скорботні дні. 

 

«Випадкові речі у нашому житті є зовсім не випадковими» 

 

– Чи твої батьки, Оксано, приятелювали з Володимиром Івасюком? 

– Навпроти львівського Володиного помешкання на першому поверсі 

жила пані Стефа Казімірська, з якою дружила моя мама. Звісно, що Патики 

зналися з Івасюком, а хто тоді з львівської інтелігенції його не знав? Він же 

мав неймовірну популярність. І навіть те, що у чернівецькій квартирі 

Івасюків ще за життя композитора на видному місці висів прекрасний 

натюрморт із гладіолусів роботи мого батька, це говорить радше про любов і 

пошану до таланту великого українця. Мав за честь зробити такий 

подарунок, і зробив! А коли Володя зізнався, що гладіолуси – його улюблені 

квіти, тато не роздумуючи зробив з величезною радістю свій дарунок. Так 

виглядало, що робота чекала на нього. 

Дуже добре пригадую той час, коли Володя ще 24 квітня пішов із дому і 

не повернувся... Його шукали і чекали 24 дні! Пані Стефа, звісно, знала 

більше за нас із мамою. І щоразу, коли Казімірська приходила до нас, то мала 

хоч сумні, але якісь новини. Не хотілося тоді вірити у трагедію, але час 

минав, і нічого втішного в тому не було... 
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Коли закатоване тіло Володі знайшли в Брюховицькому лісі, то мама 

Івасюка Софія Іванівна та пані Стефа (як найближча сусідка) ходили на 

впізнання. Ясно було, що вбили... Не зрозуміти і не бачити цього звірства не 

можна було! Але кричати, волати чи робити якісь гучні заяви тоді, у 1979-му, 

важко було... На тілі закатованого не було... очей, суцільна рана. Нелюди 

поламали Володі пальці на обох руках. «Пальчики мої, пальчики...» – раз у 

раз повторював батько біля синівського гробу. Бузувіри по-звірячому 

знущались із тіла музиканта і композитора, щоб зробити останні хвилини 

його земного життя тернисто нестерпними. 

– 22 травня 1979 року (у вівторок) на вулиці Львова вийшли тисячі 

людей. Вони в заціпенінні стояли перед будинком, де мешкав покійний 

композитор, а у Володиній квартирі стояла труна з його тілом, яку влада 

не дозволила відкривати. Як сталося так, що ти у національному строї 

відважилася нести портрет Івасюка? 

– Це вийшло якось випадково. Принаймні, тоді так виглядало. Хоч із 

роками починаєш розуміти, що випадкові речі у нашому житті є зовсім не 

випадковими. Вже приїхали Левко Дутківський та Назарій Яремчук із 

Чернівців, Василь Зінкевич прибув із Волині. Прийшли колеги та найвірніші 

друзі звідусіль... Усі чекали Софію Ротару. Похорон затримувався... Родина та 

близькі покійного сподівалися, що саме Софія піде на чолі траурної процесії і 

понесе Володин портрет. Ба більше, бойова пані Стефа (до речі, дружина 

професора математики) відважно пішла до директора Личаківського цвинтаря 

(родині було не до того) і узгодила формальності щодо поховання там. 

Керівник дав згоду, затримка була з документами від влади... 

– У той час Софія Михайлівна з ансамблем «Червона рута» 

перебувала у гастрольному турі на Далекому Сході, а скасувати концерти 

було рівнозначно зраді Батьківщини. Тоді Ротару вирішила, що 

співатиме лише Івасюкові пісні, а глядачі, як один, уставали зі своїх 

місць і стоячи слухали їх... 
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– Ми ж цього не знали. Якби то нинішні можливості зв’язку... Звісно, 

що дерев’яного хреста попереду тоді нести не можна було, озвірілі комуністи 

та їхні боси цього просто не дозволили. Було підготовлено портрет Володі у 

миртовому вінку... 

– Це знамените фото роботи львівського митця Романа Барана було 

всім рідне і знайоме, адже його знали з обкладинки на платівці фірми 

«Мелодія» 1977 року «Софія Ротару співає пісні Володимира Івасюка», 

яка розійшлася мільйонними тиражами. Протягом 1977–1978 рр. вона 

мала аж вісім перевидань. Реальні тиражі навіть складно зараз уявити! 

–  Знову ж, нічого випадкового! Коли усі зрозуміли, що Софії Ротару не 

буде, моя мама сказала: «Може, Оксана то зробить»... Ми мешкали близько, 

п’ять хвилин ходу. І я швиденько побігла додому, щоб перевдягнутися. Треба 

віддати належне моїм батькам (тато – відомий художник, мама – лікар), які не 

могли зрадити чи бодай на мить відступитися від горя всього українського 

народу. Передати тодішню атмосферу словами просто нереально... Моя мама 

у той час мала велику колекцію вишиванок. Я вдягнула чорну борщівську 

шерстяну сорочку, до речі, ношу її й донині, осучаснену і модернізовану. Як і 

вбираю ту саму крайку та плахту... Увесь цей стрій передам колись своїй 

онучці Маланці, якій тепер чотири місяці. 

Мені у 1979-му було 19 років. Я навчалася у Львівському медичному 

інституті на третьому курсі. Ні після похорону Івасюка, ні пізніше мені ніхто 

не сказав жодного слова проти, ніхто не викликав, не дорікав, не виховував... 

Та й на екзаменах мене «не завалювали». А могли! Бо багатьох моїх 

однокурсників викликали в деканат. Значить, слідкували, знали в обличчя 

кожного... 

Коли Михайло Григорович, батько Володі, сказав: «Виносьте!», Софії 

Ротару не було у Львові, і чекати вже більше не могли. Для мене все 

відбулося, наче в найстрашнішому сні й тумані. 

Траурна процесія розтягнулася на кілька кілометрів. Стільки людей на 

похороні Личаківський цвинтар, мабуть, ще не бачив за всю свою історію. До 
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нього від помешкання Володі йти пішки від сили хвилин 15, а видавалося, що 

йшли півтори години. Весь транспорт зупинився. Ніде не було видно жодного 

міліціонера. На тротуарах, узявшись за руки, стояли в ланцюгу молоді 

хлопці, охороняючи похорон. Усюди, де було можна бачити процесію, охочі 

це робили: з дахів будинків, балконів, дерев... 

Я повільно йшла попереду. Що відбувалося позаду, не бачила. Лише 

згодом дізналася, що за мною у глибокій зажурі ступали Левко Дутківський і 

Назарій Яремчук. Буковинці несли великий вінок із живих білих квітів. 

 

«Звідусіль чувся не плач, не стогін, а щось настільки зболене...» 

 

– Володя був неодружений, тож, за національним звичаєм, першим 

вінком був «кавалерський», він виявився найбільшим серед інших, його 

й несли Левко з Назарієм. 

– Також не могла бачити, але знала, що позаду йдуть поети-піснярі 

Ростислав Братунь (як виявилося – єдиний представник від влади; вірний 

друг і співавтор покійного, разом написали 30 пісень), Роман Кудлик, Богдан 

Стельмах, Степан Пушик, Микола Петренко, Мирослав Воньо, Юрій 

Рибчинський, співак Василь Зінкевич, композитори Вадим Ільїн та Ігор 

Білозір (останній тоді ще – студент Львівської консерваторії), письменник 

Дмитро Герасимчук, поетеса Ганна Канич, ректор консерваторії Зенон 

Дашак, Лешек Мазепа, професор, педагог Володі в консерваторії. 

Добре пам’ятаю виступи Ростислава Братуня і Романа Кудлика. Й досі 

дивуюся, як вони могли взагалі говорити... Емоції зашкалювали, звідусіль 

чувся не плач, не стогін, а щось настільки зболене, про яке не опишеш і не 

розкажеш... Коли студенти консерваторії заспівали «Чуєш, брате мій», а 

потім, із опусканням труни в яму, – і «Червону руту», сліз не соромився 

ніхто... Окрім «тайняків», яких львівська інтелігенція вміла розрізняти і в 

натовпі, адже це не люди: без серця, без душі, без жалю, без обличчя. Якась 

сіра маса, якесь «воно». І їх тоді на Личакові було предостатньо. 
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Благо, що швагер Володин Любомир Криса – професійний фотограф, 

який зберіг для історії безцінні реліквії-знімки. Навіть я, переглядаючи їх 

нині, здригаюся і дуже довго прокручую в пам’яті той травневий день 1979-

го. 

В самогубство брата ніколи не вірили ні старша сестра Галина, ні 

молодша – Оксана. Івасюки були високо інтелігентною патріотичною 

родиною, і хоч як би їх плямували комуністи, вони нею й залишилися. 

Роман Іваничук, який дуже любив Володю Івасюка, у своїй книжці 

«Благослови, душе моя, Господа» достеменно підвів риску під тим, про що 

всі здогадувалися, але мовчали: «Смерть його була потрібна для нагнітання 

серед інтелігенції липкого почуття страху. Ось ти втішаєшся славою, ти став 

улюбленцем публіки, твій рейтинг вищий, ніж у вождів, – невже не розумієш, 

що це заважає офіційній владі? Для нас, окупантів, найстрашніші речі – лідер 

і прапор. Тому ми лідерів компрометуємо або вбиваємо, а без них прапора 

ніхто не підніме. Який би ти не був талановитий, не забувай, що міру твоєї 

популярності повинні встановлювати ми; крім того, ти мусиш дати привід, 

щоб тебе хвалив народ, а ми в першу чергу, візьми від нас похвалу, посаду, 

подачку – і публіка до тебе вмить охолоне, зате ми вже тоді підведемо тебе 

під відповідний ранг – талановитого, відомого, видатного, присвоїмо тобі 

навіть звання генія, якщо позбудешся сверблячки лідерства, – а ні, то буде 

таке саме, як тому повішеному в лісі: тебе оголосять божевільним 

алкоголіком, тебе ніхто не захистить і після смерті й навіть матері не буде 

дозволено доступитися до твого тіла, щоб вона не побачила на ньому слідів 

насильства... Таке ми зробили з Івасюком і не побоялися його світової 

популярності, а з тобою нам легше буде владнати справу»... 

Влучніше не скажеш! Чесно і правдиво. Які лише нісенітниці не 

поширювалися, щоб очорнити світле ім’я Володі. Навіть у голову подібне не 

могло прийти. Але наш народ розумний і добре знав і знає, хто справжній 

вбивця. 
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– І влучно висловився про те, що не влаштовувало радянську владу 

у Володиній творчості, його батько Михайло Григорович: «Краса – вона 

завжди небезпечна, бо пробуджує свідомість людей, кличе їх до 

внутрішньої розкутості, свободи, збагачує інтелект. А саме цього 

найбільше боялися ті, хто хотів тримати український народ у певних 

рамках, зокрема культурних». 

– Окрім фантастичної кількості квітів, що приносили люди на могилу 

Володі Івасюка, також залишали дуже багато авторських віршів, присвячених 

йому, часом дуже цікавих і навіть професійних, а також різні записки, 

звернення, інформації та інше. Так сталося, що не змогли на похорон 

приїхати надзвичайно популярні «Тріо Мареничів», проте з вуст у вуста 

передавали слова, які співаки написали на вінку і принесли на могилу 

наступного дня: «Спасибі, друже, за любов жагучу до рідної Вкраїнської 

землі, повік твою «Червону руту» співати будуть солов’ї!» 

Розповісти детально про все я не могла не лише через місяць чи рік, 

навіть через десятки років! 

 

Джерело:  «День», №83-84, 18.05.2017. 
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19. НЕЗРІВНЯННА: АДА РОГОВЦЕВА СВЯТКУЄ 80-РІЧЧЯ НА 

СЦЕНІ 

 

У Міжнародному центрі культури і мистецтв у Києві 18 липня 

показуватимуть «Соломон у спідниці» – виставу, у якій зіграє Ада Роговцева, 

якій двома днями раніше виповнилося... 80 років. 

Через щільний знімальний та репетиційний графік навіть день 

народження Ада Миколаївна святкувала в роботі. 

Донька Прими театру і кіно Катерина Степанкова – теж актриса і 

режисер – повідомила, що ювілейне святкування вiдіб’ється кількома 

заходами. 

Виставу «Соломон у спідниці» поставлять уперше в Києві, після туру 

містами України. 

А на осінь сплановано ювілейну прем’єру в Театрі драми та комедії на 

лівому березі Дніпра, вихід книги та ювілейний творчий вечір за підтримки 

Міністерства культури. 

Талантом Ади Роговцевої вражали глядачів театральні постановки 

1950–1990-х на сцені Київського театру імені Лесі Українки. 

Едуард Митницький, який поставив з Адою Миколаївною легендарні 

вистави, каже, що Роговцева здатна максимально сприйняти релігію 

режисера, бо завжди готова до контрастних і нестандартних постановочних 

рішень.  

Одна зі знакових – «Варшавська мелодія». Ця п’єса Леоніда Зоріна 

народилася як художня реакція на сталінський указ 1947-го – про заборону 

шлюбів радянських людей з іноземцями. 

Ада Роговцева зіграла її 670 разів. 12 сезонів. У всіх містах України, в 

Москві, в Петербурзі, у Білорусі. 
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Після 35 років на сцені Театру імені Лесі Українки незрівнянна Ада 

часто гастролює з концертними програмами та камерними театрами, не раз 

була у зоні АТО. 

Ролей Ади Миколаївни – народної артистки України, Героя України – не 

злічити. У Київському театрі на Лівому березі Дніпра йде вистава з її участю 

«Вася має подзвонити» у пам’ять про видатного артиста Костянтина 

Петровича Степанкова, а також «Рожевий міст». У репертуарі столичного 

«Сузір’я» – «Схоже на щастя». 

Браво! І многая літа!  

 

Джерело: УМ, №86, 18.07.2017. 
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20. ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ПРИНЦЕСИ ДІАНИ – КРАЩІ ФОТО 

КОРОЛЕВИ СЕРДЕЦЬ 

 

31 серпня 2017 року виповнилося 20 років з моменту смерті принцеси 

Діани, яка загинула в автокатастрофі в Парижі (Франція). 

Неповторна «королева сердець», перша дружина принца Чарльза – 

Діана Спенсер стала безумовною героїнею XX-го століття, передає 

Ukr.Media. Її не надто щасливе життя стала надбанням громадськості, а 

обставини смерті залишаються загадкою до цих пір. 

Діана загинула в автокатастрофі 31 серпня 1997 року в Парижі 

(Франція). Разом з принцесою загинув її друг Доді аль-Файєд. 

Поліція провела розслідування, в результаті якого причиною смерті 

принцеси був оголошений нещасний випадок, викликаний необережністю 

шофера і безпечністю пасажирів машини (ніхто з них не був пристебнутий). 

Місця, де Діана частіше за все бувала за життя, а також тунель, де вона 

загинула, стали об’єктом паломництва її шанувальників. 

На похороні принцеси її близький друг, відомий співак Елтон Джон, 

який виконав пісню Свічка на вітрі (Candle In The Wind). Цей сингл став 

найбільш успішним за всю історію поп-музики. До речі, спочатку ця 

композиція була присвячена Мерилін Монро. 

У цьому році з нагоди 20-ї річниці трагічної події про принцесу 

згадують з особливим трепетом. 

Так, її діти, принц Вільям і принц Гаррі розповіли, що планують на 

честь мами розбити новий сад на території Кенсінгтонського палацу. У цій 

справі принцам допоможе благодійна організація The Historic Royal Palaces. 

Добротою, чарівністю та милосердям Діана назавжди вписала своє ім'я 

в історію не тільки Британії, і всього світу. 

Люди любили Діану – яскраву, живу, елегантну, безпосередню, таку 

несхожу на типових представників британської аристократії. Під час 
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розлучення симпатії народу були на її боці і залишалися з нею до її відходу з 

життя. 

 

Джерело: Ukr.Media, 31.08.2017, https://ukr.media/culture/320115/ 
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