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ПРИЛЕЧУ ДО ВАС ШЕПОТОМ ВІТРУ…
ГАННА АРСЕНИЧ-БАРАН
(1970 – 2021)
Арсенич-Баран Ганна Василівна народилася
26 червня 1970 року в с. Нижній Березів Косівського
району Івано-Франківської області. Закінчила ІваноФранківський педагогічний інститут імені Василя
Стефаника. Працювала вчителем української мови та
літератури в школах Косівщини. Із 1998 року мешкала в
м. Чернігові, куди приїхала з поетичним доробком, тому
цього ж року стала членом НСПУ.
Обіймала посади вчителя української мови і
літератури ліцею №15 м. Чернігова, методиста відділу
суспільно-гуманітарних дисциплін, старшого викладача
кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання, а від 2015 року –
завідувачки кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського. У 2014
році успішно захистила кандидатську дисертацію з теми «Мова української християнської
віршованої молитви XIX – початку XXI ст.» (науковий керівник – член-кореспондент НАН
України Німчук В.В.). Кандидат філологічних наук, доцент.
Із 2011 року працювала заступником голови Чернігівської обласної організації
Національної спілки письменників України, а 2016 року була обрана головою осередку.
Автор поетичних збірок «Рушник на калині» (1997 р.), «Музика черемхи» (1998 р.),
«Розквітлий глід» (2001 р.), «Тремтять гіацинти» (2003 р.), «Обнадію весною» (2005 р.),
«Чарує буйнава весна» (2018 р.), прозових – «Під райськими яблучками» (2001 р.),
«У понеділок все буде по-іншому» (2003 р.), «Як зайде місяць» (2005 р.), «Солодкі слова»
(2010 р.), «Хіба буває багато любови?» (2019 р.) та романів «Тиха вулиця вечірнього міста»
(2005 р.), «Радуйся, Невісто неневісная!» (2018 р.), «Муська» (2018 р.), понад 200 наукових
статей з мовознавства, літературознавства та методики викладання української мови,
упорядник антології української віршованої молитви ХІХ – початку ХХІ ст. «Молитва небо
здіймає вгору» (2011 р.), укладач «Словника українсько-російських міжмовних омонімів»
(2020), хрестоматії «Література рідного краю» (2021).
Лауреат обласних премій імені Михайла Коцюбинського та імені Леоніда Глібова.
Твори Г. Арсенич-Баран перекладені англійською, білоруською та вірменською мовами.
Постійний член журі міжнародних, усеукраїнських, обласних інтелектуальних
конкурсів і турнірів. Укладач завдань олімпіад, творчих конкурсів з української мови і
літератури. Брала участь у міжнародних виставках, зокрема «Сучасні заклади освіти».
Неодноразово проводила тренінги з культури українського мовлення, започаткувала
авторські курси «Культура мовлення педагога в умовах Нової української школи», «Зміни
в новому Українському правописі» для широкої категорії слухачів.
Старший екзаменатор з перевірки завдання з відкритою відповіддю ЗНО з
української мови і літератури (КЦОЯО).
Волонтер-викладач проєкту «Безкоштовні курси української мови». Ведуча
радіопередачі «Звучи, рідна мово!». Активний організатор й учасник науковопрактичних конференцій міжнародного, всеукраїнського й обласного рівнів.
Великий патріот, працелюб, творча людина, бездоганний знавець філології,
мудрий керівник, талановитий викладач Ганна Василівна користувалася любов’ю і
повагою в колективі.
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СТАТТІ ІЗ НАУКОВОГО ДОРОБКУ
Становлення й розвиток релігійного стилю
української мови
У сучасному українському мовознавстві
можна
спостерігати зростання наукового інтересу до проблем
стилістики. Виокремившись у самостійну галузь наукового
вивчення мови в 50-60 роки ХХ ст., лінгвостилістика виявила
тісний зв‘язок з історією літературної мови, культурою мови,
семасіологією, історією національної культури, психологією й
соціологією, а також із релігією.
Сучасний етап розвитку науки позначений підвищеним
інтересом дослідників до тих явищ і процесів, які перебували поза увагою вчених. До
таких явищ і процесів належать практично всі, які так або інакше апелюють до питань
релігії. Зокрема, у вітчизняному мовознавстві виникла потреба більшою мірою
дослідити вплив християнства на українську мову, пожвавити різноаспектні
дослідження релігійних творів. На особливу увагу заслуговують дослідження,
присвячені розвиткові релігійного стилю української мови. Починаючи з кінця 80-х
років ХХ ст., в українському мовознавстві приділяється багато уваги цьому питанню.
Нині над ними працюють такі українські лінгвісти, як В.В. Німчук, Н. Бабич, С.В. Бібла,
С. Богдан, Н. Бойко, Л. Бондаренко, Г. Бурдіна, Н.В. Піддубна, С. Деравчук (Лук‘янчук),
Г.І. Віват, Є. Грицак, Н.Я. Дзюбишина-Мельник, В. Задорожний та багато інших
науковців.
Упродовж цього часу виникало чимало наукових дискусій стосовно назви стилю.
Дехто з науковців називає стиль конфесійним, дехто – сакральним, Н. Бабич пропонує
називати стиль богословським. На науковій конференції «Українська мова і сфера
сакрального», яка відбулася 21-22 жовтня 2010 року в Чернівцях, більшість науковців
зійшлися на думці, що необхідно називати цей стиль релігійним, оскільки він обслуговує
різні релігії (а не конфесії), стосується не лише понять сакрального, але входить і в
профанне, і не є лише стилем богослов‘я як науки.
Отже, у своїй розвідці ми розглянемо поняття релігійного стилю, його розвиток і
функціонування, історію й опрацювання в науковій літературі, його взаємодію з іншими
функціональними стилями української мови.
Актуальність нашої роботи полягає в тому, що на сучасному етапі розвитку
української мовознавчої науки часто доводиться звертатися до зразків релігійного
стилю. Удосконалення релігійного стилю є актуальною проблемою не лише для
богословів, але й для філологів. Тому загальний опис стилю та проблем його
використання вважаємо актуальними.
Об’єкт дослідження – релігійний стиль української мови, його підстилі, історія,
розвиток і функціонування.
Предмет дослідження – жанри релігійного стилю, його основні ознаки.
Мета роботи – виявити специфіку релігійного стилю серед інших
функціональних стилів української мови, дати його визначення та вказати на різновиди
5
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(підстилі), простежити історію розвитку релігійного стилю в українській культурі та
ступінь вивчення цього питання в українському мовознавстві.
Для реалізації поставленої мети необхідно розв‘язати такі завдання: з‘ясувати
місце релігійного стилю серед інших функціональних стилів української мови;
проаналізувати праці українських науковців з цього питання; виявити особливості
релігійного стилю та його підстилів; дослідити історію розвитку цього стилю в
українській культурі.
Практичне значення роботи полягає в можливості її використання під час
створення курсу історії української літературної мови, під час написання синтетичних
праць з історії української літературної мови, зокрема розвитку релігійного стилю,
української літератури чи теології. Виявлений матеріал може бути використаний під час
укладання програм спецкурсів з української стилістики та культури мовлення,
написання праць про особливості мови жанрів релігійного стилю, для читання
спецкурсів у світських та духовних вищих навчальних закладах, школах.
Мова повноцінно розвивається й функціонує лише тоді, коли вона може бути
реалізована й функціонувати в усіх сферах людського буття. Позаяк духовність народу
найбільше пов‘язана з його релігійним життям, то мова тут має широке поле для
діяльності.
Історія розвитку релігійного стилю української мови тісно пов‘язана з розвитком
цього стилю у світовій культурі. Релігійний стиль виник тоді, коли були написані перші
релігійні книги. Ми у своїй роботі розглядаємо релігійний стиль, який обслуговує
християнство, тому не торкатимемося питання особливостей релігійного стилю інших
релігій.
Важливим чинником розвитку релігійного стилю будь-якої мови є наявність
канонічних книг, релігійної літератури, перекладів Біблії тощо. Переклади Біблії мали
величезний вплив на розвиток релігійного стилю, а Біблія була першою книгою,
перекладеною іноземною (грецькою) мовою.
Оригінальними біблійними мовами, тобто мовами, якими були написані
оригінальні тексти Біблії, є три стародавні мови. У Старому Заповіті це давньоєврейська
й арамейська; у Новому Заповіті – грецька у формі діалекту «койне».
На жаль, українська мова протягом свого історичного розвитку не завжди мала
змогу бути реалізованою повною мірою в церковно-релігійному житті українського
народу, що було зумовлено, насамперед, екстралінгвальними чинниками, вилученням
стилю з контексту української літературної мови в Україні від середини 30-х років
ХХ ст. на Сході та від середини 40-х років на Заході.
Т. Коць в історії розвитку й вивчення релігійного стилю української мови умовно
виділяє два періоди – обидва на зламі століть:
1) 60-ті роки ХІХ ст. – 30-ті роки ХХ ст.;
2) друга половина ХХ ст. – поч. ХХІ ст.
І перший, і другий періоди, як уважає науковець, дещо співмірні у своїй
орієнтації. Нині ми часто повертаємося до тих засад, які були вироблені сто років тому,
тобто починаємо все з початку [19, с. 305].
Так відбувається тому, що протягом багатьох десятиліть за умов, як зазначає
В. Німчук, «коли релігія розглядалася як реакційний пережиток, з яким нещадно
боролися, коли діяльність дозволених конфесій усіляко обмежувалася, коли Українська
автокефальна православна та Українська греко-католицька церкви були заборонені, а на
участь у релігійних відправах власть імущі дивилися з підозрою, — українська мова в
6
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конфесійному вжитку не ставала об‘єктом наукових досліджень» [29, ғ 11-12, с. 28].
Г. Макар підкреслює, що історія уцерковлення української мови в підросійській Україні
вилилася в тяжку драму всього українського народу, яка була розв‘язана тільки під
кінець минулого століття. За часів російської імперії українську мову не допускали в
церковно-релігійну сферу, а при Радянському Союзі через ідеологічні догми влади
заборонено було все, що мало будь-який зв‘язок з релігією [24, с. 177].
Релігійний стиль увійшов у життя українців із прийняттям християнства. Уже із
середини ХІІ – кінця ХІІІ ст. у Київській Русі функціонував український різновид
східнослов‘янської редакції старослов‘янської мови, яку з ХІІІ ст. почали називати
церковнослов‘янською мовою. Упродовж багатьох століть вона існувала як мова церкви,
за нею був закріплений статус апостольської (профетичної, посланницької, пророчої)
мови. Церковнослов‘янська мова є сакральною, культовою, тобто богослужбовою
мовою. Риси, що притаманні цій мові (архаїчність, стандартність, консервативність,
урочистість), у всі часи зберігають особливе ставлення до неї. Однак історичний
розвиток української літературної мови також засвідчує можливість і навіть
необхідність проникнення її в усі сфери життя народу, у т. ч. й у сферу релігії.
Уже з XV ст. починається перекладання канонічних текстів українською мовою.
У середині XVI ст. уже був здійснений переклад Нового Заповіту (Пересопницьке
Євангеліє, 1556-1561) та його списки, Євангеліє Негалевського (1581), Крехівський
Апостол (60-ті роки XVI ст.) та ін. Були надруковані проповіді, ораторські й теологічні
твори, духовна поезія, релігійні пісні. Отже, у XVI-XVII ст. у староукраїнській мові
склався й функціонував такий її різновид, як релігійний стиль.
За часів панівного становища російської церкви в Україні припинився процес
вживлення української мови в церковно-релігійну сферу. Та все ж, незважаючи на
мовну політику Синоду та Київської митрополії, яка збігалася з русифікаторською
політикою царизму, уже в 60-х роках ХІХ ст. з‘являються перші спроби ввести
українську мову в релігійну сферу. Священик І. Бабченко писав, що його проповіді мали
успіх тому, що він їх виголошував селянам «на общепонятномъ языкυ
малороссійскомъ», бо для них це «родной, близокъ къ сердцу языкъ» [3, с. 5].
На Галичині й Волині на сторінках періодичних видань («Рускій Сіон», «Нива»,
«Прапор», «Душпастир», «Церковний Восток», «Богословія») відбувається бурхлива
дискусія з питання використання української мови в церковній сфері. На сторінках
часопису «Рускій Сіон» за 1876, 1879 рр. з‘являються анонімні замітки «В ділі нашої
словесности» і «Замітки о рускім язиці», що спонукають церковну громадськість увести
українську мову в церковні відправи. Постає питання про вироблення власне
української церковної термінології, тобто з‘являються перші мовознавчі розвідки про
лексичний рівень релігійного стилю української мови, які започатковують найбільш
оформлену й виразно окреслену тенденцію всього ХХ ст. – орієнтацію на ресурси
церковнослов‘янської мови. Історична першість і тривалість розвитку цієї орієнтації
стають домінантними елементами у створенні релігійного стилю в Українській грекокатолицькій церкві. У часописі «Нива» була опублікована замітка (знову ж анонімна)
«До нашої церковної термінольогії», у якій було запропоновано деякі
церковнослов‘янізми замінити українськими відповідниками (ад – пекло та ін.). Такі
спроби не завжди були схвально сприйняті. Й. Мельницький у статті «Відповідь на
допись до ―Ниви‖: ―До нашої церковної термінольогії‖» та Г. Костельник у статті
«Значіння старословянської церковної мови» твердять про необхідність збереження
церковнослов‘янських слів для сакральності, піднесеності, урочистості змісту. Значна
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увага на сторінках галицької преси була приділена проблемам акцентуації
богослужбових текстів. Дискусія була розгорнута навколо питання: зберігати
церковнослов‘янську наголошуваність чи впроваджувати українську. Деякі анонімні
статті пропонують дотримуватися української літературної вимови. Наприклад, у
журналі «Рускій Сіон» були надруковані статті «Один крок дальше по остаточному
рішенію акцентів в наших літургіческих книгах, ім. словах: помолімся, просім», у
часописі «Душпастир» — «О акцентуації в наших книгах церковних». А. Торонський у
статті «Кілька слів щодо акцентуації в книгах церковних» відстоює збереження
церковнослов‘янського наголошування для збереження духу церковнослов‘янської
літургії [19, с. 306].
Великий вплив на розвиток релігійного стилю мали переклади Святого Письма
українською мовою в ХІХ – ХХ ст. Це (за О. Горбачем): 1) Шашкевичеві уривки
перекладів Євангелія від Матвія й увесь переклад Євангелія від Івана (Львів, 1842);
2) Кулішеві переклади Святого Письма, зокрема Псалтиря (Львів, 1858-1898);
3) переклади Євангелій Пилипа Морачевського (1860-1862, Москва, 1907-1911, Львів –
Вінниця, 1921); 4) переклади Євангелія від Луки (Львів, 1874-1877) Антона
Кобилянського; 5)Біблія у виданні Лондонського Біблійного Товариства, перекладена
П. Кулішем, І. Пулюєм, І. Нечуєм-Левицьким (Відень, 1903); 6) переклад Нового
Заповіту й Псалтиря о. Олександром Бачинським (Львів, 1903); 7) переклад Нового
Заповіту й Псалтиря о. Ярослава Левицького (Жовква – Львів, 1921-1925); 8) переклад
Чотириєвангелія (Львів, 1937) та Псалтиря (Рим, 1966) о. Михайла Кравчука;
9) переклад Святого Євангелія о. Теодосія Т. Галущинського, ЧС ВВ (Рим, 1949);
10) переклад окремих книг Старого Заповіту о. Володимира Дзьоби (Рим, 1945;
Мюнхен, 1957, 1958, 1961, 1962, 1964); 11) напристольне Святе Євангеліє (кирилицею)
(Варшава, 1939); 12) переклад Нового Заповіту, Псалтиря (Лондон, 1942, 1949) та Біблії
(Лондон, 1962) Івана Огієнка (митрополита Іларіона); 13) переклад Святого Письма
Старого та Нового Заповіту (Рим, 1963) з передруком частин (Новий Заповіт і Псалтир
(Рим, 1979, 2-е видання 1980)) [8]. У цьому ряду ще слід згадати священика Василя
Яковича Гречулевича (1791-1870) із Вінниччини. Це перший священик на теренах
Російської імперії, що писав духовні книги новоукраїнською мовою. Він опублікував
багато богословських книг, особливо проповідей. У своїх творах він використовував
уривки з Біблії, перекладені новою українською мовою.
У кінці 80-х років ХХ ст. відчутно пожвавився процес перекладання Святого
Письма. У 1988 року в Москві вийшла друком «Біблія, або Книги Святого Письма
Старого и Нового Заповіту із мови давньоєврейської й грецької на українську дослівно
наново перекладена», що була, по суті, перевиданням перекладу І. Огієнка, про що
свідчить сам текст, а також позначка «United Bible Societies 1962» на звороті титульної
сторінки. У тому ж році Український екзархат РПЦ опублікував до 1000-ліття хрещення
Русі «Новий Заповіт Господа нашого Ісуса Христа» українською мовою. Хто переклав
Святе Письмо та з якої мови, у виданні не зазначено. Текст має багато спільного з тим,
який вийшов із дозволу Синоду Російської православної церкви в 1906-1911 рр., але з
урахуванням й інших перекладів, що були опубліковані недавно.
У 1990 р. побачив світ переклад Четвероєвангелія, здійснений Л. Герасимчуком та
о. Л. Лутківським (журнал «Вітчизна» – ғғ 3, 5, 7, 9). Серед новітніх українських
перекладів, виконаних у дусі раціоналістичної біблійної критики, помітним є
коментований переклад Євангелія від Йоана Є. Дулумана, що на початку 90-их років
XX ст. був надрукований у журналі «Людина і світ». Заявив про свій переклад Святого
8

Українська мова і література в школі № 69’2021

Письма письменник О. Гижа – автор, який декларує прагнення виправити архаїзми,
помилки й неточності, що були наявні в попередніх перекладах. Письменник О. Гижа
перекладає й неканонічні книги. У 1990 році він опублікував переклад апокрифічного
Євангелія від Хоми. Над перекладом Біблії українською мовою працювали також
баптистські
пастори
В. Кузів
та
Жабко-Потапович;
адвентистський
діяч
В. Марцинківський. Свій новий переклад Нового Заповіту з Псалтирем та Притчами
Соломоновими видали євангельські християни-баптисти в Україні. Нині над новим,
четвертим повним перекладом Біблії українською мовою працює Українське біблійне
товариство. Проект перекладу Нового Заповіту, здійснений під егідою товариства
священиком Р. Турконяком та опублікований у 1997 р., був відкритий для обговорення та
редакції. 2000 року, пройшовши експертну комісію, яка складалася з богословів,
мовознавців, письменників, побачив світ остаточний варіант цього перекладу. А в
2011 році вийшов друком повний переклад Біблії, здійснений Р. Турконяком. Завершена
робота над перекладом Біблії українською мовою богословською комісією Української
православної церкви Київського патріархату. Цей переклад виданий 2004 року.
Отже, як відзначив В. Німчук, «уже перші переклади Святого Письма новою
українською літературною мовою з використанням окремих старовинних елементів
показали, що нею можна передати всі тонкощі біблійних текстів, зберігаючи при цьому
їх красу й урочистість» [29, с. 18].
Становлення релігійного стилю української мови відбувалося не тільки в
перекладах богослужбових текстів, Святого Письма тощо, а й у живому спілкуванні з
Богом, тобто на Службах Божих. Отже, постає проблема читань молитов українською
мовою. Деякі автори тогочасних часописів (Ю. Дзерович [9], М. Щепанюк [39])
уважають, що такою мовою повинна бути церковнослов‘янська. М. Каровець відстоює
право читання молитов українською мовою, яка, окрім такої ж урочистості й
піднесеності, несе в собі ще й аспект зрозумілості й відчуття близькості змісту для
кожної людини [14; 15].
У Центральній Україні церковнослов‘янську мову в релігійному вжитку
підтримують відомий філолог П. Житецький, дослідник О. Онишкевич та письменник
Я. Головацький. Однак українська мова через переклади Святого Письма, видання
церковних книг, проповідей українською мовою активно входить у церковно-релігійну
сферу вже починаючи з кінця ХІХ ст. У часописі «Русская мысль», що виходив у СанктПетербурзі, були опубліковані статті за підписом «Українець», у яких автор обстоював
право української мови на повноцінне входження в церковно-релігійну сферу. Як
з‘ясувалося пізніше, автором цих статей був Б. Костяковський [18]
На рівень сакральної живу українську літературну мову підняла Українська
автокефальна православна церква, яка в 1919 році відправила першу Службу Божу
українською мовою. Ця конфесія й стала, власне, рушієм у створенні конфесійного
стилю української мови і започаткувала тенденцію максимальної орієнтації на
внутрішньомовні (власне українські) ресурси. Багато зусиль для становлення
сакрального стилю української мови зробив І. Огієнко (митрополит Іларіон), який,
будучи міністром віросповідань Української Народної Республіки, 24 вересня 1919 року
розіслав наказ, у якому було зазначено, що Євангеліє в церквах, де є змога, повинно бути
читаним українською мовою: «Всі Служби Божі, всі читання і співи в церкві, всі треби
неодмінно правити з українською вимовою, себто так, як було на Вкраїні довгі віки».
Митрополит Іларіон дав указівки, як читати церковнослов‘янські тексти на український
лад. Виконання указу було обов‘язковим, термін переходу на українську мову — один
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місяць. У цей час виходять публікації І. Огієнка, у яких митрополит обґрунтовує
необхідність поширення української мови в церквах [19, с. 307]. Митрополит Іларіон
присвятив багато труда для того, щоб утвердити українську мову як мову богослужбову.
Він написав багато праць, у яких стверджував право української мови на її існування в
церкві.
Підтримували введення української мови в церковно-релігійну сферу автори
діаспорних публікацій. О. Лотоцький у статті «Національний елемент у християнстві»
писав: «Коли мова стає синонімом народу, то не може він донести цю свою духовну
цінність до тої найбільш інтимної скарбниці, де заховані його релігійні почування».
Спільними зусиллями церковних і культурних діячів та науковців релігійний стиль
української мови вже на початку ХХ ст. повноцінно й активно входить у систему
української мови, функціонує в писемному й усному її різновиді. Кінець ХІХ – початок
ХХ ст. ознаменований першими дослідженнями лексичного й фонетичного рівнів,
визначенням основних засад релігійного стилю української мови [19, с. 308].
У часи, коли через ідеологічні перешкоди релігійний стиль української мови не
був предметом вивчення української лінгвостилістики (30-90 рр. ХХ ст.), його все ж
продовжують досліджувати окремі мовознавці діаспори. П. Ковалів розглядає
історичний аспект цього питання в праці «Молитовник, служебник: Пам'ятка ХІV ст.», у
якій порушує питання стилістичних ознак тексту; використання тавтології, риторичних
запитань, що зумовлено впливом народнорозмовної мови [17]. Предметом вивчення стає
релігійний стиль для О. Горбача, який аналізує переклади Біблії українською мовою,
досліджує їх лексику та граматичні особливості, звертається до історії церковномузичної термінології, визначає джерела її походження [8]. Тематичні підгрупи
української релігійної лексики стають об‘єктом дослідження М. Юрковського [40],
Я. Рудницького [32], М. Лесіва [20].
У 1990-х роках починається відродження як перекладання Святого Письма та
церковних жанрів українською мовою, так і вивчення релігійного стилю науковцями й у
межах України. Предметом наукового вивчення релігійний стиль стає в таких
українських мовознавців, як К. Симонова [33].
Важлива роль у вивченні історії релігійного стилю належить відомому
українському мовознавцеві В. Німчукові, який у серії статей «Українська мова –
священна мова» [29] аналізує функціонування української мови в сакральній сфері
життя, починаючи від українського різновиду східнослов‘янської редакції
старослов‘янської (церковнослов‘янської) мови й до сучасності. Мовознавець наголошує
на таких періодах розвитку конфесійного стилю: 1) від 20-х рр. ХVІІІ ст. до 20-х рр.
ХХ ст. (у цей час офіційне православ'я нічого не зробило для розвитку української мови
(у тому числі для релігійного стилю); 2) 1919-30-ті рр. ХХ ст. (1919 рік знаменується
початком уведення живої української мови в релігійну сферу життя – відбулася перша
Служба Божа українською мовою; діяльність УНР). Дослідник аналізує й писемну
форму релігійного стилю, насамперед переклади Біблії [27; 28; 29; 30; 31].
Проблеми перекладу богослужбової літератури, історія розвитку стилю, його
функціонування в сучасній українській літературній мові були порушені на
Всеукраїнській науковій конференції «Сучасна українська богословська термінологія:
від історичних традицій до нових концепцій» (Львів, 1998 р.) [35], на науковій
конференції «Християнство та українська мова» (Київ, 2000 р.) [37] та Міжнародній
науковій конференції «Українська мова і сфера сакрального» (Чернівці, 2010 р.) [25; 26].
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На зазначених конференціях були порушені проблеми української мови й сфери
сакрального (М. Скаб, Н. Гуйванюк, Т. Бичкова, Т. Висоцька, О. Гаврилащук, Н. Тома),
концептуалізації
сакрального
засобами
української
мови
(Н. Слухай,
Л. Савченко,Н. Іовхімчук, А. Данілова, П. Мацьків, Т. Свердан, О. Климентова,
О. Криштанович, І. Гуцуляк), становлення релігійного стилю української мови
(О. Скопненко, Л. Павленко, М. Кулієвич, Г. Макар, О. Петришина, С. Перепелиця,
О. Курганова, В. Шаркань, О. Ніка, У. Штанденко та інші), перекладу богослужбової
літератури та богословських книг (І. Ісіченко, П. Ґаладза, Л. Звонська-Денисюк,
О. Федорук, Н. Пухальська, С. Лісняк, Л. Петрович, І. Лучук, О. Кислюк, М. Ярмолюк),
історичних шляхів розвитку української богословської термінології та релігійної лексики
(Ю. Ясіновський, В. Задорожний, В. Федонюк, Г. Наєнко, Н. Бабич, Л. Гнатюк, М. Скаб,
З.Куньч, І. Грималовський, А. Кравчук, Г. Наконечна, О. Кровицька, Н. Пуряєва,
О. Антонів,
І. Карбовнік,
Н. Дзюбишина-Мельник,
М. Кондор,
О. Вакуленко,
Н. Піддубна, П. Редін, С. Бібла, К. Гриньків, І. Черненко, І. Лопушинський,
Н. Журавльова, І. Шевченко, С. Богдан, А. Ковтун, М. Яким, Л. Струганець, С Лісняк,
В. Лендєлова, Г. Віняр, І. Павлова та інші), семантики та семіотики богословської науки
(К. Сімович, П. Чучка, М. Фабіан, О. Іващенко, О. Матушек та інші), сакрального в
ономастиці, лексикографії, лінгводидактиці (Г. Лукаш, Л. Осташ, Ю. Браїлко, Н. Сніжко,
О. Ципердюк, З. Мацюк, Н. Колесник, В. Лучик, С. Вербич, Я. Редьква, Н. Рульова,
Н. Корзун, А. Кравчук та інші), а також проблеми стилю богословських та
богослужбових текстів (Л. Полюга, Г. Чуба, М. Крупа, Н. Каторож та інші),
богословської фразеології (Г. Бурдіна, Т. Маркотенко, М. Олійник, Л. Бондаренко та
інші) та правописні питання релігійного стилю (О. Федик, О. Захарків, М. Трофимчук,
Н. Рибак). Проблемою зазначених конференцій була також взаємодія релігійного й
художнього стилів української мови (М. Крупа, Л. Гнатюк, І. Лучук, К. Гриньків,
Ю. Стежка та інші). Акцентують на цьому також автори збірника «Біблія і культура» –
Н. Сологуб, Н. Гуйванюк, В. Антофійчук, В. Шинкарук [4], а також учені української
діаспори. Взаємодію релігійного й публіцистичного стилю вивчає О. Тодор [36].
Як бачимо, коло науковців, предметом наукового зацікавлення яких є проблеми
релігійного стилю, досить широке, тому можна висловити сподівання на те, що всі
аспекти цього стилю будуть висвітлені в українській лінгвістиці. Та все ж поки що з
огляду на історію вивчення релігійного стилю можна сказати, що в українській
лінгостилістиці залишається чимало нерозв'язаних проблем. Не усталеною є поняттєва
основа стилю, адже тільки для його називання вживається цілий ряд ідентичних
термінів: сакральний стиль, конфесійний стиль, богословський стиль, релігійний стиль,
священна мова, свята мова, культова мова тощо. Невивченими залишаються стилістичні
характеристики стилю на всіх мовних рівнях, у різних жанрових різновидах. Проте
основа вже сформована, напрямки визначені, підґрунтя є. Лінгвостилістика чекає
продовження досліджень [19, с. 311].
Сучасні мовознавці визначають релігійний стиль як такий, що обслуговує
потреби релігії (релігійна література, молитви, проповіді тощо), виконує функції впливу,
має певні особливості на різних мовних рівнях – лексичному, фразеологічному,
морфемному, словотвірному, морфологічному та синтаксичному [5, с. 260]. Релігійний
стиль української мови лінгвісти стали виділяти лише в кінці ХХ ст., хоча цей стиль має
дуже давню традицію. Повністю він був сформований в українській (староукраїнській)
мові вже в ХVI –XVIII ст. Він широко функціонував і обслуговував релігійні потреби
суспільства того часу. Але з кінця XVII ст. Українська церква, утративши митрополію,
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змушена була під диктатом Москви послуговуватися лише церковнослов‘янською чи
російською мовами. Відродження релігійного стилю нової української мови відбулося в
ХІХ ст., коли з‘являються українські переклади Біблії [5, с. 258-259]. Завдяки виходу у
світ українських перекладів Біблії в перші десятиліття ХХ ст. релігійний стиль стає
повноцінним складником української літературної мови. Справжнього розквіту цей
стиль досягає в роки відродження Української церкви в перші десятиліття ХХ ст. Після
знищення Української церкви в середині 40-х рр. занепадає й релігійний стиль. Аж до
кінця 80-х – початку 90-х років він функціонує поза межами України – в українських
емігрантських релігійних громадах. Реабілітація Української Церкви в часи
Незалежності стимулювала й відродження релігійного стилю української мови [5, с. 259260]. Взаємодію релігійного й художнього стилів української мови досліджує
Ю. Стежка [34, с. 420-427]. Науковець уважає, що «конфесійний стиль збагачує
поетичне мовлення, починаючи з жанрово-тематичного рівня» [34, с. 420], і найперше
наводить у переліку поетичних жанрів, які зазнають особливого впливу конфесійного
(релігійного) стилю, віршовану молитву.
З початку свого існування релігійний стиль мав великий вплив на розвиток
літературної мови. Історія становлення цього стилю є об‘єктом дослідження багатьох
українських лінгвістів: В. Німчука [27; 28; 29; 30; 31], М. Юрковського [40],
Я. Рудницького [32], М. Лесіва [20], Н. Дзюбишиної-Мельник [10; 11; 12; 13] та багатьох
інших. Н. Дзюбишина-Мельник користується терміном «конфесійний стиль». У її
дослідженнях виведені основні характеристики цього стилю: архаїчність, урочистість,
стандартність (консервативність) тощо. Науковець вважає, що «конфесійний стиль у
контексті нової літературної мови – це середина ХІХ століття. У староукраїнській мові
історія конфесійного стилю набагато довша. А про сформованість стилю свідчить
існування жанрів. Жанр — це найвища стильова одиниця. <…> Молитва, проповідь —
це суперстилема» [11, с. 214.]. Мовознавець вважає, що роль конфесійного [релігійного]
стилю в літературній мові – це «роль потужного джерела поповнення виражальними
засобами інших стилів, хоча й сам він зазнає мінімальних впливів» [13, с. 20].
Дослідниця наголошує на двох тенденціях у розвитку релігійного стилю української
мови: 1) орієнтація на церковнослов‘янські мовні ресурси (УГКЦ) і 2) орієнтація на
внутрішньомовні (власне українські) ресурси, що бере початок з моменту створення
УАПЦ (поч. ХХ ст.). Порівнюючи їх, Н. Дзюбишина-Мельник узагальнює: «…друга
тенденція стимулює розвиток стилю в контексті сучасної української літературної мови,
тим часом перша, як здається, актуалізує вироблені ресурси стилю» [13, с. 185].
В. Німчук наголошує на виробленні в українській мові урочисто-конфесійного
стилю (на прикладі перекладу Біблії П. Кулішем). Науковець уживає термін «сакральний
стиль».
В енциклопедії «Українська мова» Л. Шевченко з покликаннями на праці
В. Німчука, Н. Дзюбишиної-Мельник, О. Горбача зазначає: «Конфесійний стиль (від
лат. сonfessio — визнання) — стильовий різновид української мови, який обслуговує
релігійні потреби суспільства. Це стиль перекладної культової (Біблія, житія, апокрифи
тощо) й оригінальної (проповіді, послання, тлумачення Святого Письма, молитви,
складені священнослужителями української церкви) літератури» [38, с. 273].
До стильових різновидів (підстилів) релігійного стилю Н. Бабич зараховує:
1) мову канонічної релігійної літератури; 2) мову тлумачної релігійної літератури;
3) мову популярної (пізнавальної) релігійної літератури; 4) мову проповідей; 5) мову
текстів релігійного піснеспіву; 6) мову богослужбово-методичних (катехитичних)
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текстів; 7) розмовне діалогічне мовлення священика з вірником, який сповідається;
8) релігійна публіцистична літературна мова [1, с. 26]. До цього переліку можна додати
ще мову неканонічної молитви та мову творів художньої літератури, які торкаються тем
біблійної історії, релігійної філософії тощо.
Різновиди релігійного стилю мають ряд жанрів, які формують названий стиль. До
таких жанрів належать: молитва, притча, псалом, агіографічні оповідання, містерія,
проповідь, релігійні піснеспіви та багато інших.
Спільними (загальними) мовними ознаками цих стильових різновидів є такі (за
Н. Бабич):
1. Історико-біблійна топонімія (у прямому значенні): Єрусалим, Назарет,
Вифлеєм, Йордан, Содом і Гоморра, Сирія, Кесарія, Ніневія, Єрихон та багато інших.
2. Біблійний іменник, тобто антропонімікон (імена людей, народів, у т. ч. за
місцем їх замешкування) у прямому значенні за біблійною історією: Менахем, Осія,
Давид, Соломон, Яків, Юда, Єва, Мойсей, Авель, левити, филистимляни, галати,
колосяни та багато інших.
3. Численні старослов‘янізми, у т. ч. грецизми й латинізми, що надають мові
особливого звучання: благоденствіє, преображення, воскресіння, плащаниця, амвон,
алилуя, катехизм, хітон та інші.
4. Збереження архаїчних східнослов‘янських форм слів, наголосів, орфоепії тощо
(це залежить від часу перекладу й особи автора, що його виконав).
5. Звернення до Господа Бога, Христа, Богородиці, апостолів на Ти (Він)
(здебільшого в 2 або 3 особі однини особового займенника): Достойно є, і це є істина,
славити Тебе, Богородицю... (Молитва до Богородиці).
6. Часті риторичні звертання й риторичні запитання, подані з експресивними
вигуками, розгорнуті за лексичним наповненням: Мавши очі – не бачите, мавши вуха –
не чуєте? (Мк. 8:18).
7. Нанизування звертань до однієї біблійної особи в одному тексті; часті
уточнювальні звертання, розгорнуті, неоднослівні: Лікарю душ і тіл наших, джерело
життя нашого, Христе Ісусе Господи і Спасителю наш! (Молитва).
8. Єдинопочатки і єдинокінцівки (анафоричні й епіфоричні побудови) текстів: І
сонечко сходить, і сонце заходить, і поспішає до місця свого, де ходить воно (Еккл. 1:5).
9. Часті конструкції з дієсловами в бажальному способі (оптативі) 1 і 2 особи:
Знаєш заповіді: «Не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідкуй неправдиво, шануй
свого батька та матір» (Лк. 18:20).
10. Інверсія: а) означень, особливо займенникових, часте вживання їх як рядів
однорідних членів речення: повна земля добра Твого; усяку провину вільну й невільну;
б) присудків: Нехай поблагословить він тих, хто має до Господа страх (Пс. 115:13).
11. Часте використання особливих форм вищого й найвищого ступенів
порівняння прикметників (міри ознаки): всемогутній, всемилостивий, пренепорочна,
преславний, пресвітлий, всевишній, пречиста, всеблагий та інші.
12. Звернення до антитези: Бог – людина; цар – раб; рай – пекло; смерть –
життя вічне; земне буття – Царство Небесне.
13. Часті дієприслівникові звороти, у т. ч. з оцінним змістом: ...послали посланців
услід за ним, кажучи... (Лк. 19:14); Відповів їм Іван, промовляючи... (Ін. 1:26).
14. Піднесений, захоплений, урочистий колорит звернень до Бога й знижений (але
без вульгаризації) до ворогів його: «Отче Мій, як ця чаша не може минути мене, щоб не
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пити її, — нехай станеться воля Твоя» (Мт. 26:42). Горе вам, книжники та фарисеї,
лицеміри, що пророкам надгробники ставите... О змії, о роде гадючий (Мт. 23:29-33).
15. Багатство метафор, алегорій, перифраз, паремій: Не те, що входить до уст
людину сквернить, але те, що виходить із уст, те людину сквернить (Мт. 15:11). Бо
хто супроти нас, той не за нас (Мк. 9:40).
16. Нанизування словосполучень, речень (висловлень), зокрема способом
полісиндетону, з метою зведення описів ув одну цілісну картину: І підійшов Ісус
[Навин] до нього та й сказав йому <...>. І впав Ісус на обличчя своє до землі <...>. І
сказав вождь Господнього війська до Ісуса <…>. І зробив Ісус так <...> (Нав. 5:13-15).
17. Членування (парцелювання) складних речень на самостійні компоненти тексту
з метою логічного підсилення їх автономного змісту. Пор.: <...> на ложах своїх
спочивають, хто ходить прямою дорогою (Іс. 57:2). – Пийте з неї [чаші] всі. Бо це є
кров Моя Нового Заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів
(Мт. 26:28) [1, с. 26-29].
До виокремлених Н. Бабич ознак можна ще додати наявність у текстах
релігійного стилю лексики на позначення церковної атрибутики: вівтар, кивот, кадило,
ладан, ікона, аналой та багато інших, а також використання в небіблійних текстах
біблійної фразеології та цитат із Біблії.
Н. Дзюбишина-Мельник наголошує ще й на високій сконцентрованості
маркованих одиниць: повторів, стильово однозначних, багатозначних та омонімічних
слів, «де помітно домінують перші» [13, с. 19]: І говорив Мойсей і сказав йому (Вих. 6:2);
І казав Господь до Мойсея, говорячи... (Вих. 6:10); І зняла зойк уся та громада та й
заголосила (Чис. 14:1).
В. Німчук звертає увагу на низку не менш важливих рис релігійного стилю:
«Конфесійний стиль має свої особливості, що зумовлені насамперед широким
використанням спеціально добираних лексем, передусім не щоденних або рідше
вживаних у побуті (істина – пор. правда; недоля – біда; жона – жінка; уста – рот;
утроба, лоно – живіт; убогий – бідний; недужий – хворий; лихий – поганий; нині – тепер;
подолати – перемогти та ін.), старовинних або застарілих слів (отець – пор. батько,
тато; гріб – могила тощо), узвичаєних і неузвичаєних церковнослов‘янізмів (согрішити
– пор. згрішити, блаженний, благодатний, благословенний – щасливий, Владичиця –
Володарка). Для цього стилю характерна відповідна фразеологія, специфічний розподіл
морфологічних засобів (перевага флексії -у над -ові давального відмінка однини
іменників чоловічого роду в греко-католицьких перекладах; спонукально-наказові
форми із закінченням -іте: Прийдіте поклонімось; з вірою приступіте; архаїчна форма
другої особи однини теперішнього часу дієслова бути – єси: Бо Ти Благий... Бог єси; пор.
ще вживання коротких форм прикметників: благословен плід лона Твого. У
конфесійному стилі прикметники, займенники й прийменник ради часто стоять у
постпозиції (Ангеле Христовий, охоронителю мій святий...). Зберігають в окремих
словах старовинні фонетичні риси (наприклад, відсутність і на місці о, е в новозакритих
складах: Тройця – пор. Трійця). Ці та інші особливості надають конфесійним текстам
урочистого, піднесеного звучання, яскраво й чітко відділяють їх від буденного
мовлення» [29; с. 14-18].
Отже, релігійний стиль української мови пройшов складний шлях розвитку,
ставав предметом багатьох наукових і богословських дискусій, його характерні ознаки
стали об‘єктом наукових досліджень багатьох українських лінгвістів. Релігійний стиль
через об‘єктивно історичні й суб‘єктивно-особистісні причини перебуває нині на стадії
14

Українська мова і література в школі № 69’2021

наукового формування, хоч має вже багату й складну практику. Релігійний стиль
української мови сьогодні є функціональним, хоч наукове вивчення його
продовжується.
Релігійний стиль української мови з початку свого існування й до наших днів має
великий вплив як на літературну мову взагалі, так і на розвиток її окремих
функціональних стилів. «...Його традиційна роль у літературній мові – роль потужного
джерела поповнення виражальними засобами інших стилів, хоча сам він зазнає
мінімальних впливів» [13, с. 20]. Особливо активною є взаємодія релігійного стилю з
художнім, яка не була втрачена навіть у період обмеженого розвитку першого.
Використання письменниками релігійної лексики, біблійної фразеології й цитат з Біблії
(особливо в жанрах, які запозичені світською літературою з літератури релігійної:
молитва, псалом, притча, містерія тощо).
Наприклад, великий вплив на українську літературу, а отже, на розвиток
художнього стилю української мови мав Псалтир. Особливо цей вплив відчутний у
давньому красному письменстві, але не зник він і в новій та новітній українській
літературі. Окрім канонічних перекладів псалмів (ми називали ці переклади в
попередньому розділі) упродовж двох останніх століть, а також уже на початку нашого
століття витворено численні зразки інтерпретації псалмів. Можна назвати
«переложенія» псалмів П. Гулака-Артемовського, «Псалми Русланові» М. Шашкевича,
«Давидові псалми» Т. Шевченка, псалми П. Куліша. Ці твори не є перекладами, це
швидше переспіви або навіть варіації на теми псалмів. Ще віддаленішими від
першоджерела (на рівні смислових і стилістичних алюзій) є тетраптих П. Тичини
«Псалом залізу» або «Покаяні псалми» Д. Павличка.
Широко представлений в українській літературі жанр молитви, який зазнав
великого впливу (і це не дивно) релігійного стилю. Літературна молитва хоч і
відрізняється від молитви канонічної, усе ж вона ввібрала в себе ряд рис релігійного
стилю: широке використання релігійної лексики, лексики на позначення церковної
атрибутики, біблійної фразеології та цитат з Біблії, синтаксису, характерного для зразків
релігійного стилю. Жанр літературної молитви пройшов такий же історичний шлях
розвитку, як і релігійний стиль: у часи, коли релігійний стиль розвивався в українській
мові, зазнавав розквіту й жанр літературної молитви.
Релігійний стиль вплинув на розвиток української літератури як у жанротворенні,
так і в доборі виражальних засобів у художніх текстах.
З іншого боку, релігійний стиль зазнав впливу художнього стилю. Такі жанри
релігійного стилю, як молитва, агіографічне оповідання, оповідання й повісті на
релігійну тематику, духовна поезія зазнали неабиякого впливу художнього стилю,
оскільки ввібрали в себе художні засоби мови: порівняння, епітети, метафори тощо.
Релігійну лексику, біблійну фразеологію, що є ознаками релігійного стилю, часто
використовували й використовують у різних жанрах публіцистичного стилю. На окрему
увагу заслуговує мова релігійної преси, що ввійшла в коло досліджень науковця
Н. Дзюбишиної-Мельник [11, с. 202-214].
Засоби релігійного стилю можна простежити й у новітніх засобах масової
інформації, таких як телебачення, Інтернет. Цьому сприяє створення каналів та сайтів,
що мають релігійний характер (канал «Глас», сайти релігійних конфесій в Інтернеті).
Важливо наголосити, що в Інтернеті часто можна натрапити на сайти не лише
православних церков, але й інших конфесій. Тому в релігійному контексті можуть бути
використані специфічні лінгвальні формули, характерні для певної релігії, а також
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контаміновані слова – із поєднанням літер різних алфавітів, для їх адекватного
відтворення (згідно з канонами) у вимові.
Засоби релігійного стилю проникають і в такі функціональні стилі української
мови, як науковий (у таких науках, як теологія, філософія, герменевтика, лінгвістика й
інших) та епістолярний (див. листування Т. Шевченка, М. Коцюбинського, Лесі
Українки, Панаса Мирного та інших письменників).
Взаємодія релігійного стилю з іншими функціональними стилями української
мови призвела до виникнення різних підстилів релігійного стилю: урочисто-релігійного
(віршована й ритмізована літературна молитва, агіографічні оповідання тощо, у яких
поєднані ознаки релігійного й художнього стилів), релігійно-публіцистичного (мова
релігійної преси), релігійно-наукового (мова богословських наук) та інших.
Н. Бабич виділяє п‘ять підстилів релігійного стилю, які розвинулися із взаємодії
названого стилю з іншими функціональними стилями української мови:
1) канонічна література. Сюди належать переклади Святого Письма. Такий
підстиль можна б назвати власне рілігійним, хоча цей підстиль має тісний зв‘язок із
художнім та публіцистичним стилями;
2) підстиль літургіки, який тісно пов‘язаний з науковим стилем;
3) підстиль проповіді, який перебуває у взаємодії з публіцистичним і розмовним
стилями;
4) підстиль молитви, який пов‘язаний із художнім стилем;
5) підстиль катехитики, який має тісний зв‘язок із науковим стилем, особливо із
методикою [2, с. 14].
Отже, релігійний стиль взаємодіє з іншими функціональними стилями української
мови, зазнає їхніх (хоч і незначних) впливів і сам впливає на них. Унаслідок таких
взаємовпливів виникають підстилі релігійного стилю української мови.
Таким чином, релігійний стиль української мови пройшов цікавий і складний
шлях розвитку, утвердився й функціонує в сучасній українській літературній мові.
Обслуговуючи релігійну сферу життя суспільства, релігійний стиль проникає і в
такі галузі, як література, публіцистика, політика тощо. Унаслідок цього релігійний
стиль впливає на інші функціональні стилі української мови й сам зазнає їх впливів.
Упродовж свого існування завдяки взаємодії з іншими функціональними стилями
української мови релігійний стиль розвинув ряд підстилів, що свідчить про його
окресленість і сформованість.
Хоча українська мова упродовж свого історичного розвитку не завжди мала змогу
бути реалізованою повною мірою в церковно-релігійному житті українського народу,
усе ж завдяки перекладам Біблії української мовою, упровадженню українськомовних
проповідей у життя церкви, написанню молитов тощо стиль зазнавав удосконалення й
розвитку.
Релігійний стиль української мови має свої жанри (молитва, псалом, проповідь,
притча тощо) та численні ознаки як цих жанрів кожного зокрема, так і стилю загалом.
Окрім того, релігійний стиль української мови ставав предметом багатьох
наукових і богословських дискусій, його вивчають багато українських мовознавців та
богословів. Видано чимало праць з тем, пов‘язаних з історією, теорією та практикою
впровадження релігійного стилю. Хоча довгий період релігійний стиль через ряд
ідеологічних причин не був предметом зацікавлення науковців, сьогодні вже можна
назвати чимало публікацій українських мовознавців, які розглядають історію, жанри та
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ознаки релігійного стилю. Релігійний стиль став предметом обговорення й дискусії на
кількох міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях.
Хоча цей стиль перебуває нині на стадії наукового формування, він уже має
багату практику.
Та все ж ще залишається багато тем, які стосуються вивчення релігійного стилю,
які не були порушені українськими лінгвістами і які чекають на своїх дослідників.
Отже, релігійний стиль української мови — функціональний стиль, який
обслуговує церковно-релігійну сферу, виконує функції впливу, має певні особливості на
різних мовних рівнях — лексичному, фразеологічному, морфемному, словотвірному,
морфологічному та синтаксичному. Він проникає і в інші сфери життя суспільства,
зазнає розвитку й функціонує в сучасній українській літературній мові.
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Мова віршованої молитви Олександра Олеся
«О Боже, без меж милосердя твоє!»
Мову віршованої молитви Олександра Олеся розглядаємо в
контексті теми «Мова віршованої та ритмізованої української
християнської молитви». Вибір теми дослідження зумовлений
такими причинами:
- вироблення конфесійного стилю в українській мові
потребує ряду наукових досліджень;
- необхідністю розглянути українську віршовану молитву з мовознавчого боку;
- браком наукових досліджень з проблеми як у літературознавстві, так і
мовознавстві.
Об‘єкт дослідження – поетичні твори Олександра Олеся, які мають форму
молитви чи близьку до неї.
Предмет дослідження – лексика та морфологія, поетичний синтаксис віршованої
молитви Олександра Олеся.
Мета дослідження – виявити специфіку мови цього жанру, його роль у
збагаченні виражальних засобів української мови, шляхи поєднання художнього й
конфесійного стилів у цьому жанрі; визначити роль віршованої молитви Олександра
Олеся у виробленні урочистого стилю в українській мові; показати багатство й
різноманітність мовних засобів, зокрема, фонетичного, лексичного, морфологічного та
синтаксичного складу у віршованих молитвах Олександра Олеся.
Для реалізації поставленої мети необхідно розв‘язати такі завдання:
- з‘ясувати місце віршів-молитов Олександра Олеся в новоукраїнській мові й
літературі; їх зв‘язок зі світоглядом автора;
- проаналізувати з погляду лінгвістики художню практику письменника,
виявити традиційні елементи й індивідуальну мовотворчість автора, міру використання
книжних і фольклорних елементів;
- виявити можливі особливості віршово-молитовної творчості Олександра
Олеся;
- дослідити лексику й фразеологію з погляду Біблії.
Актуальність теми дослідження полягає в тому, що на сучасному етапі розвитку
української мовознавчої науки часто доводиться звертатися до зразків конфесійного
стилю. Власне через призму цього стилю та через випадки виходу за його межі можна
розглядати особливості мови української віршованої молитви. Вироблення
конфесійного стилю є актуальною проблемою не лише для богословів, але й для
філологів.
Практичне значення цього дослідження полягає в можливості його використання
мовознавцями, літературознавцями, учителями-філологами та теологами. Виявлений
матеріал може бути використаний під час укладання словників української мови,
написання синтетичних праць про мову української поезії та конфесійного стилю, для
читання спецкурсів у вищих навчальних закладах, школах.
У сьогоднішніх наукових публікаціях багато написано про роль і місце
Олександра Олеся та його творів у історії української та світової художньої
молитвотворчості. Відомі літературознавці розглядають молитвотворчість Олександра
19

Українська мова і література в школі № 69’2021

Олеся через призми сучасних реалій. Проте, нас цікавить не літературознавчий аспект
цього питання, а мовне багатство Олесевої молитви. В українському мовознавстві
небагато вчених, які опрацьовують тему конфесійного стилю. А оскільки ми говоримо
сьогодні про молитву як мовне явище, то розглядати її не через призму конфесійного
стилю неможливо. Над проблемою конфесійного стилю вже багато років працює
В.В. Німчук [10]. На сторінках наукової періодики часто можна прочитати статтідослідження цього стилю, авторами яких є С. Деравчук [4], Н. Дзюбишина-Мельник
[5]. Та все ж конкретно про мову молитов Олександра Олеся майже ніде нічого не
написано, тому вважаємо, що новизна нашої роботи буде незаперечною.
Незважаючи на те, що за роки Незалежності змінилися підходи до проблем
релігійності українських письменників, у наукових дослідженнях з лінгвістики ця тема
чомусь не досліджена, українська духовна поезія донині лежить осібно, не вивчається.
Якщо літературознавці хоч побіжно згадують про релігійність українських
письменників, то мовознавчі дослідження цю тему обминають.
У творчості Олександра Олеся жанр молитви представлений у розвиненому
стані. Адаптація жанрових ознак сакрального зразка для нього надзвичайно характерна.
В Олександра Олеся маємо кілька зразків «чистої» молитви: «Моє благання», «В
сльозах твої небесні очі», «Боже, що ранок і день посилаєш», «Молюсь… Лише
молюсь, благаю», «Скільки б я плакав», «Покинь їх, покинь їх! Нехай фарисеї», «В час
смеркання, в час вмирання», «Вчорашні спільники на нас здіймають зброю», «Радійте,
співайте пісні голосні», «Ти ж бачиш Сам небесними очами», «Ранок. Сонце. Ліс і
сонце», «Гуманність», «Як любо надвечір! Темнішають гори», «Ніколи ранок не
настане», «Сидіть в тюрмі і прагнуть волі» та фрагмент у формі інтертекстуальності в
поезії «Чи тут лишитись біля хати» як вставна молитва «Мана, химера! Вже гармати»
та в поезії «Вони під прапором ідуть» як вставна молитва «Душа співала молитви».
Особливо слід відзначити поезії, написані у формі молитви, які виходять за рамки як
конфесійного, так і урочистого стилів. Це – молитва-пародія «Летіли хмароньки ясні»
та молитва-епіграма «Поезій вам? Хи-хи-хи!». У своїх молитвах Олександр Олесь
просить Бога про долю для свого народу, України та висловлює «приватні» прохання.
Для цього поет послуговується найрізноманітнішими мовними засобами.
Дослідивши лексику молитов Олександра Олеся, можна зауважити, що
словникові засоби, які використовує автор, дуже різноманітні, дібрані відповідно до
стилістики заданого жанру. Іноді автор вдається до рідковживаних слів, іноді – творить
оказіоналізми. Олександр Олесь зовсім не послуговується у віршах-молитвах
діалектизмами та не вживає просторічної лексики (окрім молитви-епіграми, яка
виходить за межі урочистого стилю).
Часто Олександр Олесь використовує у своїх поезіях-молитвах слова – назви
церковної атрибутики (душу; янгол; молитву; уклони набожні; Господь; в святих руках
своїх; у рай небесний не відніс; в небесах; молюсь... Лише молюсь, благаю, Шукаю Бога
в небесах; милосердя; хрести, хоругов’ю, воскреслі (надії); милосердя; храм величний;
пекло; молитви; раювання; хрест; дяку до Бога; в душі), надаючи молитві
конфесійного звучання. Використання слів і висловів із церковної сфери є традиційним
для конфесійної та літературної української молитви. Олександр Олесь наслідує в
цьому як письменників давньої української літератури, так і представників нової і
новітньої української літератури.
Загалом слід зазначити, що поезія Олександра Олеся продовжила традицію
активного поетичного молитвотворення, розпочату в ХІХ столітті Тарасом Шевченком
20

Українська мова і література в школі № 69’2021

і продовжену його послідовниками. Щодо молитвотворення, то Олександра Олеся
можна сміливо назвати послідовником Т. Шевченка у формі вірша, доборі лексичних,
фразеологічних та синтаксичних засобів.
Та все ж Олександр Олесь іноді порушує традиції українського поетичного
молитвотворення. До таких «порушень» можна причислити рідкісне вживання
запозичень (янгол (гр.); фарисеї (давньоєвр.), океани (гр.), химера (гр.), діаманти
(франц., нім. з гр.)), невелику кількість ужитих автором церковнослов‘янізмів (златний,
жемчуг, в небесах, благаю, жертв, хоругов’ю, храм), а також порівняно нечасте
вживання біблійних фразеологізмів та цитат (пекло встане (Мт. 16:18); плуги
викидайте, Куйте вселюдно мечі (Іс. 2:4); Ідуть з мечем на нас брати; на нас ідуть з
мечами (Бут. 4:8; Мт. 24:7; 13:8, 12; Лк. 21:10); Пречиста Діво; Божа Мати (Мт. 1:16;
Лк. 1:27); Боже, що ранок і день посилаєш (Бут. 1:5, 8, 13, 19, 23, 31); рай (Бут. 2:8);
Склади скривавлені мечі (Ін. 18:11); на Голгофі розп’ясти (Мт. 27:33; Мк. 15:22;
Лк. 23:33; Ін. 19:17); кров моя (Мт. 26:20 – 29; Мк. 14:17 – 25; Лк. 22:14 – 38; Ін. 13 –
17); Я лишуся на хресті (Мт. 27:35; Мк. 15:25; Лк. 23:33; Ін. 19:20)). Конфесійно й
літературно традиційними залишаються в Олександра Олеся звертання до Бога та
Божої Матері. Звертання Боже поет уживає 10 разів, о Боже – 8 разів, Боже мій –
1 раз, о Боже мій милий – 1 раз, Ісусе – 3 рази, Пречиста Діво – 1 раз, Матінко Божа –
2 рази, Матінко Правди – 2 рази, о Божа Мати – 1 раз. Як бачимо, Олександр Олесь
послуговується традиційними для української канонічної і віршованої молитви
звертаннями до Бога та Божої Матері, наближаючи тексти своїх віршів-молитов до
церковної молитви. До оригінальних звертань до Бога можна віднести такі: Боже, що
ранок і день посилаєш; Небесний Пане; о Боже чулий!, серед яких звертання Небесний
Пане все ж було вже вживане до Олександра Олеся, а звертання Боже, що ранок і день
посилаєш є переспівом біблійного фразеологізму. Отже, у звертаннях до Бога та
Богородиці Олександр Олесь використовує традиційні форми, притаманні для
української конфесійної та літературної молитов.
Однією із найприкметніших ознак конфесійного стилю в молитві є вживання
спонукальних речень як основних синтаксичних одиниць у поезії цього жанру.
Олександр Олесь не відступає від виробленої традиції і вживає у своїх поезіяхмолитвах цілий ряд спонукальних речень, що й дозволяє (на рівні ще з рядом ознак)
зарахувати ці поезії до жанру молитви. Наводимо приклади цих речень: О Боже мій
милий! Пошли мені розум! Пошли мені серце, пошли мені душу, Щоб добре любила і
коїть не вміла Ніякого зла! («Моє благання»); Прийми мою молитву чисту, Уклони
набожні мої. Нехай Господь на промінь златний Накине жемчуг сліз твоїх І серце,
змучене землею, Приспить в святих руках своїх. Прости мене, Пречиста Діво, За
кожну краплю чистих сліз, Що я тебе з землі брудної У рай небесний не відніс («В
сльозах твої небесні очі»); Боже, що ранок і день посилаєш, Тишу і мир нам пошли. Ти,
що орла в небесах окриляєш, Наші думки окрили («Боже, що ранок і день посилаєш»); О
Боже, змий з землі своєї, Як мак, червону людську кров, Хай зацвітуть в серцях лілеї,
Братерство, воля і любов!; О Боже, згляньсь на наші рани, Склади скривавлені мечі! І
те, що ми ціною крові, Ціною жертв купили ми, Із милосердя, із любові У вбогих нас не
одніми («Молюсь... Лише молюсь, благаю»); Матінко Божа, Матінко Правди, Нас
захисти!; Тільки почуй мене Ти; Матінко Божа, Матінко Правди, О, захисти!
(«Скільки б я плакав»); Покинь їх, покинь їх!; Ісусе, Ісусе, на горах лілеї, – Лілей
захисти!; Ісусе! Ісусе! вмирають лілеї... О, змилуйсь над ними хоч Ти; О, змилуйсь,
Ісусе, як хочеш, як знаєш... Вже нікуди литись дитячим сльозам («Покинь їх, покинь
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їх! Нехай фарисеї»); Зглянься, Боже, переможе душу гріх («В час смеркання, в час
вмирання»); О Боже, волю захисти («Вчорашні спільники на нас здіймають зброю»); О
Божа Мати, Сиріт собою захисти! («Мана, химера! Вже гармати»); О Боже, день
благослови, Дай мир і тишу раювання! («Душа співала молитви»); Боже, Боже,
усміхнися... Стільки радості в житті! О, ходім, щоб ти угледів...(« Ранок. Сонце. Ліс і
сонце»); Я чую смерть... О Боже чулий! Спини її, спини її! («Гуманність»); Пошли ж
ти їм, Боже, за працю, за муки, За сльози криваві, що тут же лились, Багаті жнива,
щоб у виразках руки До тебе на нивах оцих піднялись; Пошли ж ти їм, Боже, багатії
жнива За працю велику, за муки всі їх («Як любо надвечір! Темнішають гори»); Мені ж
ти зроду крил не дав, яви ж тепер хоч диво («Летіли хмароньки ясні»); О, сміло йти на
зустріч долі, О Боже, сили дай! («Сидіть в тюрмі і прагнуть волі»); О Боже, Боже, дай
же сили Приспати жаль в душі дурній І вийти з чорної могили На світ широкий і ясний
(«Ніколи ранок не настане»).
Ознаками художнього стилю в поезії-молитві завжди виступають художні
засоби, виражені різними мовними засобами. Наприклад, для епітетів, метафор і
порівнянь слугують слова в переносному значенні (епітети: небесні очі; мою молитву
чисту; на промінь златний; серце, змучене землею; чистих сліз; з землі брудної; у рай
небесний; скривавлені мечі; в синіх пустелях; братньою рукою; сліпою помстою і
кров’ю; червона пара над землею; чола ясні; воскреслі надії свої; дні чорних негод;
небесними очами; неба мріючі простори; красі величного світання; смерті лютій;
горбату старість; небо прозоре; шовкова трава; проміння сріблясте; за сльози
криваві; у мріях солодких своїх; розкішний май; з чорної могили; метафори: пошли мені
душу, Щоб добре любила і коїть не вміла Ніякого зла!; Нехай Господь на промінь
златний Накине жемчуг сліз твоїх І серце, змучене землею, Приспить в святих руках
своїх. Прости мене, Пречиста Діво, За кожну краплю чистих сліз, Що я тебе з землі
брудної У рай небесний не відніс; Ти, що орла в небесах окриляєш, Наші думки окрили;
Шукаю Бога в небесах; О Боже, змий з землі своєї, Як мак, червону людську кров, Хай
зацвітуть в серцях лілеї, Братерство воля і любов! Сховали шлях від нас тумани, Ми
заблудилися вночі... О Боже, згляньсь на наші рани, Склади скривавлені мечі! І те, що
ми ціною крові, Ціною жертв купили ми, Із милосердя, із любові У вбогих нас не одніми;
На сірий камінь Каменем впав би, Слізьми своїми Камінь пройняв би, – Тільки почуй
мене Ти; А Голод їх косить під звуки трембіти І в копи кладе; Лежать океани любові
Твоєї І ласки – світи; Серце б’ється, пісня ллється, зграї мрій; Серце пити з уст
твоїх... Зглянься, Боже, переможе душу гріх; Вчорашні спільники на нас здіймають
зброю, Ідуть з мечем на нас брати, Готові братньою рукою Нас на Голгофі розп’ясти;
Сліпою помстою і кров’ю Їх груди дихають в огні... Закрийте волю хоругов’ю, Не
дайте впасти їй в борні... Північний привид вдалині. Червона пара над землею, Кричать
над Волею круки; Невже від братньої руки Впадуть підкошені квітки?!; Тільки дайте
Напитись сонця і краси; Ридайте і смійтесь в сльозах, солов’ї, Стрівайте воскреслі
надії свої. Минули навіки дні чорних негод – Живе Україна! і вільний народ; Чому ж,
коли в наш храм величний Ввалився ворог наш одвічний, Чому мовчиш?; За правду нашу
пекло встане!!; Вже гармати Гримлять громами вдалині; Душа співала молитви Красі
величного світання; Діаманти сліз чи рос; Бачиш – мак цвіте на хмарах; Не дамсь я в
руки смерті лютій! Я розірву її в шматки; Темнішають гори, Стихать починає усе
навкруги, Безкрає вже небо палає прозоре, Замовкли, заснули гаї і луги; Стоять
непорушно рядами тополі, Не шепче розмову шовкова трава; Пишається в квітах
безкрая земля, Проміння сріблясте скрізь-скрізь розлилося; Летіли хмароньки ясні,
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Всміхалися в блакиті; Сидіть в тюрмі, коли весь край Збиває сталь [тюрми] неволі?;
Ніколи дні не розцвітуть; О Боже, Боже, дай же сили Приспати жаль в душі дурній І
вийти з чорної могили На світ широкий і ясний; порівняння: І ти сама, як янгол на
землі; О Боже, змий з землі своєї, Як мак, червону людську кров; Тіла рубайте, як ліси, І
Волю розірвіть, як пси; Живе Україна! і вільний народ, Як з попелу Фенікс ожив і злетів
І зорями зміряв простори степів; Як грім [страшний], ревуть гармати). Ознаками
художнього стилю у віршах-молитвах Олександра Олеся виступають також засоби
художнього синтаксису: риторичні оклики: О Боже мій милий! Пошли мені розум!
Пошли мені серце, пошли мені душу, Щоб добре любила і коїть не вміла Ніякого зла!
(«Моє благання»); Хай зацвітуть в серцях лілеї, Братерство воля і любов!; О Боже,
згляньсь на наші рани, Склади скривавлені мечі!; Молюсь! («Молюсь... Лише молюсь,
благаю»); Матінко Божа, Матінко Правди Нас захисти!; Матінко Божа, Матінко
Правди, О, захисти! («Скільки б я плакав»); Покинь їх, покинь їх!; Ісусе, Ісусе, на горах
лілеї, – Лілей захисти!; Ісусе! Ісусе! («Покинь їх, покинь їх! Нехай фарисеї»); В час
смеркання, в час вмирання Знов кохання, Боже мій! («В час смеркання, в час
вмирання»); О, схаменіться! («Вчорашні спільники на нас здіймають зброю»); О Боже,
без меж милосердя твоє! («Радійте, співайте пісні голосні»); Як Ти осліп, Небесний
Пане, За правду нашу пекло встане!! Віки ж мовчиш!.. («Ти ж бачиш Сам небесними
очами»); Мана, химера!; О Божа Мати, Сиріт собою захисти! («Мана, химера! Вже
гармати»); О Боже, день благослови, Дай мир і тишу раювання! («Душа співала
молитви»); Боже, Боже, усміхнися... Стільки радості в житті! («Ранок. Сонце. Ліс і
сонце»); О Боже чулий! Спини її, спини її! Я хочу жити, жити, жити: Не можу я в
землі лежать!.. Не дамсь я в руки смерті лютій! Я розірву її в шматки, Я не віддам їй,
хижій, серце, Що прагне так безкрає жить!..(«Гуманність»); Як любо надвечір! («Як
любо надвечір! Темнішають гори»); О, сміло йти на зустріч долі, О Боже, сили дай!
(«Сидіть в тюрмі і прагнуть волі»); риторичні запитання: Чи, може, Ти в синіх пустелях
конаєш І сльози виплакуєш сам?.. («Покинь їх, покинь їх! Нехай фарисеї»); Невже від
братньої руки Впадуть підкошені квітки?! («Вчорашні спільники на нас здіймають
зброю»); Ми не йдемо, – на нас ідуть з мечами, – Чому ж мовчиш?! Ти, що створив
степи і гори І неба мріючі простори, Чому мовчиш?!; Чому ж мовчиш?! Чому ж, коли
в наш храм величний Ввалився ворог наш одвічний, Чому мовчиш? Невже Ти хочеш знов
страждання, Ганьби, неволі і знущання?! Чому ж мовчиш?.. (« Ти ж бачиш Сам
небесними очами»); Бери дитину... Де сховати? («Мана, химера! Вже гармати»); Хто
се плакав?!; Ти се плакав? («Ранок. Сонце. Ліс і сонце»); Так як ще тут можна, щоб в
дяку до Бога Не вирвались щирі із серця слова?! («Як любо надвечір! Темнішають
гори»); Сидіть в тюрмі і прагнуть волі, Коли цвіте розкішний май?.. Сидіть в тюрмі,
коли весь край Збиває сталь [тюрми] неволі?..; Як грім [страшний], ревуть гармати,
Чия взяла в останні дні? («Сидіть в тюрмі і прагнуть волі»); асиндетон: О Боже мій
милий! Пошли мені розум! Пошли мені серце, пошли мені душу («Моє благання»);
Прийми мою молитву чисту, Уклони набожні мої («В сльозах твої небесні очі»);
Молюсь... Лише молюсь, благаю, Шукаю Бога в небесах, На землю падаю в сльозах; О
Боже, згляньсь на наші рани, Склади скривавлені мечі! І те, що ми ціною крові, Ціною
жертв купили ми, Із милосердя, із любові У вбогих нас не одніми («Молюсь... Лише
молюсь, благаю»); Матінко Божа, Матінко Правди Нас захисти! На сірий камінь
Каменем впав би, Слізьми своїми Камінь пройняв би («Скільки б я плакав»); В час
смеркання, в час вмирання Знов кохання, Боже мій! Серце б’ється, пісня ллється, зграї
мрій. Знову жити, світ любити, Серце пити з уст твоїх («В час смеркання, в час
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вмирання»); Вчорашні спільники на нас здіймають зброю, Ідуть з мечем на нас брати,
Готові братньою рукою Нас на Голгофі розп’ясти; Червона пара над землею, Кричать
над Волею круки («Вчорашні спільники на нас здіймають зброю»); Радійте, співайте
пісні голосні, Квітками заквітчуйте чола ясні. Ридайте і смійтесь в сльозах, солов’ї,
Стрівайте воскреслі надії свої («Радійте, співайте пісні голосні»); Ранок. Сонце. Ліс і
сонце. Діаманти сліз чи рос; Усміхнися: Чуєш – пісня солов’я... Бачиш – мак цвіте на
хмарах («Ранок. Сонце. Ліс і сонце»); Темнішають гори, Стихать починає усе
навкруги, Безкрає вже небо палає прозоре, Замовкли, заснули гаї і луги; Стоять
непорушно рядами тополі, Не шепче розмову шовкова трава («Як любо надвечір!
Темнішають гори»); Ніколи ранок не настане, Ніколи дні не розцвітуть, Не заживуть
глибокі рани, Не заживуть, не заживуть («Ніколи ранок не настане»); полісиндетон:
Скільки б я плакав... Скільки благав би («Скільки б я плакав»); Одна тільки пісня ще
гучно лунає, І хвилями тихо далеко пливе, І кращі в душі почуття викликає, Й на
добрую працю їх вабе і зве; І тільки десь чути: в широкому полі То стихне сопілка, то
знов заспіва («Як любо надвечір! Темнішають гори»); Хто це проскочив на коні, Хоч би
угледіть через ґрати, Хоч би у жовніра спитати, Чий має стяг в борні («Сидіть в
тюрмі і прагнуть волі»).
Як бачимо, Олександр Олесь використовує у своїх поезіях-молитвах елементи
конфесійного та художнього стилів, витворюючи й удосконалюючи таким чином
урочистий стиль української мови. Поєднавши засоби художнього та конфесійного
стилів, створивши широку палітру мовленнєвих відтінків у зразках цього стилю,
Олександр Олесь засвідчив можливість української молитви витворювати взірці
урочистого стилю. Услід за поетами давньої та нової української літератури Олександр
Олесь створює в українській літературі т.з. «високий» стиль і збагачує урочистий стиль
мовлення.
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Олександр Олесь
Моє благання
О Боже мій милий! Пошли мені розум!
Пошли мені серце, пошли мені душу,

Щоб добре любила і коїть не вміла
Ніякого зла!
* * *

В сльозах твої небесні очі,
І ти сама, як янгол на землі,
Прийми мою молитву чисту,
Уклони набожні мої.

І серце, змучене землею,
Приспить в святих руках своїх.
Прости мене, Пречиста Діво,
За кожну краплю чистих сліз,
Що я тебе з землі брудної
У рай небесний не відніс.

Нехай Господь на промінь златний
Накине жемчуг сліз твоїх
* * *
Боже, що ранок і день посилаєш,
Тишу і мир нам пошли.
Ти, що орла в небесах окриляєш,
Наші думки окрили.

Боже, коли ж ти звелиш нам сьогодні
Вийняти з піхов шаблі
І захистить чаші скарби народні,
Честь і простори землі...
* * *

Молюсь... Лише молюсь, благаю,
Шукаю Бога в небесах,
На землю падаю в сльозах
І в муках мучусь-умираю.
О Боже, змий з землі своєї,
Як мак, червону людську кров,
Хай зацвітуть в серцях лілеї,
Братерство, воля і любов!
Сховали шлях від нас тумани,
Ми заблудилися вночі...

О Боже, згляньсь на наші рани,
Склади скривавлені мечі!
І те, що ми ціною крові,
Ціною жертв купили ми,
Із милосердя, із любові
У вбогих нас не одніми.
Молюсь! Лише молюсь, благаю,
Шукаю Бога в небесах,
На землю падаю в сльозах
І в муках мучусь-умираю.
* * *

Скільки б я плакав...
Скільки благав би:
Матінко Божа,
Матінко Правди,
Нас захисти!
На сірий камінь
Каменем впав би,
Слізьми своїми

Камінь пройняв би, –
Тільки почуй мене Ти...
Скільки б я плакав,
Скільки благав би:
Матінко Божа,
Матінко Правди,
О, захисти!
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* * *
Покинь їх, покинь їх! Нехай фарисеї
Вбивають і ставлять хрести...
Ісусе, Ісусе, на горах лілеї, –
Лілей захисти!

О, змилуйсь над ними хоч Ти...
Лежать океани любові Твоєї
І ласки – світи.
О, змилуйсь, Ісусе, як хочеш, як
знаєш...
Вже нікуди литись дитячим сльозам.
Чи, може, Ти в синіх пустелях конаєш
І сльози виплакуєш сам?..

На горах біліють під скелями квіти,
За скелями вітер гуде.
А Голод їх косить під звуки трембіти
І в копи кладе.
Ісусе! Ісусе! вмирають лілеї...
* * *
В час смеркання, в час вмирання
Знов кохання, Боже мій!
Серце б‘ється, пісня ллється,
зграї мрій.

Знову жити, світ любити,
Серце пити з уст твоїх...
Зглянься, Боже, переможе
душу гріх.
* * *

Вчорашні спільники
На нас здіймають зброю,
Ідуть з мечем на нас брати,
Готові братньою рукою
Нас на Голгофі розп‘ясти, –
О Боже, волю захисти.

Червона пара над землею,
Кричать над Волею круки...
Невже розлучимося з нею,
Невже від братньої руки
Впадуть підкошені квітки?!

Сліпою помстою і кров‘ю
Їх груди дихають в огні...
Закрийте волю хоругов‘ю,
Не дайте впасти їй в борні...
Північний привид вдалині.

О, схаменіться! Тільки дайте
Напитись сонця і краси,
А потім бийте, ріжте, крайте,
Тіла рубайте, як ліси,
І Волю розірвіть, як пси.
* * *

Радійте, співайте пісні голосні,
Квітками заквітчуйте чола ясні.
Ридайте і смійтесь в сльозах, солов‘ї,
Стрівайте воскреслі надії свої.
Минули навіки дні чорних негод –
Живе Україна! і вільний народ,

Як з попелу Фенікс ожив і злетів
І зорями зміряв простори степів.
О Боже, без меж милосердя твоє!
І правда, о Боже, на світі ще є.
Недарма нам снилась вона уночі,
Недарма ми гибли, до неї йдучи.
* * *

Ти ж бачиш Сам небесними очами:
Ми не йдемо, – на нас ідуть з мечами, –
Чому ж мовчиш?!
Ти, що створив степи і гори
І неба мріючі простори,
Чому мовчиш?!
Хіба ж не Ти нам дав страждання,
Думки, надії, поривання...
Чому ж мовчиш?!

Чому ж, коли в наш храм величний
Ввалився ворог наш одвічний,
Чому мовчиш?
Невже Ти хочеш знов страждання,
Ганьби, неволі і знущання?!
Чому ж мовчиш?..
Як Ти осліп, Небесний Пане,
За правду нашу пекло встане!!
Віки ж мовчиш!..

З поезії «Чи тут лишитись біля хати»
Мана, химера! Вже гармати
Гримлять громами вдалині,
І військо стало одступати,
Вже шанці кинули копати,
Й село покинуте в огні.

Бери дитину... Де сховати?
В тім самім місці, – знаєш ти,
Сліпим тебе там не знайти...
Прощай, прощай... О Божа Мати,
Сиріт собою захисти!
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З поезії «Вони під прапором ідуть»
Душа співала молитви
Красі величного світання.
О Боже, день благослови,
Дай мир і тишу раювання!
* * *
Ранок. Сонце. Ліс і сонце.
Діаманти сліз чи рос...
Хто се плакав?! Усміхнися...
«Я се плакав... Я – Христос».
Ти се плакав? Усміхнися:
Чуєш – пісня солов‘я...

Бачиш – мак цвіте на хмарах...
«Це не мак, а кров моя...»
Боже, Боже, усміхнися...
Стільки радості в житті!
О, ходім, щоб ти угледів...
«Я лишуся на хресті...»

Гуманність
Я чую смерть... О Боже чулий!
Спини її, спини її!
Я хочу жити, жити, жити:
Не можу я в землі лежать!..
Не дамсь я в руки смерті лютій!
Я розірву її в шматки,
Я не віддам їй, хижій, серце,
Що прагне так безкрає жить!..
І так промовив Бог до смерті:
«Тобі я іншого віддам,
Сьому ж пошлеш горбату старість
З мішком хвороби і нудьги».
* * *
Ст. Коломийцю
Як любо надвечір! Темнішають гори,
Стихать починає усе навкруги,
Безкрає вже небо палає прозоре,
Замовкли, заснули гаї і луги...
Одна тільки пісня ще гучно лунає
І хвилями тихо далеко пливе,
І кращі в душі почуття викликає,
Й на добрую працю їх вабе і зве...
Стоять непорушно рядами тополі,
Не шепче розмову шовкова трава.
І тільки десь чути: в широкому полі
То стихне сопілка, то знов заспіва.
Над річкою рідне село простяглося,
Пишається в квітах безкрая земля,
Проміння
сріблясте
скрізь-скрізь
розлилося...
А гляньте кругом ви: розкішно ланами
Густа та висока пашня скрізь росте.
І хто не проїде – свій погляд з сльозами

На небі оставе і хрест покладе.
Той хрест не од болю на груди побиті
Кладе він, бо щастя він мусить зазнать.
Він знає, що взимку голодними діти
Не будуть вже більше по лавах конать.
І думці малюнки малюються в його,
Немає вже торби, хатина нова...
Так як ще тут можна, щоб в дяку до
Бога
Не вирвались щирі із серця слова?!
Пошли ж ти їм, Боже, за працю, за
муки,
За сльози криваві, що тут же лились,
Багаті жнива, щоб у виразках руки
До тебе на нивах оцих піднялись.
Вже північ... всі люде, нещасні й
щасливі,
Поснули у мріях солодких своїх.
Пошли ж ти їм, Боже, багатії жнива
За працю велику, за муки всі їх.
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«Чому мені, Боже, ти крилець не дав?..»
Летіли хмароньки ясні1,
Всміхалися в блакиті,
І враз схотілося мені
До їх аж полетіти.
І я до Бога проказав
Благально і журливо:
«Мені ж ти зроду крил не дав,
яви ж тепер хоч диво».
І чую... Матінко моя,
Мене щось вверх підносить,
І закричав щосили я:
«Ой досить! досить, досить!»
* * *
Сидіть в тюрмі і прагнуть волі,
Коли цвіте розкішний май?..
Сидіть в тюрмі, коли весь край
Збиває сталь [тюрми] неволі?..
О, сміло йти на зустріч долі,
О Боже, сили дай!
Як грім [страшний], ревуть гармати,
Чия взяла в останні дні?
Хто це проскочив на коні,
Хоч би угледіть через ґрати,
Хоч би у жовніра спитати,
Чий має стяг в борні.
* * *
Ніколи ранок не настане,
Ніколи дні не розцвітуть,
Не заживуть глибокі рани,
Не заживуть, не заживуть...
О Боже, Боже, дай же сили
Приспати жаль в душі дурній
І вийти з чорної могили
На світ широкий і ясний.
* * *
Поезій вам? Хи-хи-хи!2
Поезій вам! Сміхи, сміхи.
Музики, може?
Змилуйсь, Боже!
Мене так страшно не труси,
Бо других кишок не даси.
Громів і стріл вам? Ха-ха-ха!
Хи-хи, далеко до гріха?
Півгривні... Може?
Змилуйсь, Боже,
Вам гасла того! Пах-пах-пах!
Нам тільки гасла – і пах-пах.
Насіння, може?
Змилуйсь, Боже,
Мене безбожно не труси,
Бо других кишок не даси.
1
2

Подана молитва є зразком молитви-пародії. Подаємо як зразок такого жанру.
Подаємо як зразок молитви-епіграми.
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УДК 811.161.2‘38

ЕЛЕМЕНТИ РЕЛІГІЙНОГО СТИЛЮ В ПОВІСТІ
ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА
«ЗАЧАРОВАНА ДЕСНА»
У статті проаналізовані особливості використання елементів релігійного стилю
в повісті Олександра Довженка «Зачарована Десна». Виокремлено релігійно забарвлені
слова, наведені класифікації цієї лексики за значенням, морфологічною належністю та
походженням, також наведені випадки вживання висловів із Біблії, ці вислови
класифіковані за походженням та ступенем переносності значення, а також указані
випадки авторської трансформації бібліїзмів.
Ключові слова: релігійний стиль, художній стиль, релігійна лексика, бібліїзм.
Элементы религиозного стиля в повести Александра Довженко «Зачарованная Десна»
В статье проанализированы особенности использования элементов религиозного стиля в
повести Александра Довженко «Зачарованная Десна». Выделено слова из религиозной сферы,
приведены классификации данной лексики по значению, морфологической принадлежности и
происхождению, также наводятся факты использования выражений из Библии, эти выражения
классифицированы по происхождению и степенью переносности значения, а также приведены случаи
авторской трансформации библеизмов.
Ключевые слова: религиозный стиль, художественный стиль, религиозная лексика, библеизм.
Religious vocabulary in Taras Shevchenko`s poem “Hajdamaky”
The features of using religious vocabulary in Taras Shevchenko`s poem ―Hajdamaky‖ have been
analyzed in the article. Religiously colored words have been distinguished, the classification of vocabulary
words by meaning, origin and morphological features are given.
Keywords: religious style, artistis style, religious vocabulary.

Олександр Довженко відомий як автор міфопоетичних творів, серед яких
особливе місце посідає автобіографічна повість «Зачарована Десна». Як зазначає
Г. М. Пасісниченко, «мистецтво перейняло від міфології та трансформувало на свій лад
не тільки здатність до маніфестування загальних уявлень у їх чуттєво-конкретній формі,
тобто образність мислення, а й синкретизм художньої мови, безліч міфологем та
метафоричність мислення» [18, с. 155].
Цю метафоричність Олександр Довженко втілює через використання чималої
кількості релігійної лексики та висловів із Біблії. Саме ці елементи релігійного стилю в
чималій кількості постають у повісті, саме на них ми й акцентуватимемо увагу.
З питаннями використання релігійної лексики у творах художньої літератури
працювали такі мовознавці як Л. Бондаренко [5], Ю. І. Браїлко (Стежка) [6, 22],
Н. Каторож [11], Л. Марчук [15] та ін. Щодо використання елементів релігійного стилю в
повісті Олександра Довженка, то розвідок з цієї теми вкрай мало, можна, очевидно,
твердити, що їх немає зовсім. Уважаємо, що ця розвідка буде фундаментом для вивчення
стилю письменника.
Релігійна лексика — поліфункціональний елемент як релігійного, так і
художнього стилів української мови. На нашу думку, на прикладі численних мовних
фактів Шевченкового слововживання може бути продуктивним висвітлення ролі
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мовотворчості поета в процесі нормалізації лексико-семантичної системи української
мови через з‘ясування місця й функціонального призначення релігійної лексики.
Особливістю релігійної лексики є значна кількість стилістично маркованих слів,
тобто слів, пристосованих до використання в релігійному стилі.
Розглядати релігійну лексику, використану в повісті Олександра Довженка
«Зачарована Десна», можна через класифікацію за значенням слів та через морфологічну
систематизацію цих лексичних одиниць, а також досліджуючи походження релігійних
лексем.
Широке використання в повісті релігійної лексики змушує класифікувати ці
лексеми в такі групи (слова подані в початковій формі):
1) релігійно світоглядні поняття й категорії: антирелігійний (2, с. 41) (наприклад:
Проте, коли вдуматись, це не були антирелігійні безбожницькі розмови (2, с. 41)),
безбожницький (2, с. 41), безвірник (2, с. 41), благодать (2, с. 36), віруючий (2, с. 41);
культ (2, с. 41), мир (2, с. 36), православний (2, с. 41), приверженець (2, с. 62), релігійний
(2, с. 41), угодник (2, с. 18), праведний (2, с. 23), сіятель (2, с. 32), Страшний суд
(6 уживань (2, с. 20, 23, 26, 29, 35, 43) (Отак міркуючи, поплакав я трохи, згадавши
страшний суд, подививсь на ластовенят і, згорнувшись у бубличок, жалібно зітхнув (2,
с. 26)). Усього — 19 уживань лексичних одиниць;
2) назви Бога: Бог (у різних відмінках) (25 уживань) (2, с. 14, 15, 17, 19, 23, 24, 25,
27, 31, 41, 42, 45, 57, 64); Господь (3 вживання) (2, с. 31, 42, 49); він (у значенні Бог)
(2 вживання) (2, с. 31), Создатель (2, с. 41), преблагий (2, с. 41), ім’я Боже (2, с. 31), Син
Божий (2, с. 18), Ісус Христос (2, с. 24), Христос (5 уживань (2, с. 39, 40, 41)), Святий
Дух (2, с. 18), Всевидяще око, всеблагий, всесильний (2, с. 42). Усього — 44 вживання;
3) назви ознак: Божий (16 уживань (2, с. 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 31, 39, 41, 42,
51)), божеський (2, с. 42), божественний (3 вживання (2, с. 17, 37, 42)), господній
(2 вживання (2, с. 41, 42)). Усього — 22 вживання лексичних одиниць;
4) назви духовних (нематеріальних) осіб (суб‘єктів): душа (22 уживань (2, с. 18,
20, 21, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 35, 40, 43, 54, 58, 58, 59, 62)) та зменшено-пестливий
варіант душечка (2, с. 19), дух (у значенні душа) (4 вживання (2, с. 36, 47, 60)), ангел
(3 вживання (2, с. 18, 20, 29)) та прикметник ангельський (2, с. 31). Усього —
31 вживання. Найбільше серед цієї категорії лексем О. Довженко вживає іменник
«душа». За М. В. Скаб, «ми визначаємо концепт ДУША як макроконцепт, у структурі
якого виокремлюємо насамперед дві частини — сакральну та не сакральну» [21, с. 69]. У
повісті «Зачарована Десна» слово душа вжите здебільшого в його сакральному значенні,
хоча є приклади вживання в значенні «людина» (3 рази) — Ось де я, гляньте, — було
показувала вона на якусь святу душу коло божої матері угорі картини страшного суду.
— Бачите? (2, с. 21); Мати так часто тикала пучкою в цю праведну душу, що у душі
вже замість лиця стала коричнева пляма, як столиця на географічній карті (2, с. 23);
5) назви позачасопростірних (нематеріальних, духовних) дійсностей: рай
(4 вживання (2, с. 20, 21, 23, 35)) (наприклад: Посередині лізли з домовини мерці — одні
до раю вгору, інші вниз (2, с. 20)) та дієслово раювати (2, с. 46); пекло у значенні —
місце під землею, куди потрапляють душі померлих грішників (6 уживань (2, с. 20, 21,
23, 42)) (наприклад: А під ужакою, внизу, геть-чисто все горіло, як на пожарі, то було
пекло (2, с. 20)) та в значенні — щось страшне й жахливе: Упоравшись трохи з духом,
дід знову хапав вила чи сокиру і стрімголов кидався в саме пекло (2, с. 47); той світ (—
Мати божа, цариця небесна! Як не дає він мені покою, не дай йому ні на тому світі, на
ні сьому!.. (2, с. 23) та прикметник пекельний (3 вживання (2, с. 23, 38)) (наприклад: Од
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споглядання пекельних кар мені почало щось пекти в п'ятах, і я прудко побіг через сіни і
двір до клуні навшпиньки, немов по гарячій сковороді, що її лизала баба язиком (2,
с. 23)), вогонь (пекельний) (2, с. 23), небо (у значенні — рай) (7 уживань (2, с. 18, 19, 29,
36, 42)) та прикметник небесний (4 вживання (2, с. 18, 23, 24)), а також небеса
(2 вживання (2, с. 18, 41)). Усього — 30 уживань лексичних одиниць. Якщо порівняти
кількість уживань іменника рай з іменником пекло та прикметником пекельний, то
бачимо, що письменник більше вживає таких слів, як пекло, пекельний, оскільки описує
картину Страшного Суду, яку любив розглядати в дитинстві;
6) святописемні власні назви й імена людей: Ілля (Персонально вірили більш у
матір божу і святих — Миколая-угодника, Петра, Іллю, Пантелеймона (2, с. 17)); Ірод
(— Потерпіть, православні! — гукав отець Кирило. — Преблагий создатель посилає
нам знаменіє в водах своїх яко благое предвозвестіє урожаю злаков і трав... Куди
правиш, іроде! До стріхи, до стріхи прав. Ой упаду! (2, с. 41)); Ісус Христос (Далі я
подумав, дивлячись на ластівок: «От коли б повипадали з кубла ластовенята! Я зараз
же нагодував би їх мухами й хлібом, аби тільки ластівка бачила, на які діла я здатний, і
розказала Сусу Христу» (2, с. 24)); Христос (5 уживань (2, с. 39, 40, 41)) та прикметник
Христів (А батько вилаявсь, аби замовкла мати, та й каже Макарові:/ — Ой рад би я
людей рятувати, боюся гріха. Удосвіта Христове воскресіння (2, с. 39)); Петро
(3 вживання (2, с. 17, 28)), Павло (Коли тихого вечора, десь перед Петром і Павлом,
починав наш батько клепати косу під хатою в саду, ото й була для мене найчарівніша
музика (2, с. 28)); Паска (8 уживань (2, с. 18, 38, 39, 41, 42)) (наприклад: Мати, як
завжди перед паскою, здавалася трохи несамовитою, крикнула в жалібному розпачі:/
— Ну, куди ти поїдеш? Паска! (2, с. 39)). Усього — 21 вживання названих лексичних
одиниць;
7) імена святих, мучеників християнської церкви: великомучениця (Сама мати
божилася, що буде в раю між святими, як боляща великомучениця, що годує ворогів
своїх — діда й бабу — та догоджає їм (2, с. 21)), Григорій (у Православній церкві є
кілька святих на ім‘я Григорій. Кого з цих святих має на увазі Олександр Довженко,
невідомо) (Миколаю-угоднику, скорий помочнику, святий Юрію, святий Григорію на
білому коні, на білому сідлі, покарайте його своєю десницею, щоб не їв він тієї
морковочки, та бодай його пранці та болячки з'їли, та бодай його шашіль поточила...
(2, с. 18)), Миколай (святий чудотворець, архієпископ Мир Лікійських (ІІІ ст.); один зі
святих, що його вельми почитає церква) (4 вживання (2, с. 14, 17, 18, наприклад: Тому з
молитвами звертались до дрібніших інстанцій, до того ж Миколая, Петра та інших
(2, с. 17)), Пантелеймон (християнський святий, який зцілював і лікував хворих;
заступник і помічник у хворобах) (Персонально вірили більш у матір божу і святих —
Миколая-угодника, Петра, Іллю, Пантелеймона (2, с. 17)), помочник (Миколаюугоднику, скорий помочнику, святий Юрію, святий Григорію на білому коні, на білому
сідлі, покарайте його своєю десницею, щоб не їв він тієї морковочки, та бодай його
пранці та болячки з'їли, та бодай його шашіль поточила... (2, с. 18)), Федосій (імовірно,
ідеться про Феодосія Печерського, одного із засновників Києво-Печерської лаври)
(2 вживання: Святий Федосій більш скидався на батька. Федосію я не молився, в нього
була ще темна борода, а в руці ґирлиґа, одягнена чомусь у білу хустку (2, с. 14)), Юрій
(Георгій) (святий Юрій (Георгій) Побідоносець, якого особливо шанували в українських
родинах) (4 вживання (2, с. 18, 21, 48) (Розлючений Самійло кидався на діда, і
прохромлював його живіт наскрізь величезними кидальними вилами, і притискав до
стерні, мов Георгій Побідоносець змія (2, с. 48)). Усього — 14 уживань;
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8) назви процесів і станів релігійної практики: благословення (2, с. 62), веснянка
(2, с. 27), віра (2, с. 42), гріх (8 уживань (2, с. 20, 20, 23, 24, 26, 39)), грішник (2, с. 58),
кара (5 уживань (2, с. 20, 23)), колядка (4 вживання (2, с. 24, 27, 58, 59)), милість (2,
с. 37), милостиня (2 вживання (2, с. 36, 37)), мука (2, с. 38), піст (4 вживання (2, с. 20,
21, 41, 42)), потоп (2, с. 29), предвозвестіє (2, с. 41), прокляття (2 вживання (2, с. 26,
35)), святість (3 вживання (2, с. 23, 24, 29)), сповідання (2, с. 42), створіння (2, с. 42),
хрещення (2, с. 40), щедрівка (2, с. 27), благати (2 вживання (2, с. 21, 24), божитися
(2 вживання (2, с. 21)), вірити (4 вживання (2, с. 17, 18, 58), вірувати (2 вживання (2,
с. 42)), возрадуватися (2, с. 42), возсідати (2, с. 50), воскреснути (5 уживань (2, с. 39, 40,
41)), гнівити (Бога) (2, с. 42), грішити (2 вживання (2, с. 39)), дзвонити (2 вживання (2,
с. 27, 38)), заклинати (2, с. 21), карати (2 вживання (2, с. 24, 25)), клясти (2, с. 43),
клястися (2, с. 21), колядувати (2 вживання (2, с. 59)), кропити (2, с. 41), молитися
(3 вживання (2, с. 14, 21)), одпускати (2, с. 26), перехрестити (2 вживання (2, с. 48, 50)),
послати (2 вживання (2, с. 24, 41)), постити (2, с. 20), проклинати (2, с. 31),
просвітитися (2, с. 41), прощати (2, с. 24), розговлятися (2 вживання (2, с. 39, 40)),
святити (2, с. 41), славословити (2, с. 62), спокутувати (2, с. 26), хвалити (Бога) (2,
с. 42), ховати (2, с. 31), хрестити (2, с. 45), хреститися (3 вживання (2, с. 18, 31, 45)),
благий (2, с. 41), благословенний (2, с. 64), волшебний (2, с. 21), грішний (6 уживань (2,
с. 20, 23, 26, 42)), духовний (3 вживання (2, с. 18, 41, 42)), милосердний (2, с. 18),
милостивий (2, с. 18), несвячений (3 вживання (2, с. 39, 41), проклятий (2, с. 21), святий
(33 вживання (2, с. 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 29, 39, 41, 42, 43, 57, 59, 62, 64)),
скоромний (2 вживання (2, с. 24, 41)), смиренний (2, с. 61), пробі (4 вживання (2, с. 40, 41,
52). Усього — 151 вживання лексичних одиниць. Слід звернути увагу на те, що
письменник найбільше вживає прикметник святий, що надає мові повісті особливої
урочистості та піднесеності;
9) назви церковних відправ, книг та релігійних жанрів: вечерня (2, с. 27), Псалтир
(4 вживання (2, с. 14, 21); служба (2, с. 39), молитва (9 уживань (2, с. 13, 14, 17, 18, 19,
36, 45)). Усього — 15 уживань названих лексичних одиниць;
10) назви осіб, пов‘язаних із церковно-релігійною практикою: апостол (2, с. 32),
батюшка (3 вживання (2, с. 41, 42)), дяк (5 уживань (2, с. 41, 42, 43)), заступник (2,
с. 24), матушка (2, с. 41), отець (6 уживань (2, с. 41, 42, 43)), паламар (5 уживань (2,
с. 41, 42, 43)), піп (3 уживань (2, с. 16, 31, 51) та прикметники попів (2, с. 29) і попівський
(2, с. 41)), попадя (2, с. 41), пророк (3 вживання (2, с. 27 — 28, 59)), священнослужитель
(2, с. 42), служитель (2, с. 41). Усього — 33 вживання названих лексичних одиниць;
11) назви церковних свят, постів, м‘ясниць тощо: Великдень (3 вживання (2, с. 42,
44)), Воскресіння (свято Пасхи, Христового Воскресіння) (3 вживання (2, с. 39, 41)),
Зелена неділя (2, с. 31), Новий рік (2, с. 59), обжинки (2, с. 27), Паска (8 уживань (2,
с. 18, 38, 39, 41, 42)), Різдво (2, с. 18), Святий вечір (4 вживання (2, с. 59, 60)), свято
(2 вживання) (2, с. 18, 64)), Спас (2, с. 61)). Усього — 25 уживань лексичних одиниць;
12) назви церковних об‘єднань, споруд, приміщень та їх частин: Київська лавра
(2, с. 20), лавра (3 вживання (2, с. 20)), монастир (2, с. 20), Ново-Афонський СимоноКанитський монастир (2, с. 20), парафія (4 вживання (2, с. 39, 41, 43)), Почаївська
лавра (2, с. 20), царські врата (2, с. 40), церква (8 уживань (с.2, 23, 24, 27, 40, 43, 61)) та
прикметник церковний (3 вживання (2, с. 33, 28)) і прислівник по-церковному (2, с. 14).
Усього — 24 лексичні вживання;
13) назви знарядь, предметів і знаків релігійної практики: Бог (Боги) (у значенні
— ікони із зображеннями Бога, Богородиці, святих) (4 вживання (2, с. 14, 20, 32, 33)),
32

Українська мова і література в школі № 69’2021

десниця (2, с. 18), дзвін (2, с. 38), ковчег (2, с. 43), коливо (2 вживання (2, с. 19)),
крашанка (2 вживання (2, с. 27, 41)), крило (ангельське) (2, с. 18), лампадка (2, с. 14),
образ (2, с. 14), омофор (2, с. 18), паска (11 уживань (2, с. 27, 39, 41,43)), посох (2, с. 36),
риза (4 вживання (2, с. 16, 21, 29)), свічка (2, с. 23), хрест (2 вживання (2, с. 18, 50)),
шати (2, с. 155)). Усього — 35 лексичних уживань;
14) синоніми до поняття Богородиця: Божа Мати (10 уживань (2, с. 17, 18, 19, 20,
21, 23, 24, 41)), великомучениця (2, с. 18), Владичиця (2, с. 18), заступниця (2, с. 18),
цариця (4 вживання (2, с. 18, 23)). Усього — 17 уживань;
15) церковнослов‘янізми
або
слова,
утворені
за
аналогією
до
церковнослов‘янізмів: возрадуватися (2, с. 42), возсідати (2, с. 50), воістину (2, с. 41),
возгавкати (2, с. 35), много літ (2, с. 64). Усього — 5 уживань названих лексичних
одиниць.
Окрім поданих вище релігійних лексем, окрему увагу слід приділити групі
нерелігійних лексем, яку називають поганізмами. «Поганізми — це лексеми на
означення уявлень та дій, пов‘язаних із язичницькими віруваннями» [10, с. 267].
Поганізми часто трапляються й у текстах Біблії, і писаннях Отців Церкви, у церковній
публіцистиці та документах, у красному письменстві. Уживають поганізми здебільшого
в заборонному та спростувально-заперечному контекстах або в переносному значенні. З
огляду на це вважаємо конечним приділити увагу й цій групі лексем, оскільки вони
наявні в повісті О. Довженка «Зачарована Десна». Уживання письменником цих лексем
надає творові певного міфологічного забарвлення, перетворює розповідь на ірреальний
твір з казковим сюжетом. Окрім того, багато поганізмів, таких, як нечистий, чорт,
душогуб тощо автор уживає у фразах, що означають прокльони, лайку тощо. У повісті
наявні такі поганізми: бог (надприродна сила в язичницьких віруваннях) (2, с. 59),
водяний (2, с. 64), ворожка (2, с. 21), диявол (2 вживання (2, с. 21)), дух (2, с. 15),
душогуб (2, с. 39), заворожений (2, с. 58), змій (3 вживання (2, с. 21, 48)), лукавий (2,
с. 42), нечестивець (2 вживання (2, с. 42)), нечиста сила (2 вживання(2, с. 17, 50)),
нечистий (3 вживання (2, с. 26, 41, 57), русалка (2, с. 64), чаклунка (2, с. 21),
чорнокнижник (2 вживання (2, с. 14, 21), чорна книга (2, с. 21), чорт (6 уживань (2, с. 20,
26, 37, 43, 64)). Усього — 29 уживань названих лексичних одиниць.
Також окремо слід виділити групу лексем, які притаманні для багатьох
віросповідань, оскільки ритуали й процеси, які вони називають є спільними для багатьох
релігій. Наприклад: могила (с. 64), домовина (с. 20). Усього — 2 вживання названих
лексичних одиниць.
Як бачимо, О. Довженко в повісті «Зачарована Десна» широко використовує
релігійну лексику. Якщо порахувати кількість уживань письменником названих слів, то
можна сказати, що в повісті О. Довженко з 16240 уживань слів загалом 517 уживань
релігійної лексики 199 лексичних одиниць. Така кількість уживань у повісті, яка не
належить до художньо-релігійних жанрів і не має релігійної ідейно-тематичної
спрямованості, свідчить про те, що письменник надавав великого значення елементам
релігійного стилю й часто вводив їх у свої твори. Релігійна лексика створює особливу
урочистість і піднесеність. Контекст надає цій лексиці різних відтінків: прямих і
переносних значень, сатиричного забарвлення тощо. Часте використання релігійної
лексики в повісті «Зачарована Десна» є свідченням глибокої обізнаності автора із
церковно-релігійною сферою, його глибокого проникнення в філософський світ релігії.
Для того, щоб повно відобразити лексичну палітру повісті «Зачарована Десна»,
важливо також дослідити морфологічний склад релігійної лексики в цьому творі. Серед
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стилістично маркованих релігійних слів у повісті Олександра Довженка переважають
іменники. Наприклад: Бог, душа, ангел, церква, свічка, дзвін та ін. Їх нараховуємо
125 лексичних одиниць. Це майже 2/3 від усієї кількості релігійних слів, ужитих у творі.
Другою за кількістю є група дієслів: молитися, хреститися, божитися,
несвячений та ін. Їх нараховуємо 39 лексичних одиниць. Третьою — група прикметників:
святий, Божий, лукавий та ін. Усього — 32 слова. Один займенник Він у значенні Бог. А
також один прислівник по-церковному та одне модальне слово пробі.
Такий морфологічний склад релігійної лексики, ужитої в повісті О. Довженка
«Зачарована Десна», можна пояснити тим, що серед релігійної лексики найбільший
пласт належить саме іменникам, оскільки вони називають осіб, предмети, пов‘язані з
церковно-релігійною практикою. Саме ці назви є основними серед стилістично
маркованих релігійних слів. Дієслова називають процеси релігійної практики, тому вони
також відіграють важливу роль для відтворення картини церковно-релігійного життя.
Стилістично марковані релігійні прикметники здебільшого відіграють роль епітетів,
усталених чи оригінальних. Займенник Він (у значенні — Бог) часто трапляється в
біблійних текстах. Отже, найчастіше серед релігійної лексики О. Довженко використовує
іменники, дієслова й прикметники.
За своїм походженням релігійна лексика в повісті «Зачарована Десна»
неоднорідна, оскільки багато слів із церковно-релігійної сфери прийшли до нас із інших
мов, особливо з мов, якими була написана чи давно перекладена Біблія.
Найбільшу кількість становлять власне українські слова та слова
спільнослов‘янського походження, які О. Довженко вводить у свою повість,
розширюючи можливості релігійного стилю української мови, сприяючи проникненню
його елементів у художній стиль. До таких лексем належать: святий, церква, дзвіниця та
ін.
Окрім власне української релігійної лексики, використаної у повісті «Зачарована
Десна», письменник послуговується й запозиченою стилістично маркованою лексикою.
Варто зазначити, що ці запозичення мають майже однакові джерела — давньоєврейська,
давньогрецька, латинська, церковнослов‘янська мови.
До давньоєврейських або арамейських лексичних запозичань відносимо: Ірод,
Ілля та ін. Як бачимо, до давньоєврейських запозичень належать здебільшого власні
назви — імена людей.
Частину лексичних запозичень у повісті становлять слова з давньогрецької мови:
ангел, Ісус, Григорій, Георгій, парафія, Псалтир та ін. Невелику кількість релігійної
лексики в поемі становлять запозичення з латинської мови: релігійний, антирелігійний та
ін. Трапляється запозичення з тюркських мов — ковчег.
Найбільше в поемі церковнослов‘янських запозичень релігійної лексики.
Прикладом тут може бути гніздо з початковим словом благо, у якому поряд з благий
виступають благодать, благословенний.
Ад'єктивний префікс пре- виступає в деяких явних запозиченнях з
церковнослов‘янської, наприклад, преблагий, превозвестіє. Широко використовує автор і
церковнослов‘янізми із префіксом воз-(вос-): возрадуватися, возсідати, воскресіння,
воскреснути, а також створений автором за аналогією до церковнослов‘янізмів
оказіоналізм возгавкати (для надання гумористичного забарвлення епізодові побиття
бичком Миною коваля Захарка). Урочистого забарвлення надають мовленню й
церковнослов‘янські запозичення з початковим все-: всеблагий, всевидящий, всесильний.
Лексичним церковнослов‘янським запозиченням виступають у повісті іменники
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десниця, небеса, создатель, Спас та ін. та словосполучення много літ.
Окрім того, у творі трапляється запозичення з російської мови волшебний, яке
можна вважати явним росіянізмом, ужитим задля комічного ефекту.
Як бачимо, О. Довженко, використовуючи у повісті «Зачарована Десна» релігійну
лексику, широко послуговується запозиченнями, особливо з мов, якими були написані та
перекладені Святе Письмо та церковні книги (давньоєврейської, давньогрецької,
латинської, церковнослов‘янської). Таке явище свідчить про широку обізнаність
письменника із релігійною літературою, а звідси — широке цитування лексики та форм
слів.
О.П. Довженко широко використовує релігійну лексику для надання мовленню
урочистого, релігійного чи, часом, сатиричного звучання, тобто послуговується
релігійною лексикою як стилістичним елементом у творенні художнього образу. Склад
релігійної лексики в повісті різноманітний як за значенням, так і за походженням та
морфологічною належністю. Це слова, які вказують на релігійно-світоглядні поняття й
категорії, назви духовних суб‘єктів, назви позачасопростірних дійсностей, назви
процесів і станів релігійної дійсності, назви осіб, пов‘язаних з церковно-релігійною
сферою, назви церковних споруд, знарядь, предметів і знаків релігійної практики та ін.
Часте вживання релігійної лексики надає повісті О. Довженка сакрального
забарвлення, особливої християнської наснаженості. Багаторазове повторення іменників
Бог, душа, прикметника святий наштовхує на думку про глибоку релігійність
письменника, а використання слів на позначення церковної атрибутики засвідчують
глибоке знання автором церковно-релігійної сфери.
Другим важливим елементом релігійного стилю в повісті О. Довженка
«Зачарована Десна» виступають вислови з Біблії.
Використання фразеологізмів у художніх творах завжди було проблемою, якій
мовознавці приділяли чимало уваги. У працях Авксентьєва Л. Г., Ужченка В. Д. [1],
Барана Я. А. [3], Венжинович Н. Ф. [8], Лисецької Н. Г. [14], Селіванової О. О. [19]
порушені питання вживання фразеологізмів у літературних творах, їхньої ролі у
створенні художнього образу, впливу на ідіостиль письменника. Особливе зацікавлення
науковців викликає використання бібліїзмів та висловів зі Святого Письма, що мають
пряме значення, у красному письменстві. Цій темі присвячували свої дослідження
Бабич Н. Д. [2], Богдан С. К. [4], Бурдіна Г. В. [7], Коваль А. П. [12], Кузь Г. Т. [13],
Німчук В. В. [17] та ін. Однак досліджень, які б висвітлювали проблеми використання
висловів із Біблії в повісті Олександра Довженка «Зачарована Десна», не виявлено. У
цій статті ми спробуємо встановити, яку роль відіграють вислови зі Святого Письма в
названій повісті, як вони впливають на авторський стиль.
Значна кількість біблійних висловів набула широкого поширення в українській
літературній мові. Біблійні вислови чи фразеологізми «можуть скорочуватися <...>;
традиційно вони можуть вживатися як українською, так і іншими мовами» [12, с. 9].
Використовуючи вислови з Біблії у своїй повісті «Зачарована Десна», Олександр
Довженко вдосконалював художній стиль української мови, надавав художньому
мовленню урочистості й піднесеності, створював особливу наснаженість повісті.
Біблійні фразеологізми, ужиті в повісті Олександра Довженка, можна згрупувати
за відомою семантичною класифікацією В. В. Виноградова [9] на фразеологічні
зрощення, фразеологічні єдності і фразеологічні сполучення. В основу цієї
фразеологічної теорії покладено ступінь видозміни значення слова у різних
синтаксичних і стилістичних умовах фразотворення. Будучи єдиним значеннєвим цілим,
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фразеологічні одиниці не є однаковими з погляду з‘єднаності компонентів і
співвіднесеності семантики всього вислову із семантикою його окремих складниківкомпонентів. Відштовхуючись від синтаксичних ідей академіка О. О. Шахматова й
узявши до уваги деякі думки Ш. Баллі, В. В. Виноградов подав семантичну
класифікацію, виділивши три типи фразеологічних одиниць: фразеологічні зрощення,
фразеологічні єдності і фразеологічні сполучення.
Фразеологічні зрощення — абсолютно неподільні, нерозкладні, немотивовані
фразеологічні одиниці, у значенні яких «немає ніякого зв'язку, навіть потенційного, зі
значенням їх компонентів» [9, с. 145]. У повісті «Зачарована Десна» фразеологічних
зрощень нами не виявлено. Відсутність цих висловів можна пояснити їх невеликою
кількістю серед біблійних фразеологізмів загалом [12].
Фразеологічні єдності — теж семантично неподільні фразеологічні одиниці, але
цілісне значення їх умотивоване значенням компонентів, а значення цілого пов'язане з
розумінням внутрішнього образного стрижня фрази, потенційного смислу слів. У
повісті О. Довженка наявні фразеологічні єдності біблійного походження (на відміну від
фразеологічних зрощень). Наприклад: розкрити очі (2, с. 60, 64), дай, Боже (2, с. 15, 27,
52, 57) та ін. До цього розряду В. В. Виноградов зараховував також і літературні цитати.
На нашу думку, невелику кількість цитат з Біблії (ангел, закон Божий тощо) у повісті
«Зачарована Десна» слід виділити в окремий розряд, оскільки вони в цьому творі мають
пряме значення й не набувають рис фразеологізму.
Фразеологічні сполучення — «тип фраз, створюваних реалізацією зв'язаних
значень слів» [9, с. 61]. Фразеологічні сполучення не є безумовними семантичними
єдностями, вони аналітичні, у них значення слів виокремлюються чіткіше, різкіше. У
повісті Олександра Довженка фразеологічні сполучення виступають досить часто.
Наприклад: на віки вічні (2, с. 23); лютий ворог (2, с. 20), розлітатися прахом (2, с. 43) та
ін.
Незважаючи на те, що семантична класифікація й концепція В. Виноградова
здобули чи не найбільше прибічників (В. П. Жуков, О. М. Бабкін, В. М. Телія, в
українській лінгвістиці — Г. М. Удовиченко, М. А. Жовтобрюх, В. М. Русанівський,
Д. Х. Баранник, Н. А. Москаленко, Ф. П. Медведєв, М. Ф. Алефіренко, Л. Г. Скрипник
та ін.), ця класифікація не завжди охоплює всі типи фразеологізмів, за нею важко
визначити межу між фразеологічними зрощеннями і фразеологічними єдностями, два
перші типи фразеологічних одиниць різко протиставлені третьому — як цілісні
(зрощення і єдності) аналітичному (фразеологічні сполучення), а також значна кількість
фразеологічних одиниць залишилася неохопленою. Тому свого часу М. М. Шанський,
зберігши три основні класи фразеологічних одиниць за схемою В. В. Виноградова,
виділив четвертий клас — фразеологічні вислови, до яких належать «такі стійкі в своєму
складі й уживанні фразеологічні звороти, які не тільки є семантично подільними, але й
складаються цілком зі слів з вільним значенням» [23, с. 84]. До фразеологічних висловів
належать і ряд біблійних фразеологізмів, ужитих у повісті О. Довженка «Зачарована
Десна». Наприклад: а) фразеологічні вислови комунікативного характеру, що рівноцінні
реченню й виражають те чи те судження. Таких бібліїзмів у повісті не виявлено;
б) фразеологічні вислови номінативного характеру, що є сполученням слів, ідентичним
лише певній частині речення, є словесною формою того чи того поняття і, як і слова,
виконують у мові номінативну функцію: страшний суд (с. 43) та ін.
Відомі також інші семантичні класифікації фразеологізмів, зокрема близький до
семантичної класифікації В. В. Виноградова розподіл за ступенем граматично-змістової
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злитості елементів, здійснений на українському матеріалі П. С. Дудиком (учений
виділяє п'ять типів фразеологізмів: ідіоми, фразеологічні єдності, фразеологічні вислови,
фразеологічні сполучення та фразеологізовані словосполучення) та семантична
класифікація фразеологічних одиниць у плані діахронії, опрацьована Б. О. Ларіним.
Проте щодо біблійних фразеологізмів, ужитих у повісті «Зачарована Десна», найбільш
прийнятними є семантичні класифікації В. В. Виноградова й М. М. Шанського, оскільки
саме такий розподіл відбиває всю різноманітність біблійної фразеології, використаної в
цьому творі.
Бібліїзми у повісті Олександра Довженка виражені як словами (ангел (2, с. 18),
ковчег (2, с. 43), пекло (2, с. 47) та ін.), так і словосполученнями (кара Божа (2, с. 20) та
ін.), а також непоширеними реченнями (Бог знає (2, с. 15)) та ін. Такі використання є
вмотивованими текстом твору, у якому вони вжиті, а також ідеєю, яку висловлює автор.
Олександр Довженко у своїй повісті вживає фразеологізми із різних книг Біблії.
Старий Заповіт:
1) Книга Буття: ангел (Бут. 48:16) (2, с. 18); ковчег (Бут. 6:14) (2, с. 43). Усього
2 вживання бібліїзмів.
2) Вихід: закон життя (Вих. 20 — 21) (2, с. 32); ні вола його, ні осла його
(Вих. 20:17) (2, с. 42). Усього 2 вживання біблійних фразеологізмів.
3) Псалтир: Бог знає (Пс. 93:11) (2, с. 15); всевидяще око (Пс. 31:8) (2, с. 35),
лютий ворог (Пс. 12:3) (2, с. 20), путі Господні (Пс. 17:22, 26:11) (2, с. 42), святий
(Пс. 49:5; 51:8, 11; 149:1) (2, с. 23) та ін. Усього 5 уживань.
4) Фразеологізми з кількох книг Старого Заповіту: дай, Боже (1 Цар. 14:41;
3 Цар. 3:9; 1 Пар. 29:19, 2 Пар. 1:10; Неєм. 1:11, 3:36; Йов. 13:22, 17:3; Пс. 24:4, 27:4,
50:10, 118:27, 29, 34; Ос. 9:14; Мк. 10:37; Лк. 11:3; Ін. 4:29) (2, с. 15, 27, 52, 57), не дай,
Боже (Втор. 21:8; 1 Цар. 12:23; Пс. 118:10, 133, 140:4; Притч. 6:4) (2, с. 24), Бог покарав
(Вих. 4:14; Чис. 22:28, 25:3; Пс. 93:12; Ос. 14:5) (2, с. 49), гнівити Бога (Вих. 4:14;
Чис. 22:28, 25:3; Пс. 93:12; Ос. 14:5) (2, с. 42), кара за гріхи (Вих. 4:14; Чис. 22:28, 25:3;
Пс. 93:12; Ос. 14:5) (2, с. 20). Усього 9 уживань.
Новий Заповіт:
1) Євангеліє від Матвія: добрі діла (Мт. 5:15) (2, с. 26, 29); друге пришестя
(Мт. 24:44:18) (2, с. 17), пекло (Мт. 16:18) (2, с. 47). Усього 4 вживання бібліїзмів.
2) Євангеліє від Марка: вірити в Бога (Мк. 9:24) (2, с. 17). Одне вживання.
3) Євангеліє від Луки: піднімати очі (Лк. 16:22) (2, с. 23); хай Бог простить
(Лк. 23:34) (2, с. 41). Усього 2 вживання біблійних фразеологізмів.
4) Євангеліє від Івана: відпустити гріхи (Ін. 20:23) (2, с. 26). Одне вживання.
5) Фразеологізми, що походять з кількох Євангелій: відкрити очі (прозріти)
(Мт. 20:33—34; Мк. 8:22—26; 10:51—52; Лк. 7:21; Ін. 9:1—11) (2, с. 60, 64); воскресіння
(Мт. 27:64, 28:6 — 7; Мк. 16:6; Лк. 24:6; Ін. 20:9) (2, с. 18, 38, 39, 41, 42), Мати Божа
(Мт. 1:16; Лк. 1:27) (2, с. 20, 21), ірод (Мт. 2:16, Лк. 1:5) (2, с. 41), сіяч (Мт.13:2; Мк. 4:3;
Лк. 8:5) (2, с. 32) та ін. Усього 13 уживань.
6) Послання апостолів: на віки вічні (2 Пет. 3:18; Юд. 1:25) (2, с. 23). Усього
1 вживання.
7) Апокаліпсис: Страшний Суд (Апок. 20:4 — 6) (2, с. 43), хай царствує
(Апок. 21:1 — 3) (2, с. 15). Усього 2 вживання.
У повісті Олександра Довженка нараховуємо 42 вживання біблійних
фразеологізмів. Вислови з деяких книг переважають: Псалтир, Євангелія.
Висловлювання з цих книг є найбільш уживаними в церкві, вони надають мовленню
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урочистості й піднесеності. Саме з такою метою Олександр Довженко вживає їх у своїй
повісті. Послуговуючись біблійними фразеологізмами з названих книг, автор досягає
влучності й точності у висловленні думки, надає своєму творові метафоризації, високої
досконалості, сакральності й високостильного звучання.
На особливу увагу заслуговують вислови з Біблії, які мають пряме значення, ужиті
в повісті Олександра Довженка «Зачарована Десна». Вислови у прямому значенні
переважають над біблійними фразеологізмами, використаними письменником. Ці
вислови пов‘язані з Біблією за змістом (іноді це — прямі цитати, іноді — парафрази,
іноді — алюзії чи передані іншими словами біблійні епізоди), вони мають пряме
значення, тобто відповідають тому значенню, з яким їх ужито у Святому Письмі.
Значну кількість таких висловів Олександр Довженко запозичує із книг Старого
Заповіту, особливо з Псалтиря.
Старий Заповіт:
1) Книга Буття: ангел (Бут. 48:16) (2, с. 20, 29); Бог послав (Бут. 45:7) (2, с. 41);
лице землі (Бут. 2:6) (2, с. 43); не пролити крові (Бут. 37:22) (2, с. 28); рай (Бут. 2:8) (2,
с. 20, 21, 23, 35); світ, створений Богом (Бут. 1 — 25) (2, с. 41) та ін. Усього 11 уживань.
2) Вихід: закон Божий (Вих. 20 — 21) (2, с. 51); не кради (Вих. 20:15) (2, с. 28); не
вбивай (Вих. 20:13) (2, с. 28); вірити чужим богам (Вих. 20:3) (2, с. 42) та ін. Усього
4 вживання.
3) Псалтир: Бог бачить (Пс. 9:34) (2, с. 42); ім’я Боже (Пс. 8:10) (2, с. 31);
всевидюще око (Пс. 31:8) (2, с. 42); змій (Пс. 90:13) (2, с. 21, 48); грішна душа (Пс. 54:19)
(2, с. 20, 26); лиха година (Пс. 36:19) (2, с. 25, 41); пекельні муки (Пс. 114:3) (2, с. 38);
Псалтир (Пс.) (2, с. 14, 21); святий (Пс. 49:5; 51:8, 11; 149:1) (2, с. 14, 17, 18, 20, 21, 23,
29, 41); хвалити Бога (Пс. 148, 150) (2, с. 42) та ін. Усього 30 уживань.
4) Книга Екклезіастова: згорнувши руки (Еккл. 4:5) (2,с. 35). Усього одне
вживання вислову, пов‘язаного із цією книгою.
5) Вислови, які походять з кількох книг Старого Заповіту: Боже створіння
(Бут. 1:1 — 31; Пс. 18:2) (2, с. 42); Бог покарав (Вих. 4:14; Чис. 22:28, 25:3; Пс. 93:12;
Ос. 14:5) (2, с. 25); молитися Богові (Бут. 49:25; Пс. 38:13) (2, с. 14, 21); немає числа
(Бут. 49:25; Пс. 38:13) (2, с. 28); Служба Божа (Вих. 13:5 — 6, 36:3, 38:8, 39:40;
Чис. 3:7) (2, с. 39). Усього 8 уживань.
Новий Заповіт:
1) Євангеліє від Матвія: Боже знамення (Мт. 16:3) (с. 41); воістину (Мт. 18:12
— 13) (2, с. 41); пекло (Мт. 16:18) (2, с. 20, 23, 42); плакати гірко (Мт. 26:73) (2, с. 23);
Христос, Син Божий (Мт. 16:17) (2, с. 18, 24). Усього 10 уживань.
2) Євангеліє від Марка: вірувати в Бога (Мк. 9:24) (2, с. 42); нечиста сила
(Мк. 3:30) (2, с. 17, 50). Усього 3 вживання.
3) Євангеліє від Луки: блудний син (Лк. 15:11 — 32) (2, с. 57); Святий Дух
(Лк. 2:29) (2, с. 18). Усього 2 вживання.
4) Євангеліє від Івана: висловів лише із цього Євангелія не виявлено.
5) Вислови, що пов‘язані з кількома Євангеліями: апостол (Мт. 10:2 — 4;
Мк. 3:13 — 19; Лк. 9:1 — 6) (2, с. 32); вогонь пекельний (пекельна кара) (Єр. 7:31 — 32;
Мт. 5:22, 29, 30; 18:9; Мк. 9:47; Ін. 8:6, як бачимо, цей вислів також згаданий у Книзі
пророка Єремії) (2, с. 23); Мати Божа (Мт. 1:16; Лк. 1:27) (2, с. 17, 18, 23, 41); прощати
гріхи (Мт. 9:5; Мк. 2:9) (2, с. 24); Різдво (Мт. 2:1; Лк. 2:7) (2, с. 18); Христос воскрес
(Мт. 28:6; Мк. 16:6; Лк. 24:6; Ін. 20:9) (2, с. 39, 40, 41). Усього 16 уживань.
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6) Послання апостолів: видиме і невидиме (2 Кор. 4:17 — 18; Кол. 1:16) (2,
с. 28). Усього 1 вживання.
7) Одкровення (об‘явлення) святого Івана Богослова (Апокаліпсис): Страшний
Суд (Апок. 20:4 — 6) (2, с. 20, 21, 23, 26, 29, 35). Усього 5 уживань.
8) Вислови навколоцерковного походження: ангельські хори (с. 31); той світ
(2, с. 23, 24); святе письмо (2, с. 57). Усього 3 вживання.
Отже, Олександр Довженко в повісті «Зачарована Десна» використовує
94 вживання біблійних висловів.
Як бачимо, ця кількість більше ніж удвічі перевищує вживання бібліїзмів.
Очевидно, це зумовлено тим, що письменник подає опис картини Страшного Суду,
епізод потопу на Великдень, наводить прокльони баби Марусини тощо. Усі ці моменти
потребують біблійних висловів у прямому значенні.
Як вислови, що пов‘язані з Біблією, так і біблійні фразеологізми у повісті
Олександра Довженка можуть зазнавати трансформацій. Оскільки біблійні
фразеологізми та вислови з Біблії увійшли в українську мову через церковнослов‘янські
переклади, тому їх трансформація є логічною. Майже всі вислови — і бібліїзми, і ті, що
мають пряме значення, — автор модифікує, надаючи таким чином багатьом із них
своєрідних відтінків звучання й значення.
Таким чином, розглядаючи проблеми трансформації біблійних висловів у повісті
Олександра Довженка «Зачарована Десна», необхідно звернути увагу на ряд аспектів.
Однією з актуальних проблем сучасної фразеології є проблема функціонування
фразеологізмів у мовленні, у тому числі художньому, де не рідко можна помітити їх
трансформацію. А. М. Мелерович і В. М. Мокієнко зазначають, що «словникове
опрацювання індивідуально-авторських уживань фразеологічних одиниць допоможе
оцінити художню майстерність письменників, що виявляється у творчому застосуванні
мовних образів» [16, с. 4]. У зв‘язку з цим велике зацікавлення викликає повість
«Зачарована Десна», яка увібрала в себе значну кількість трансформованих автором
біблійних фразеологізмів та висловів, пов‘язаних зі Святим Письмом.
Біблійні фразеологізми в Шевченкових поетичних молитвах іноді зазнають
трансформації. Трансформовані автором бібліїзми ми можемо поділити на такі групи (за
класифікацією А. М. Мелерович і В. М. Мокієнка) [16]:
1) заміна компонента у вислові: Дай, Боже (1 Цар. 14:41; 3 Цар. 3:9; 1 Пар. 29:19,
2 Пар. 1:10; Неєм. 1:11, 3:36; Йов. 13:22, 17:3; Пс. 24:4, 27:4, 50:10, 118:27, 29, 34;
Ос. 9:14; Мк. 10:37; Лк. 11:3; Ін. 4:29) — дай бог (2, с. 15, 27), бодай (2, с. 52, 57);
2) індивідуально-авторські заміни компонентів з переосмисленням значення:
закон Господній (Вих. 20 — 21; Пс. 1:2; 17:23) — вічний закон життя (2, с. 32) та ін.;
3) розширення компонентного складу (експлікація) та його часткова заміна: Бог
знає (Пс. 93:11) — Бог її знає (2, с. 15); відкрилися очі (Іс. 35:5; Мт. 20:33 — 34; Мк. 8:22
— 26; 10:51 — 52; Лк. 7:21; Ін. 9:1 — 11) — розкривши широко очі (2, с. 60), з широко
розкритими очима (2, с. 64);
4) скорочення компонентного складу (імплікація): і нині, і повсякчас, і навіки віків
(Пс. 132:3; 2 Пет. 3:18; Юд. 1:25) — на віки вічні (2, с. 23);
5) еліпсис: порох, що його розвіює вітер (Пс. 1:4; Єр. 13:24) — розлітався прахом
(2, с. 43); прости їм, бо не знають, що чинять (Лк. 23:34) — хай бог простить (2, с. 41);
Царство Небесне (Апок. 21:1 — 3) — хай царствує (2, с. 15);
6) зміна граматичної будови бібліїзму: всевидюще око (Пс. 31:8) — всевидящі
вічки (2, с. 35); друге пришестя (Мт. 24:44) — до хторого пришествія (2, с. 17);
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7) алюзія: Ноїв ковчег (Бут. 6:14) — свій ковчег (2, с. 43);
8) перифраз: Діва Марія (Мт. 1:16; Лк. 1:27) — мати божа (2, с. 20, 21);
9) заміна фонетичного звучання бібліїзму: друге пришестя (Мт. 24:44) — до
хторого пришествія (2, с. 17);
10) заміна заперечної форми вислову стверджувальною: ні вола його, ні осла його
(Вих. 20:17) — вола його, і осла його (2, с. 42).
Як бачимо, у Довженковій повісті трансформації біблійних фразеологізмів
трапляються часто. Кожен випадок такого вживання має якусь конкретну мету: логічне
наголошування того чи того складника бібліїзму, надання вислову емоційної
наснаженості, сатиричного забарвлення, піднесення стилю висловлювання тощо.
Трансформація висловів, пов‘язаних з Біблією, що мають пряме значення, у
поетичних творах не ставала предметом досліджень мовознавців, хоча це цікавий факт у
мовознавстві. Олександр Довженко в повісті «Зачарована Десна» уживає вислови зі
Святого Письма й видозмінює їх залежно від контексту. До таких трансформацій
належать:
1) заміна компонента у вислові на синонімічний: Бог бачить (Пс. 9:34) — богу
видать (2, с. 42); Бог послав (Бут. 45:7) — создатель посилає (2, с. 41); нечистий дух
(Мк. 3:30) — нечиста сила (2, с. 17, 50); поклонятися чужим богам (Вих. 20:3;
Пс. 43:21, 80:10) — вірую в іншого бога (2, с. 42);
2) розширення компонентного складу (експлікація): Святий Дух (Бога) (Лк. 2:29)
— святому духу-голубу (2, с. 18) та ін.;
3) скорочення компонентного складу (імплікація): знамення з неба (Мт. 16:3) —
знаменіє (2, с. 41); молитися Богу (Бут. 49:25; Пс. 38:13) — молитися (2, с. 14, 21); Син
Божий (Бут. 49:10; Мт. 16:17) — сину (2, с. 18);
4) еліпсис: творіння рук Його (Бут. 1:1 — 31; Пс. 18:2) — божеське створіння (2,
с. 42); числа їм немає (Бут. 41:49; Пс. 103:25) — без всякого числа (2, с. 28);
5) зміна граматичної форми компонентів: не вбий (Вих. 20:13; Мт. 19:24;
Мк. 10:25) — не вбили (2, с. 28); не кради (Вих. 20:15; Мт. 19:24; Мк. 10:25) — не вкрали
(2, с. 28); не проливайте крові (Бут. 37:22) — не пролили крові (2, с. 28);
6) перифраз (описовий вислів, іносказання): Діва Марія (Мт. 1:16; Лк. 1:27) —
мати божа (2, с. 17, 18, 23, 41);
7) заміна фонетичного звучання бібліїзму: Ісус Христос (Бут. 49:10; Мт. 16:17) —
Сусу Христу (2, с. 24);
8) алюзія: (Лк. 15: 11 — 32) — блудний син (2, с. 57). Щоправда, ця алюзія
виникла набагато раніше в середовищі церкви (пор. Неділя про блудного сина);
створення світу (Бут. 1 — 25) — створеного ним світу (2, с. 41).
Видозміна біблійних висловів, що мають пряме значення, у повісті Олександра
Довженка відбувається частіше, ніж трансформація біблійних фразеологізмів. Це,
очевидно, зумовлено тим, що фразеологізми здебільшого вже мали свої усталені форми,
а названі вислови можна було передавати більш довільно. Такі трансформації зумовлені
текстотворенням та метою, яку ставить автор у створенні художнього образу та мовної
картини своїх творів. Усі перетворення біблійних висловів, що мають пряме значення, у
повісті «Зачарована Десна» підпорядковані стилю, який обирає автор, та ідеї твору.
Отже, Олександр Довженко, описуючи картини свого дитинства, послуговується
елементами релігійного стилю для досягнення ідеї твору та розкриття теми —
зображення духовного світу українців, їхнього побуту й життя. Релігійна лексика та
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вислови з Біблії допомагають авторові в цьому й надають повісті особливого
сакрального звучання.
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Oleksandr Dovzhenko is known as author of myphopoethical writings. Among which a special place is
autobiographical story ―The Enchanted Desna‖. Oleksandr Dovzhenko incarnates metaphorism through using of
a considerable number of religious vocabulary and expressions from the Bible. In our research we concentrate
attention on these elements of religious style.
We look at religious vocabulary, which used by Oleksandr Dovzhenko in ―The Enchanted Desna‖, through
classification by meaning of the words, through morphological systematization of these lexical units and
through researching of origin of religious lexemes.
Oleksandr Dovzhenko in ―The Enchanted Desna‖ widely uses religious vocabulary. In his story Oleksandr
Dovzhenko uses 517 usages of religious vocabulary and 199 lexical units from 16240 of all words which used
be him in ―The Enchanted Desna‖. A large number of using religious vocabulary in story which isn‘t a religious
genre indicates about importance frequency of using elements of religious style in oeuvre. Religious vocabulary
creates special solemnity and sublimity. The context of this vocabulary provides different shades: the literal and
figurative meanings satirical coloring etc.
In order to fully reflect lexical palette story "The Enchanted Desna", it is important to investigate the
morphological structure of religious vocabulary in this work. Most of the religious vocabulary Dovzhenko uses
nouns, verbs and adjectives.
Religious vocabulary in ―The Enchanted Desna‖ is inhomogeneous in origins. The biggest part of it is
Ukrainian words and common Slavonic words which Dovzhenko introduces his story, improving the religious
identity of the Ukrainian language, facilitating its penetration of elements in the artistic style. Another parts are:
Hebrew, Greek, Latin, Old Church Slavonic words.
Second important elements of religious identity in the story Dovzhenko «Charmed Desna» are expressions
from the Bible.
In this article we have tried to establish the role played by the statements of Scripture named in the story, as
they affect the author's style.
Using expressions from the Bible in his story "The Enchanted Desna" Alexander Dovzhenko improved
artistic style of the Ukrainian language, provided artistic triumph and elation speech, created a special story
excitement.
The story of Alexander Dovzhenko has 42 use biblical phraseology and 94 use biblical expressions in the
literal sense. Sayings dominated with some books: Psalms, Gospels. Expression of these books are the most
used in the church, they provide speech and celebration Hills. It is for this reason Alexander Dovzhenko take
them in his story. Its disposal biblical phraseology of these books is the author of accuracy and precision to
express an opinion, gives his book metaphor, great excellence, sacredness and high stylish sound.
Alexander Dovzhenko, describing the picture of his childhood, is served by religious elements of style
ideas to achieve piece and the theme – the image of Ukrainian spiritual world, their way of life and living. The
religious vocabulary and expressions from the Bible helps the author in this story and give special sacred sound.
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ІЗ ПОЕТИЧНОГО ДОРОБКУ
***
Хочу весь світ помістити в собі:
Коси берези, сніги голубі,
Крапельку сонця і крапельку сну,
Літо і осінь, зиму й весну.

***
Пісня цифр, чи пісня солов'я?
Що нам потрібніше? Вічная дилема.
Хтось спогорда чмихне звіддаля
Й мовить тихо: Ғ Теж мені
проблема!
Бо кому потрібні солов‘ї
В круговерті повені і горя...
Витирає час думки твої...
Витирає небо з себе зорі...
А тобі так хочеться пісень,
А тебе душа у грудях тисне.
Та приходить знову сірий день,
І танцюють знову в світі цифри.
Що я довела оцим сюжетом?
Світлу думку серед темних днів:
Щоби став економіст поетом,
А поет гру цифр зрозумів.
***
ЖІНЦІ
Доня, дружина, коханая, мати...
Всіх твоїх титулів і не назвати.
Перегортається часу сторінка,
Й знову над світом здіймається
жінка.
Ніжна, ласкава, тепла до болю,
Часом екватор, іноді — полюс,
Вічна й минуща, рабиня й цариця,
І для стражденних чиста криниця.
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Місяцем вкутана, сонцем зігріта,
Ти — Клеопатра, ти — Афродіта.
Дощем заплакана, зорями вимита,
Випита часом — коханим не випита.
Скільки би доля літ не відміряла,
Ти про тепло і кохання намріяла,
Бо, із ребра чоловічого створена,
Ти і ласкава, і геть невпокорена.
Голосом ніжним про радість співаєш,
Коли дитя у колисці гойдаєш.
Молиш у Бога щастя мачину
Своїм маленьким доньці чи сину.

Ти й Чураївна, що пісню співає,
Ти й амазонка, що з лука стріляє.
Ти до Єгипту з Дитям утікаєш
І омофором всіх нас укриваєш.
Ти і свята, ти і грішна, як демон,
Іноді світ перетворюєш в сцену,
Де глядачі тобі квіти дарують,
Бо твої очі й лукавством «чарують».
Ти і підступна, як зла Саломея,
Ти і ласкава, і добра, як фея.
Ти Жанна д'Арк, що народ підіймає,
Заради нього в огні помирає.

В тобі — кохання і материнство,
Старість і юність, зрілість, дитинство,
Теплії руки, чистії очі,
Повні надій, сподівання жіночі.
Жінко, ти вічний вогонь і терпіння,
І берегиня, і роду коріння,
Крила пісень і народу основа,
В небі веселка семикольорова.

І, хоч тепер не часи мінезангу,
Жінці даруй серенаду чи... танго.
Не перегорнеться часу сторінка,
Якщо її не підтримає жінка.

***
На весь світ закричу: – Люблю!
Аж зірвусь на крихке фальцето.
Й буде затишно журавлю,
Як зірветься моя комета.
Бо відчує лукавий птах:
Я хотіла його впіймати,
А в кометі, що піде в прах,
Буде душа моя спочивати.

***
Місяць зачерпне
у пригорщу неба,
перетнеться межа
між сном і реальністю.
Буде так добре,
що не захочеться

ущипнути себе,
щоб перевірити
сон це, чи ні...
Закалатає в тронку час,
і сонце вип'є з павутинки
вранішню росу.
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***
Навіть за спів пташиний
мусить платити людина.
Плата ота найбільша –
миті й хвилини життя,
серця хистке калатання.
***
Світ — вільний,
а я — наложниця
у людей, у вітрів,
у доріг, у кохання...
А душа волі хоче!

***
Хтось одягає стареньке пальто,
Й на нього уваги не зверне ніхто.
А спробуй в таке одягнутися ти —
Тобі не дадуть по дорозі пройти.

***
Весна приносить незмарнілі сни,
Голосить мрякою, ледами мостить.
А навесні так хочеться весни,
Та сніг колючий свої кігті гострить.

***
Коли зима не схоче більш
страждати,
Коли звільниться сонце золоте,
Прийде весна і до моєї хати,
Прийде весна і косу розплете.
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СПОГАДИ, ВІДГУКИ, ПРИСВЯТИ…
Світлана Жила,
завідувач кафедри
української мови і літератури
Національного університету «Чернігівський
колегіум» імені Т.Г. Шевченка,
доктор педагогічних наук, професор

ЗАКУТАНА У СОНЦЕ…
ЗАЛЮБЛЕНА В УКРАЇНУ…
Сонячного квітневого дня (3 квітня 2021 року) Чернігів і вся Україна прощається
з поетесою і прозаїком, головою обласної спілки письменників, лауреатом літературних
премій імені Михайла Коцюбинського і Леоніда Глібова, завідувачем кафедри
філологічних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, кандидатом філологічних
наук, доцентом, знавцем української мови, автором поетичних збірок: «Рушник на
калині» (1997), «Музика черемхи» (1998), «Розквітлий глід» (2001), «Тремтять гіацинти»
(2003), «Обнадію весною» (2005), «Чарує буйнава весна» (2018), «Авжеж» (2021);
книжок прози: «Під райськими яблучками» (2001), «У понеділок все буде по-іншому»
(2003), «Як зійде місяць» (2005), «Солодкі слова» (2010), «Хіба буває багато любови?»
(2019); романів «Тиха вулиця вечірнього міста» (2005), «Радуйся, Невісто ненавісная!»
(2018), «Муська» (2018); понад сотні посібників з української мови і літератури,
словників, антологій, хрестоматій Ганною Василівною Арсенич-Баран.
Для мене вона – пані Ганнуся. Як сонце ласкаве… Пригадуєте її настроєву новелу
зі збірника малої прози «Хіба буває багато любови?» «Закутуюсь у сонце». Лірична
героїня цього твору нагадує нам саму авторку. Авжеж бо її.
З нею завжди було добре і я ловила себе на думці, що біля неї затишно,
комфортно, тепло, спокійно, інколи гамірно, і весело. Біля неї хотілося набуватися…
Саме набуватися… І, думаю, не тільки мені…
Завжди яскрава, як веселка, скупана літнім теплим дощем. Про таких людей моя
мама любила говорити: «Як перемита». Завжди усміхнена. Ясочка, щебетушка…
Сміялася красиво, оксамитово, з якимись особливими перловими переливами. Сонячна,
красива, щаслива чоловіком, сином, мамою, колегами, друзями, роботою.
Яскрава… Як надмір усього, а особливо сонця: у волоссі, ув очах (пам‘ятаєте її:
«очі засяяли сонцями»), у личкові й у поставі. Чарівна… Вона, як сонце, світилася до
людей, ясніла… Світлою була. Сонцесяйною.
Вдягалася за різними стилями: по-спортивному, по-панськи (оксамитові плаття і
такі ж черевички). Чарувала чернігівців своїми національними строями. Мала розкішну
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колекцію вишиванок. Могла сказати: «Це мені моя мамочка вишила». На свята й на
науково-практичні конференції найчастіше приходила у вишуканих сукнях, костюмах, а
часто й вишитих чобітках або черевичках. Учительська й наукова громада милувалася її
чарівним образом. Водночас високо оцінювала продумані нею і її колегами до
найтонших дрібниць плани проведення педагогічних читань, конференцій.
Вона вміла любити свій Березів, в якому народилася. То таки особливий край.
Дивишся в квітні в Косові на гори: одна стоїть жовта, а інша синя, бо вкриті квітуючими
крокусами. Найбільше полюбився Ганні Арсенич-Баран рідний край за «дух вільної волі
в ньому».
У творі «Мій Березів» пані Ганна писала: «Мій Березів живе в мені моїми
предками, які ніколи не були залежними й не знали до себе слова «раб». Березів, що від
слова «берегти» (бо ніде навколо не знайдете березового лісу чи гаю, ба, навіть
поодиноких беріз украй мало в Березові й навколо нього), таки зберіг у собі дух волі й
прагнення до свободи. Тут, як і в давні часи, понад усе люблять волю й свою землю, а за
Україну кожен готовий віддати життя».
Любила Чернігів – місто історії й мистецтва, називала його енергетичною землею:
«Я люблю його за те, що подарував мені рожеве диво мого життя – П‘ятницьку церкву,
за те, що звів мене з найкращими своїми людьми (то найкращі люди свого часу, сіль
землі), за те, що дав змогу занурюватися в підземелля Антонієвих печер, за те, що
подарував миті віртуального спілкування з Коцюбинським і реального – із його
нащадками, за те, що на стародавньому Валу я впірнула у велич свого народу, за те…».
Пані Ганна була щасливою, що народилася українкою. Її завжди цікавила історія
й доля рідного народу. Вона свято дотримувалася звичаїв і традицій свого роду й
народу.
Колись на читацькій прес-конференції за романом Ганни Арсенич-Баран
«Муська» студент Дмитро Баєнко запитав у авторки, чому вона так чіпко тримається за
родове прізвище? На що пані Ганна відповіла: «Бо воно моє. Бо я свято шаную пам‘ять
про свого батька, свою родину, яка поклала на вівтар свободи України життя й долі
своїх дітей. Хоча й мій чоловік для мене дуже дорогий, тому в усіх документах, як
науковець я лише з його прізвищем. А от літературне ймення залишаю зі своїм
родовим».
З пошанівком говорила про своїх тата й маму, дідусів і бабусь і про чоловікових
батьків – винятково з високою оцінкою їхніх чеснот і заслуг.
Працювала для розвою України й учителя української мови і літератури.
Поспішала…, тому трудилася, як кажуть у народі: як чорний віл. А я думаю: як цілий
відділ Інституту мовознавства.
Ми часто говорили з нею про роботу. Вона раділа, коли завершувала свою велику
працю: чи то антологію української християнської молити «Молитва небо здіймає
вгору» (2011), чи то Словника міжмовних омонімів (2020), чи Хрестоматію «Література
рідного краю».
Мала незвичайну харизму: людську й творчу.
Велика трудівниця. На таких одержимих тримається наша Україна. Я їй любила
повторювати слова Миколи Адаменка: «Диваки – особливі люди хоча б тому, що не
байдужі». Пані Ганна не була байдужою. Їй боліла доля України, вона переймалася
війною, розв‘язаною Росією, опікувалася вчителями, любила їх. А я любила пані
Ганнусю, яка годилася на все: співати – прошу! Танцювати – так! Мріяти жартівливо –
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ще й як! Радіти успіхам інших – знову вона! Високо оцінювати керівників інституту – і
тут вона. Уміла бачити в людях хороше. Таки уміла!
Колись завідувач Ріпкинського районного відділу освіти Сергій Лебедко сказав
про Ганну Арсенич-Баран і її колегу Світлану Молочко із зачудуванням: «Ну де вони їх
таких беруть?».
12 березня відбулася моя з Ганною Василівною віч-на-віч розмова… остання
розмова. І чомусь мені здалося, що вона не хотіла, щоб я швидко йшла. Поговорили про
спільну нашу лекцію для студентів 4-го курсу за романом Марії Матіос «Букова земля».
Це мала бути показова лекція, у методиці літератури вона називається «лекція удвох»,
обумовили наші діалоги. Пані Ганна сказала, що візьме для детальної розмови тему
Української повстанської армії в романі-панорамі, пославшись на те, що партизанка їй
дуже близька, вона про неї пише.
Обговорили орієнтовний план читацької прес-конференції за збірником Ганни
Арсенич-Баран «Хіба буває багато любови?». Я журилася, що ця конференція буде в
зумі (пані Ганнуся також). Сказала, що мої студенти сумують з цього приводу, бо
готують інсценізацію.
16 березня (у вівторок) ми в онлайн-режимі провели читацьку прес-конференцію.
Студенти напам‘ять декламували новели, аналізували їх, інсценізували новелу «Голос
карпатського потоку». Конференція вийшла за межі окресленого часу. Мені здалося, що
ні студентам, ні Ганні Василівні не хотілося її завершувати. І мені також (хоча я
інтуїтивно відчувала, що пані Ганнусі нездоровиться).
Ми ще після конференції мали телефонну розмову – аналіз читацької пресконференції, я відчувала, що вона щаслива, хвалила моїх студентів, їхнє переконливе
художнє читання новел і аналізи.
У четвер Ганна Василівна лягла в лікарню з ковідом. І мій дзвінок пані Ганнусі
останній – прощальний. Коли вона обізвалася, важко дихаючи, я розплакалася, як мала
дитина, бо мій внутрішній голос сказав: «Вона може померти». Я не пригадую… я була
у відчаї… Попрощалася з нею… Так вийшло… підсвідомо. Коли вона сказала: «Не
плачте…» чи можливо: «Чого плачете?», я відповіла: «Я люблю Вас і Вашого Івана… і
ще…».
Побажала видужання. І не стала втомлювати.
2 квітня дізналася про страшну втрату від своєї колеги Тетяни Хомич, яка
плачучи повідомила страшну звістку. Життєрадісність пані Ганни і її смерть ніяк не
хотіли в‘язатися поміж собою.
Усе згадувалося: чудовий мікроклімат на кафедрі філологічних дисциплін та
методики їх викладання обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,
дзвінкий сміх, який гуляв кафедральною кімнатою й виривався у фойє. Усі знали, що це
весела кафедра планує свій робочий день. Фонтанувала ідеями, проєктами. Працювали
багато, злагоджено, а головне – весело. Важка робота виконувалася швидко й легко.
Коли було важко, то жартували. А які були ті неперевершені жарти! Українці вміють це
робити соковито, зі сміхом.
Пані Ганнуся гарно співала, розуміла душу пісні, яку виконувала. І думалося, що
Боженько аж кілька разів поцілував її в чоло. Справді бо, багато їй було дано в житті: і
вроду, і красу душевну, і пісню, і хист до слова поетичного й прозового. І все це забрала
вона з собою в інші світи, осиротивши свою родину, кафедру, спілку письменників,
вчителів області, патріотичну й релігійну громаду Чернігова й України.
Вічна пам‘ять Ганні Арсенич-Баран.
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Світлана Молочко,
в.о. завідувача кафедри філологічних
дисциплін та методики їх викладання,
старший викладач, методист відділу
суспільно-гуманітарних дисциплін
ЧОІППО імені К.Д. Ушинського;
учитель-методист

«ОБНАДІЄНА ВЕСНОЮ»
Слово про Ганну Василівну
«Я люблю тебе, світе, із твоїми
світами», – так казала наша світла, сонцесяйна, мудра, талановита, людяна Ганна
Василівна Арсенич-Баран. Її світ – це життя, наповнене яскравими кольорами, теплом
сонця, бурхливим натхненням, глибокою вірою, ніжною музикою, щирою любов‘ю до
людей і рідкісною чистотою. Вона обнадіювала цей світ весною, яка «вже збирає у
букети зорі / І натхненно сипле на людські шляхи, / Обвіває вітер далі неозорі, / І
прощає Вічність світові гріхи».
Чи можна без болю говорити про неї в минулому часі? Жорстока реальність
породила порожнечу. Відійшла у вічність… Чому так рано? Чому залишила і друзів, і
рідню… «Щоб запалити й там свою зорю? / Щоб мову нашу знали і в раю?»
Ми ставимо ці запитання, і душа розривається від болю. Весь світ сумує.
Оголена, обірвана струна, яка вже не заграє своєї світлої мажорної мелодії. А
життєрадісний сміх, який будь-який похмурий день перетворював на яскравий і
сонячний, а тепло і глибина її світлих і мудрих очей?..
По собі Ганна Василівна залишила світ, сповнений звершень і досягнень. Але ще
стільки б могла зробити!
Народившись в с. Нижній Березів Косівського району на Івано-Франківщині
(26 червня 1970 року), Ганнуся (так ми ніжно називали наше Сонечко) від дитинства
вбирала в себе національні традиції, рідне слово, щиру віру, чуття великої української
родини й наповнювала цим людей, які були поруч, навчала розрізняти в цьому
суперечливому світі справжні цінності й ілюзорні. Закінчивши Івано-Франківський
педагогічний інститут імені Василя Стефаника, Ганна Василівна працювала вчителем
української мови та літератури в школах Косівщини. А від 1998 року, переїхавши з
чоловіком Мироном і сином Іваном в Чернігів, сколихнула своїм невичерпним
талантом і майстерністю всю область, усю країну. Спочатку це була посада вчителя
української мови і літератури ліцею ғ15 м. Чернігова, далі – методиста відділу
суспільно-гуманітарних дисциплін, старшого викладача кафедри української мови і
літератури Чернігівського обласного інституту перепідготовки працівників освіти. У
2014 році Ганна Баран успішно захистила кандидатську дисертацію з теми «Мова
української християнської віршованої молитви XIX – початку XXI ст.». Від 2015 року
завідувала кафедрою філологічних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського,
згуртовувала людей, які виконували й виконують спільну важливу справу – не лише
доносити мудре Слово, а й радити, як з ним працювати. Понад 200 наукових статей із
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мовознавства і літературознавства, методичних посібників з української мови і
літератури налічує науково-методичний і творчий доробок (на жаль, тепер спадщина)
Ганни Василівни. Вона упорядкувала антологію української віршованої молитви ХІХ –
початку ХХІ ст. «Молитва небо здіймає вгору» (2011 р.), уклала «Словник українськоросійських міжмовних омонімів» (2020 р.), Хрестоматію з літератури рідного краю
(2021 р.). Учительство залюбки користується її посібниками з розвитку українського
мовлення, основних тем мовознавчої науки (у тому числі – із підготування до
зовнішнього незалежного оцінювання), роботи літературної студії тощо.
А чого варті Безкоштовні курси української мови, радіопередача «Звучи, рідне
слово!», де Ганна Василівна ділилася своїм досвідом щодо опанування рідної мови. А
безліч науково-практичних конференцій, літературних читань (Кулішівські,
Тичининські, Стрітенські), проєкт «Чернігівські педагогічні зустрічі» тощо.
Ганна Арсенич-Баран – член Національної спілки письменників України від
1998 року. Від 2011 року – заступник голови, 2016 року – голова Чернігівської обласної
організації Національної спілки письменників України. Завдяки мистецькому таланту
Ганни Арсенич-Баран ми отримали у спадок величезну кількість її художніх творів. І
незважаючи на швидкоплинність часу, ми все одно будемо бачити її поетичний
«рушник на калині» та «розквітлий глід», відчувати «тремтіння її гіацинтів», чути
«музику черемхи», насолоджуватися чарівністю «буйнавої весни», яка «обнадіює» усіх
нас. (Ганна Арсенич-Баран є авторкою поетичних збірок «Рушник на калині» (1997 р.),
«Музика черемхи» (1998 р.), «Розквітлий глід» (2001 р.), «Тремтять гіацинти» (2003 р.),
«Обнадію весною» (2005 р.), «Чарує буйнава весна» (2018 р.)).
Прозові збірки авторки: «Під райськими яблучками» (2001 р.), «У понеділок все
буде по-іншому» (2003 р.), «Як зайде місяць» (2005 р.), «Солодкі слова» (2010 р.), «Хіба
буває багато любови?» (2019 р.) – та романи «Тиха вулиця вечірнього міста» (2005 р.),
«Радуйся, Невісто неневісная!» (2018 р.), «Муська» (2018 р.), збірка тавтограм «Авжеж»
(2021 р.)
розкривають ще безліч граней
письменницького таланту Ганни АрсеничБаран. Дійсно, не буває багато любови – ні до
людей, ні до праці, ні до природи, ні до світу
взагалі! І цю любов, зароджену навесні в
безмірній енергії життя, світла і надії,
подарувала нам справжня Людина – Ганна
Василівна:
Хочу весь світ помістити в собі:
Коси берези, сніги голубі,
Крапельку сонця і крапельку сну,
Літо і осінь, зиму й весну.
І нехай наша молитва небо здіймає вгору!
Світла пам'ять Світлій Людині!
Коли зима не схоче більш страждати,
Коли звільниться сонце золоте,
Прийде весна і до моєї хати,
Прийде весна і косу розплете…
(Ганна Арсенич-Баран).
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Ольга Гребницька, учитель-методист української мови і літератури
Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою,
заслужений учитель України

СВІТЛИЙ СПОГАД
Дуже я хотіла закричати,
Душу вирвать, запалити серце.
Дуже я хотіла заридати,
Стати із життям в нерівнім герці.
Ганна Арсенич-Баран
(«Музика черемхи», Косів, 1998)

Сила Божої благодаті щедро наділила Ганну Василівну іскрометним розумом,
природним талантом, глибокою мудрістю, виваженим національним мовленнєвим
етикетом, щирою вірою в Бога. Її серце було відкрите для кожної чесної людини.
Повнокровне життя Ганна Василівна Арсенич-Баран свідомо присвятила високому
мірилу духовності, щирій пошані до України і рідного народу, ніжній любові до матусі,
сина, чоловіка.
Ганна Василівна – напрочуд дивовижно красива жінка як зовні, так і внутрішньо.
Вона завжди в колоритному національному вбранні, яке приваблювало всіх присутніх
на творчих зібраннях, всеукраїнських і міжрегіональних конференціях, семінарах…
Не віриться, що я змушена віднині перейти на дієслівні лексеми, що вживаються в
минулому часі, – стосовно спогадів про Вчителя, Науковця, Поетесу і Прозаїка Ганну
Василівну Арсенич-Баран: жила, писала, творила, мовила…
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У спогадах поринаю в зустріч із Ганною Василівною у 2001-2003 роки, коли
талановита молода поетеса зі своїм маленьким синочком Іванком охоче приходила на
уроки літератури рідного краю в 10-ті, 11-ті класи Чернігівського колегіуму ғ11. А у
2008, 2011, 2018, 2019 роках тривали надзвичайно цікаві й незабутні зустрічі з Ганною
Василівною Арсенич-Баран на уроках і позаурочних заходах з вихованцями
Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Ганні Василівні й
нині завдячують мої тодішні колегіїсти і ліцеїсти за ті зворушливі зустрічі з Поетесою,
яка висловлювала дотепні оригінальні роздуми про свою життєву позицію, про власний
творчий пошук, про поетичне кредо, стимулювала інтерес старшокласників до краси й
величі вишуканого рідного українського слова. Вона вміло відчувала аудиторію
слухачів під час спілкування, пам‘ятала завжди, що діти – це частинка її патріотичного
серця. Нікого не залишили байдужими рядки з вірша «Молодим» (збірка «Музика
черемхи», с.9):
Даруйте одне одному хвилини,
Наповнені любові і тепла,
Даруйте щастя і добро щоднини,
Щоб доля щедрою і світлою була,
Помножуйте свій рід. Нехай у хаті
В кожному кутку сидить синок.

Будьте здорові й на добро багаті,
Вплітайте радість у життя вінок.
Нехай земля дарує вам багатство,
Нехай вам посміхається весь світ.
Живіть у парі, як небесне птаство,
Щасливих і веселих многа літ.

Мені пощастило з Ганною Василівною брати участь у багаторічних передачах
«Звучи, рідна мово» на Чернігівському обласному радіо, вдячні слухачі області
зацікавлені були цими передачами, а при зустрічах доброзичливо завдячували нам як
авторам.
Динамічний і легкий, лагідний і дзвінкотючо-джерельний перелив голосу Ганни
Василівни зливався у її поліфонічному звучанні, поєднувався з глибокими змістовими
акцентами, щемно перегукувався з красою почуттів душі, із умінням видобувати саме
їй притаманну правдиву творчу іскру. Навряд чи це вся вичерпна характеристика
творчості Ганни Василівни Арсенич-Баран?!
Одухотворена й чутлива до слова, унікальна в суттєвому розумінні істини
почуттів – у цьому теж висота Евересту самоутвердженої життєспроможності Ганни
Василівни.
Прислухаймося, крім «Музики черемхи», до залишеного голосу Поетеси, що
лине до нас із її творчого доробку збірок поезій: «Рушник на калині» (1997) – перша
книжка молодої Ганни Василівни, «Розквітлий глід» (2001), «Тремтять гіацинти»
(2003). Мимоволі переконуємося, що Ганні Василівні Арсенич-Баран була близькою
позиція Ліни Василівни Костенко:
Але поет природний, як природа.
Од фальші в нього слово заболить.
Увійдімо обережно в поетичний простір Ганни Василівни, у слові якої немає ані
збайдужілої черствості, ані трафаретного шаблону.
Хтось повісив рушник на калині,
Ніби птаха з сумними крильми.
А соловейко в квітучій долині
Співає, умиваючись слізьми.
Із «Замальовок» збірки «Рушник на калині», с.10
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Хто хоч раз чув переливи мелодійного пластичного піснеспіву голосу Ганни
Василівни, той відразу переймався її теплою любов‘ю до неньки. А втім прислухаймося
до голосу серця Поетеси-піснярки:
Виший мені, мамо, хрестиком сорочку,
Дай мені у віно долю золоту,
Приголуб у свято непокірну дочку,
Намалюй на щастя ластівку в льоту.
Твоя печаль гірка – росою на покосах,
А молоді літа приходять в тихі сни.
Якби не було нас, чи в материних косах
З’явилася б хоч нитка сивини?
А які зрозумілі нам її «Невблаганні плуги» зі збірки «Рушник на калині»!
І якщо нас по-своєму хвилюють могутнім магнетизмом слова доньки Ліни Костенко –
Оксани Пахльовської, лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка: «Ми – не
раби. Ми – нація рабів», то в Ганни Арсенич-Баран із цього приводу від імені кожного
свідомого українця зазвучало в унісон Оксані Пахльовській:
Відшукаю в собі раба,
мозок присплю й почування,
за підлість заплачу улесливістю,
за ляпас – усмішечкою.
О, ні!

Задушу в собі раба,
розправлю в леті рамена,
злину понад землею
з волею своєю.
«Рушник на калині», с.20

Поетеса Ганна Арсенич-Баран не витримувала наруги – гідне обурення її
невпокореної душі миттєво поєднувалося зі спокутою, із виразною, активною,
невимушеною суб‘єктивацією особистості. У цьому – успіх справжньої авторської
поезії.
У «Розквітлому глоді» (2001) читаємо заповітне повчальне мудре слово Ганни
Василівни:
Умій цінувати того,
хто без тебе страждає.
Але не страждай за тим,
хто щасливий без тебе.
Спиніть, шановні читачі, погляд на тонкому світовідчутті Жінки. Ганна
Василівна благає: не дай, Боже, комусь зазнати удару Долі (читайте її збірку
«Розквітлий глід», с. 13), бо: «Не подолати цвяхові вічних джерел життя» (із вірша
«Цвяхи у тілі яблуні»).
Багато життєвих нюансів постає перед читачем і з прози Ганни Василівни
Арсенич-Баран. Моя читацька уява переносить погляд на сторінки новели
«Материнське щастя» (збірка новел «Під райськими яблучками», Косів, 2001), де
молода безіменна героїня-студентка критично осмислює повагу й любов у стосунках
між мамою і сином. Авторський твір Ганни Арсенич-Баран розсіює сумніви, надихає
молодого читача на шанобливе ставлення до батьків, плекає почуття людяності в
юнацькому серці, добрим словом оберігає свідому синівську порядність.
Пригадую презентацію роману Ганни Арсенич-Баран «Радуйся, Невісто
Неневісная!» (Чернігів, 2018), що відбулася в Чернігівському літературномеморіальному музеї-заповіднику Михайла Коцюбинського 31 травня 2018 року. У
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затишній залі музею з нагоди презентації яблуку ніде було б упасти. Торкаючись
сторінок шедеврального твору, гортаю кожен аркуш роману як Святе Письмо, що
очищає людську душу й помисли від усілякої скверни. Прислухаюся до слів Ганни
Василівни через патріарше застереження: «Наші страждання – то наші випробування».
Біблійні канони, молитви, розповіді про Чудотворні ікони Божої Матері, знання історії
авторки Ганни Арсенич-Баран досить витримані і вражають розумним дотиком слова
серце вдумливого читача, допомагають сучасникам осягнути Божий захист і дароване
людині Всевишнім милосердне життя на землі.
Ганна Василівна як досвідчений професіонал-методист, кандидат філологічних
наук, член Національної спілки письменників України, лауреат обласних літературних
премій мала безмежну кількість творчих задумів. Як учитель учителів Ганна Василівна
залюбки відвідувала уроки словесників. Їй імпонувала не лише висока інтелектуальна
ерудиція вчителя, а перш за все – розумна активність логічного мислення учнів,
гострота об‘єктивних думок і мудрих суджень.
Мені щастило в житті на миті спілкування з академіками, професорами, з
безліччю талановитих людей. Незабутніми залишаються щорічні Чернігівські
педагогічні зустрічі переможців конкурсу «Учитель року», душею яких завжди була
мудра й чарівна Ганна Василівна Арсенич-Баран.
Тож не даймо себе загубити в лабіринті світлих спогадів про Ганну Василівну –
Людину з великим серцем і щедрим ужинком Долі.
На превеликий жаль, рано Ви, Ганно Василівно, відійшли у Вічність, звідки немає
вороття. Доземний Вам уклін за добросердечне тепло душі і щедру енциклопедичну
науку.
Нехай із нами завжди будуть Бог і Україна.
Ганні Василівні БАРАН до 50-ї річниці від Дня народження (26.06.20)
Літо в розпалі квітує,
Дні червневі ясні…
Народила мати доню
Дівчину прекрасну.
На шляху до мрій сміливих
Праці не цуралась,
Їй – розумниці й красуні –
Доля усміхалась.
У Чернігів стародавній
З гір Карпатських синіх
Прилетіла дівчинонька Пташка сизокрила.
Закохалась, залюбилась,
В тихе Придесення,
Пісню радості співала,
Словом чарувала.
Дотепер понад Десною
Пісня серця лине,
По всій рідній Україні
Чути спів дівчини…
Тетяна Матюшкіна
65

Українська мова і література в школі № 69’2021

Рано відійшла
П‘ятдесят всього прожито літ,
Не даремно, але мало.
Ще життю не готувала звіт,
А життя – відзвітувало.
Хоч і знаю: доля підвела –
Двадцять літ найменш украла.
Дорікну, що рано відійшла,
Своїх книг не дописала.
Дмитро Арсенич
Ти у Хоромах Божих вже 40 днів.
Спочивай з Богом, моя дорога сестричко.
Погасла Зіронька, замовкла Ліра.
Земля без Тебе осиротіла.
Тугою-квіткою на серці рана.
Із хором Янголів Твоє сопрано.
Волошки-очі, колосся-коси –
промені сонечка. А сльози-роси.
Душа, мов Горлиця, в небо злетіла.
Земля без Тебе осиротіла...
Анничка Гнатишак
Елегія
Аж дзвенить тепер тиша в‘язка
Й, огортаючи кафедру, тисне,
Бо душа, надзвичай людська,
Лише сонячним сяйвом висне.
Вже відчули: Її нема
І зітха грішний світ бентежно.
Десь той COVID іще дріма:
О-бе-реж-но!
Туманіє печаль ув очах
І яріють покладені квіти.
Ні, не піде душа Її в прах,
Бо уміла людей так любити!
Хай із миром Вона спочива,
Щиросердо молімось за Неї.
І цвістиме Душа, мов жива,
Білим квітом лілеї.
Людмила Лобода
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Без Вас збідніло українське слово,
Тільки "молитва й небо підійме"...
Писали Ви: "не плач..., бо сльози ті
нещирі..." –
У кожного за Вами сльози щирі!
Бо Ваш талант – у Вашій простоті,
В любові до людей і до природи.
І геніальність Ваша – з істини буття,
Всевишнього осЯйне провидіння...
Усі історії написані з життя,
Де хтось впізнає бабцю, кума, свата...
І героїню Ви назвали просто: Муська,
Бо сила українки – не від ймення.

Історії продовження чекають...
Омонімів Словник осиротілий...
І Хрестоматія... як символ
добротворення,
Пошани, відданості та патріотизму!
Про Вас згадаю там, де гіацинти,
Де калинові кетяги і гілочка верби...
Ви обнадіяли весною, заповідали:
"Радуйся,..."
На Радоницю час припав прощання З надією на зустріч в вічності...
Напевно, в цьому є знамення!?!
Юлія Британ

***
Куди не глянеш – скрізь вона
І посмішка така – єдина, –
Із об'єктивного вікна
На мене дивиться Людина.
Нас кличе аж на гребінь хвиль,
Злетіти в творчому екстремі.
І не благати в долі штиль,
Уподобляючись богемі.
Щоденним клопотам радій,
Вклоняючись життєвій римі.
В колізії нових подій
Свої емоції не стримуй.
Хай доля зве тебе на "ВИ",
Світанки покликами будять.
Як заповів Господь – ЖИВИ!
І пам'яттю лишайся в людях.
Ольга Штепа
***
Завесніло кругом, заясніло,
Повернулися знов журавлі,
Й так стривожено й дуже несміло
Пробиваються квіти в траві.
Але Вам їх уже не побачить,
Не торкнутися світлом своїм.
Небеса вже за Вами відплачуть,
Сльози їх перетворяться в дим.
Віднесе його вітер далеко,
Де немає печалі й жалю,
І над хатою сивий лелека
Прокурликає вічне "Люблю"!
Вам не добре уже й не погано,
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Вже не треба казок і прикрас...
А ми тут, на землі, пані Ганно,
Наче осиротіли без Вас.
Хто ж промовить те "мудреє слово"?
Хто спече "із нічого" пиріг?
Заніміла без Вас наша мова.
Сиротинцем стоїть Ваш поріг.
Дев'ять днів... Ні один без сльозини,
Вже вони наші очі печуть.
Дев'ять днів у житті без Людини...
Світла пам'ять в останнюю путь!
Світла пам'ять Світлій Людині...
Закохана у Слово й Україну
Вона любила сонце і життя.
І до останньої життєвої хвилини
Все вірила в щасливе майбуття...

О, це не чорний жарт першоквітневий –
Болюча правда, що турляє з ніг:
Вона … пішла, де вічності поріг…
Гірчить усім, хто був знайомий з нею….
Повінчана із правдою святою
Служила жінка слову до кінця…
Із посмішкою, що їй до лиця,
Пішла у інший вимір молодою…
Завжди вона була на варті мови,
Яку Господь вручив їй із небес,
Віддаючи талант свій і себе,

Альона Широкан
***
І змовкло Слово...
Спочивайте в мирі...
... і втратив Музу поетичний храм...
І та земля, що Ви любили щиро
Хай пухом лебединим буде Вам.
Євген Косяненко
***
Світилась якось дивно, калиново!
Уміла вона плакати від… щастя,
І це її, мабуть, єдиний «гріх»,
І посміхатись ранішній зорі,
І пити з Божих рук своє причастя…
Чому ж пішла вона з життя так рано,
Залишивши і друзів, і рідню?
Щоб запалити й там свою зорю?
Щоб мову нашу знали і в раю?
Ніколи й час цю не загоїть рану!..
Ганна Корінь

***
А солов'ї співають, як раніше!
У білий світ ізнов прийшла весна!
Та більш ніхто про неї не напише
Так, як писать могла лише Вона...
Альона Широкан
***
О панно Ганно!
Як без Вас цей світ?
А як Вам ТАМ?
Шепніть весняним вітерцем.
Весняним сонечком всміхніться.
У пам'яті усіх, хто знав, живіть.
Наталія Черненко
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***
У мене на думці, на серці, в душі, перед очима і в усьому цими днями Ганна
Василівна... Справжня Господиня життя... Неповторна дружина, мудра матуся й
матушка... Та, що вміла зробити український світ притягальним і добрим магнітом у
всьому. Та, що пояснювала найскладніші речі і добирала такі потрібні слова... Та, що
дарувала радість спілкування й розуміння, надії, оптимізму, краси і сили і такої
притягальної різноманітності... Вона — напрочуд модерна й водночас закорінена у
традиції Віри і Любові... І Була такою яскраво красивою і неповторною, такою
талановито щедрою... І вміла бути щасливою... І переконувати весь навколишній, що
українська справжність саме така: багатогранна, мудра, усміхнена, відкрита...
Та, що вміла робити свято в усьому: скільки психологічно терапевтичного
релаксу подарувала нам за жорсткий останній рік хоча б кулінарна сторінка Ганни
Василівни... І таких прикладів можна наводити і наводити... Так сталося, що останні
тижні її життя ми обмінювалися світлинами в месенджері щоденно... І зараз я з жахом
розумію, що останні сердечка любові я отримала буквально за кілька годин до того, як
трапилося те, що трапилося... І вони залишаються зі мною назавжди... Маємо зберегти
її Світло... Світло любові і справжності... До цієї майже випадкової світлини Ганна
Василівна зробила коментар: Які ми всі щасливі у цю мить... Дякую долі і світові,
силам Небесним і Земним, що подарували мені щастя спілкування і взаєморозуміння з
Вами, дорога Ганно Василівно... Царство небесне... Ніжна і світла пам‘ять...
Ірина Красуцька
***
Це про нашу пані Ганну. Ганну Василівну Арсенич-Баран, нашу Ганнусю,
Аничку, котра була (таке несправедливе слово) світочем українства, рідної мови, нашої
прекрасної літератури, любові до малої батьківщини, до Чернігова, котрий запав їй у
душу з першого знайомства, до безмежно прекрасної України, до нашої віри, до своєї
родини, зокрема сина Іванка та чоловіка Мирона, до всього сущого в цьому
безмежному Всесвіті, дивовижною частиною якого вона була і є, бо там усе живе
назавжди.
Так вийшло, що з пані Ганною ми познайомилися у 1998 році, коли вона
прийшла викладати українську мову й літературу в Чернігівський ліцей ғ15. На
перший дзвоник у п‘ятому класі, де почав навчатися наш син Мирослав, пішов наш
тато. І повернувся додому радісним і схвильованим. Та сказав: «Яка прекрасна
вчителька і класний керівник! А як вона говорить українською! Нарешті наші діти
бездоганно знатимуть рідну мову».
На День учителя на свято пішла вже я. Тоді ми й познайомилися з Ганною
Василівною, яка була такою безмежно юною і світлою, такою одержимою роботою,
мовою, літературою, віршами. У неї тоді вже було кілька тоненьких збірочок, котрі,
здається, випромінювали аромат квітів, гір і полонин, любові й радості. А в «Гарті», де
я тоді працювала, з‘явилася перша публікація про Ганну Василівну.
Після того про пані Ганну було безліч статей у різних виданнях, багато програм.
Вона захистила кандидатську дисертацію, працювала завідувачкою кафедри
філологічних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського. Очолювала обласну
організацію Національної спілки письменників України. Є автором багатьох поетичних
збірок та книжок прози. Випустила понад півсотні посібників з української мови й
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літератури та кілька словників. А чого тільки варта укладена нею антологія «Молитва
небо здіймає вгору». Ось такий великий список її трудів і днів. І то неповний...
Ганна Василівна викладала й у Школі журналістики «ДП», заснованій
«Деснянською правдою». Учні школи були просто в захваті, настільки захопила їх пані
Ганна і своїми знаннями, й викладацьким умінням, і харизмою.
Про сім‘ю Ганни Василівни та отця Мирона, які виховали сина Івана, поета,
викладача, журналіста і просто чудового юнака, можна сказати одне – це справжній
зразок прекрасної родини. Саме так живуть у любові, щасті, розумінні й бажанні
робити добро навколо. До речі, коли я спитала Ганну Василівну ще тоді, на Дні учителя
в школі, про родину, вона, усміхаючись, відповіла: «У кожного із нас свої хмари. Але
ми розуміємо одне одного».
А про стосунки мами й сина треба сказати окремо. Як Ганна Василівна пишалася
першою збірочкою віршів тоді ще малого Іванка. Брала у пані Ганни інтерв‘ю, і ми
довго розмовляли, а малий Іванко додавав своє. Вийшов неймовірний матеріал... А ось
як розповідає журналістка Ольга Чернякова про стосунки мами і сина у своїй статті.
«Іван завжди дивував батьків: у рік і три місяці вивчив усі літери. Десь у три рочки вже
гарно читав. Тоді ж заговорив віршами. Ганна Василівна спершу злякалася, а
оговтавшись, стала записувати римовані синові рядки. Згодом вундеркінд
нафантазовував казочки... Окрім того, і в мами, і в сина – бездоганний слух. Обоє гарно
співають – сольно й дуетом на всіляких заходах. А в П‘ятницькій церкві ще утрьох із
отцем Мироном...»
18 березня я запросила Ганну Арсенич-Баран на День поезії у пресцентр
«Деснянської правди» Dpnews.com.ua. А пані Ганна відповіла, що у неї висока
температура, підозра на ковід і вона йде до лікарні...
Золотою бджілкою мови назвав її один із дописувачів у ФБ. І те золоте сяєво, те
світло, яке випромінювала ця неймовірна жінка, — ніколи не згасне.
Щиро співчуваємо синові й чоловіку, усій родині, всім друзям, прихильникам
творчості пані Ганни, усій нашій Чернігівщині, усій Україні...
Людмила Пархоменко

***
«На здоров‗я. Приємного читання», – завжди говорила Ганна Василівна...
Книгу «Радуйся, Невісто неневісная» отримала від авторки ще в серпні, але якось
усе не могла розпочати читати...
... Вишиванки Ганни Василівни і прикраси... її неординарність і справжність (...
коли я говорю українською, з Кремля палає цегла...) - усе це викликало захоплення і
гордість! Вона дуже любила свою роботу, країну, сім‘ю... Її очі завжди палали
яскравими вогниками, а вуста посміхалися... Вона дарувала надію і віру... Вона вміла
знайти потрібні слова й окрилити (... пишіть, у вас непогано виходить)...
Всяку долю, що Богом дана,
я прийму – нарікать не буду.
Всяку смерть, що мене чекає,
не насмілюсь прогнати геть.
Прилечу до вас шепотом вітру (Ганна Арсенич-Баран).
Ольга Петренко
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***
Писати в минулому часі про нашу світлу Ганнусю Василівну складно, бо занадто
багато місця ця неймовірна жінка займала в житті кожного з нас. Вона вміла обігріти
своїм серцем усіх довкола. Здається, її знала вся Україна й не тільки...
Ганна Василівна вміла бути мудрим викладачем, обізнаним лектором,
об‘єктивним керівником, толерантною колегою, щирою подругою, вона була еталоном
жінки… Усе робила природно, бо сама була справжньою… А ще – вродливою,
чарівною, милою, дивовижною, оптимістичною, ввічливою, делікатною, скромною,
люб‘язною, доброю, енергійною, інтелігентною, культурною, високоосвіченою,
розсудливою, самобутньою, уважною, чуйною, чесною… Цей ряд найкращих епітетів –
нескінченний, бо вони – про нашу блакитнооку, веселу й найкращу Людину, яка
відлетіла в засвіти й звідти янголом дивиться на нас… Рано пішла, залишила кожному з
нас невиліковні клубочки болю, прошила тугою наші серця, бо не набулися ми з нею, не
намріялися…
Та будить тишу наша Ганна Василівна своїм барвистим, влучним, пророчим
словом… Вона вічно жива у своїй творчості.
Зараз згадую «Муську»… Придбала я її в числі перших… Звичайно, з автографом.
Зразу ж почала читати. Стиль Ганни Арсенич-Баран відчула з першої сторінки. Сильно.
Потужно. Глибоко. До болю та сліз...
Якщо б мене попросили назвати ТОП книг, які має прочитати кожен українець, то
я поряд із «Жовтим князем» Василя Барки, «Садом Гетсиманським» Івана Багряного
поставила б саме «Муську» Ганни Арсенич-Баран. Після прочитання цього роману не
запитуєш, за що треба любити Україну, просто розумієш, що земля, яка витримала
стільки знущань, народ, який зазнав таких поневірянь, мають право на власну історію, а
не колонізаторську.
Книжку тоді прочитала за одну ніч. Була зворушена… розчулена… пофілософськи заглиблена… З усвідомленням, що разом ми – сила. Треба лише не бути
пристосуванцями…
Ця таїна слова, глибина думки, окриленість, чуттєвість, мудрість, філософія буття
в черговий раз перевернули тоді мою душу, а сьогодні… думки промовляють
молитвами, уста шепочуть слова вдячності цій світлій та мудрій Людині… Низький
уклін Вам, вельмишановна Ганно Василівно, і нескінченний ланцюг слів подяки… За
Ваші книги, які змушують пам'ятати нашу історію, вчать жити гідно. За людяність і
Ваше плече, яке Ви мені завжди підставляли. За добре серце, яке об‘єднувало навколо
вас лише таких же світлих людей. За те, що були моїм Учителем. Дякую, що Ви
назавжди залишитеся в моїй душі.
Спочивайте з миром, люба й
дорога наша Ганнусю Василівно.
Ви
завжди
були
сповнені
натхненням,
окрилені
душею,
вдячні серцем… Ця любов до світу
проросла щедрими плодами…
З невичерпною любов‘ю та
вдячністю – Людмила Коткова
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ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ У ШКІЛЬНОМУ ВИВЧЕННІ
На матеріалі творчості Ганни Арсенич-Баран
Урок літератури має стати
годиною радісного проникнення
в таємниці мистецтва,
часом спільної захопленої праці вчителя
й учнів над тим великим чудом,
яким є художній твір.
Т.Ф. Бугайко, Ф.Ф. Бугайко
У статті обґрунтовано актуальність теми літературного краєзнавства, розглянуто
проблему вивчення літератури рідного краю в шкільному курсі «Українська література», розкрито
ступінь її опрацювання українськими науковцями, окреслено основні завдання зі створення науковометодичного комплексу для забезпечення якості вивчення цього тематичного блоку літератури.
Аргументовано доцільність вивчення й подано методичні рекомендації щодо вивчення у школі творів
чернігівської письменниці Ганни Баран.
Ключові слова: регіональна література, урок літератури рідного краю, краєзнавчий контекст,
жанрове розмаїття, стилізація, лірика, танка.

Відомо, що до навчальних програм закладів загальної середньої освіти з
української літератури для учнів 5 – 11 класів уведена рубрика «Література рідного
краю» з метою залучення учнів до духовної скарбниці регіональної літератури,
найвизначніші представники якої складають культурну еліту нації.
Іще в далекі шістдесяті славнозвісні методисти Бугайки – Тетяна Федорівна і
Федір Федорович радили вчителям збирати відомості про творчість письменників
рідного краю, «…щоб краще вони (учні – Т.М.) знали літературу і ширшим був їхній
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світогляд, бажано ввести їх в літературне життя сучасності, частіше запроваджувати
зустрічі з письменниками, знайомити учнів з літературним життям країни» [3, с.14].
У різні часи українські вчені – літературознавці і методисти – В.Неділько,
Є.Пасічник, Н.Волошина, Б.Степанишин та інші у своїх дослідженнях визначали
пріоритетність власного, українського, народного, національного, що живиться з
регіональних джерел.
Борис Степанишин, зокрема, зазначав: «… регіональна література – це
письменство Отчого Порога, рідної Материзни, яке найбільш дієво впливає на
зміцнення духу українства» [8, с.137]. Із цим твердженням важко не погодитися, адже
на уроках літератури рідного краю предметом уваги учителя й учнів стають художні
образи, навіяні природою, історичними подіями, традиціями, звичаями, побутом,
людьми певного регіону.
Отже, з одного боку, вивчення творчості письменників, що жили або живуть в
області (районі), місті (селі), де розміщена школа, є доцільним і обов‘язковим, з іншого
– маємо лише часткове науково-методичне забезпечення цього тематичного блоку
програми, що спонукає вчителя самостійно визначати його обсяг і зміст, складати
авторські міні-програми, адже універсальних навчальних програм, посібниківхрестоматій не створено, як і методичних рекомендацій до них, що, безумовно
негативно впливає на якість навчання. Тому не поодинокими є випадки, коли
самостійно дібраний учителем матеріал не має художньої цінності. На уроках увага
учнів зосереджується переважно не на творі як мистецькому явищі, а лише на його
біографії.
Проте, варто зазначити, що окремі спроби підготування методичних
рекомендацій до вивчення літератури рідного краю ми вже маємо в Бахмацькому,
Ічнянському, Прилуцькому, Новгород-Сіверському, Чернігівському районах, містах
Ніжині та Чернігові, хоч їм бракує універсальності. Так, на кафедрі філологічних
дисциплін та методики їх викладання у 2011 році були підготовлені методичні
матеріали для забезпечення вивчення регіональної літератури. У цих матеріалах була
репрезентована творчість лише кількох чернігівських письменників – С. Реп‘яха,
Д.Іванова, В. Буденного та І. Шевченка. У 2014 році були підготовлені матеріали
«Чернігівська поетична Шевченкіана», які містили значно ширший перелік імен. На
факультеті перепідготовки зі спеціальності «Українська мова і література» у навчальні
плани був уведений курс «Літературне краєзнавство», на курсах підвищення
кваліфікації учителів-словесників – спецкурс «Література рідного краю». Усе згадане є
свідченням того, що певна робота вже проведена, проте учням Чернігівщини
пропоновані лише окремі імена представників літератури Сіверського краю. Тому є
нагальна потреба продовжити роботу з поповнення списку творів чернігівських
письменників для детального вивчення в школі.
Отже, мета нашого дослідження – обґрунтувати доцільність вивчення та
підготувати методичні поради до розгляду творів чернігівської письменниці Ганни
Баран на уроках української літератури. При цьому ми керувалися загальними
рекомендаціями щодо дотримання методичних принципів навчання літератури в
сучасній українській школі.
Багаторічне дослідження художньо довершеної, жанрово- й тематично розмаїтої
творчості члена Національної спілки письменників України з 1998 року Ганни Баран
стало підґрунтям для створення методичного апарату до вивчення окремих її творів у
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тематичному блоці «Література рідного краю» чи під час вивчення окремих тематичних
розділів курсу «Українська література» у старшій школі. Розпочнемо з останнього.
Наскрізною темою у навчальних програмах із української літератури є тема
«Творчість Т.Г. Шевченка», яка традиційно завершується зверненням до художньої
Шевченкіани – творчості українських митців, наснажених образом Т.Г. Шевченка.
Адже мабуть немає такого письменника в Україні, який би не вчився у Шевченка, не
звертався до його безсмертної спадщини як джерела натхнення.
Учитель принагідно згадає, що серед учнів і продовжувачів шевченківських
традицій в українській літературі були Павло Тичина, Василь Чумак, Василь
Блакитний, Володимир Сосюра, Микола Бажан, Леонід Первомайський, Платона
Воронько, Василь Симоненко, Олександр Підсуха, Дмитро Павличко, Борис Олійник,
Іван Драч, Микола Вінграновський, Віталій Коротич, Михайло Ткач,
Роман
Лубківський та інші.
Зауважить, що до творчості й образу Кобзаря в різні часи зверталися й
письменники Чернігівщини, керовані внутрішньою потребою віддати належне
творчому генію поета, висловити свою вдячність за його громадянську позицію,
мужність, за страждання й муки в ім‘я України.
Кожний із митців прокладав свій шлях до Шевченка, репрезентував своє
особистісне бачення образу Поета, розуміння його ролі в духовному поступі України й
українців.
Долучилася до чернігівської Шевченкіани й Ганна Баран. Вивчення творчості
письменниці варто традиційно розпочати з коротких біографічних відомостей. Для
детального вивчення може бути запропоновано вірш «Душа народу, як колосся,
повна...» [1, с.13], пройнятий турботою за долю України, народ якої в умовах
незалежності все ще мріє про «сім’ю вольну, нову», але ж зовнішні чинники та
внутрішні чвари й протиріччя не дають здійснити цей Тарасів заповіт. Поетеса тут
висловлює сподівання на те, що могутнє слово Кобзаря сьогодні здатне з‘єднати «народ
у націю».
Душа народу, як колосся, повна
Злила в собі все золото століть ...
Пливе по Україні тиша молитовна
І голос Кобзаря : «Україну любіть!»
Не може обминуть Вкраїну «лихо люте»,
Не хоче хижий звір в барлозі одпочить ...
Кордони подавай, в колючий дріт закуті.
В таких обіймах ми навчились «добре жить».
Та вітер розвива блакитно-жовті стяги,
А «Заповіт» народ у націю єдна.
О, нам не позичать завзяття і відваги,
О, нам би зрозуміть: Україна одна.
А ми її рвемо, а ми її толочим,
А сонце з-за гори встає вже проти нас.
З’єднай нас, освяти, вкраїнський наш Пророче!
Задумано стоїть над кручами Тарас ... [1, c.27]

Зразком пейзажної лірики є вірш «Вітер гріє натруджені руки…», у якому
читач знайде свіжі метафори, яскраві образи, які створюють візуальні картини осені
(авторська знахідка), кожний рядок – емоційно забарвлений, передає внутрішній стан
ліричної героїні. Попри давню традицію асоціювати образ осені з настроєм суму, туги,
печалі…авторка передає у поетичних рядках ідею світлої перспективи, хоч і осінній сад
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«печальний», листопад «нудний» та дим у саду «білий», і вогонь «бавиться» з
листопадовою нудьгою, яка дуже швидко перейде в веселу світло-сніжну морозяну
бадьорість, наснажену передноворічними святковими очікуваннями...
Вітер гріє натруджені руки
в димарі.
Свиснув ховрах з розпуки
у норі.
Осінь ходить. Печальним садом
— білий дим.
Бавиться вогонь з листопадом
нудним. [1, c.7]

Громадянську позицію авторки презентує вірш «Дніпре сивий, Дніпре
ясний…», який передає почуття щирої любові й гордості за свій народ. Образ Дніпра
тут є узагальнюючим, ототожнює Україну, її історичний шлях.
Синь небесна, ранок красний,
Над землею — спів.
Дніпре сивий, Дніпре ясний.
Шлях Чумацький, дух незгасний,
Оксамити трав прекрасних
Сонця жар зігрів.
Вкраїна моя —
В ранішній красі-росі. [1, c.20]

Своєрідним гімном Чернігову є вірш «Над Черніговом ранок…». Письменниця
малює портрет старовинного міста, широко використовуючи палітру поетичних фарб –
оригінальні метафори, епітети, порівняння… Чернігів постає центром духовності
Сіверського краю. Авторку захоплює прадавня історія міста, його чарівний колорит,
архітектурне розмаїття, багатство оздоблень чернігівських храмів. Ув останньому
рядку поетка філософські зауважує, що «дорога до храму – безмежна...», а життя
людини – є нічим іншим, як дорога до храму – храму душі своєї…
Над Черніговом ранок – з трави.
Передзвони церковні лунають.
Тонкорукі жіночі церкви
До небес свої очі здіймають.
Наче постать дівоча ясна,
Тут замріявся храм Параскеви,
І чарує буйнава весна
Це незвідане диво рожеве.
Наче жінка, що прагне до зір,
Підіймається храм Катерини,
І її золотавий убір
Забира в піднебесся людину.
Хто ж ті руки умілі водив,
Які зводили дива правічні?
Наче свіжий ковточок води,
Їхні постаті непересічні.
І іти нам до них, і іти,
Бо
Пропливають над ними світи,
І не гасне у заростях стежка. [1, c.33]
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Вірш-медитація «Я не художник» наповнений глибоким психологізмом, Ганна
Баран оспівує красу навколишнього світу, передає своє захоплення, замилування
вічною гармонією, яка панує в природі, за допомогою текстоформуючого прийому –
внутрішнього монологу.
Я — не художник. Ой, як жаль.
Я малювала б мрійну осінь,
І перші заморозки босі,
І втому лісу, і печаль.
Я — не художник. Ой, як жаль.
Я — не художник. Ой, як жаль.
Я малювала б гори сонні,
Й кота, що мріє на осонні,
Й снігів старих ліниву шаль.
Я — не художник. Ой, як жаль. [1, c.22]

Учитель разом із учнями будуть читати й аналізувати твори за традиційною
схемою:
- Розкрийте тему а головну думку вірша.
- Дайте характеристику образам та назвіть художні засоби їх зображення.
- Опишіть авторське ставлення до зображуваного.
- Яким настроєм пройнята поезія?
Доцільним буде запропонувати учням теми (на вибір) для творчих робіт за
пропонованими творами Ганни Баран: «Я малювала б мрійну осінь…», «Вкраїна моя —
в ранішній красі-росі», «Над Черніговом ранок…».
Творчим завданнями для учнів може бути створення візій матеріалізованих
метафор за віршем «Я не художник…», підготування презентації «Храми Чернігова в
духовній історії України».
Неабиякий інтерес представляють п’ятирядкові вірші Ганни Баран – спроба
стилізації японської танки. На уроках зарубіжної літератури в 6 класі учні
знайомляться з жанром хайку, презентованим Мацуо Басьо (1644–1694) (Аналізують
засоби відображення японських уявлень про красу в поезії митця, зауважують на
лаконізмі форми, розкривають глибокий художній зміст хайку, звертають увагу на
зображення станів природи в ліриці М. Басьо, роль художньої деталі, підтекст).
Учитель, спираючись уже на набуті знання про специфіку японської хайку,
додасть відомості про жанр «танка» (япон. – коротка пісня)
— лаконічний
неримований п’ятивірш, утворений чергуванням п‘яти- та семискладових рядків за
схемою 5-7-5-7-7 (VІІІ ст., ІХ-Х ст. – стала класичною віршовою формою), якої
практично не можна дотриматись у перекладі. У віршах жанру Т. уся картина
навколишнього світу, усе, про що хоче сказати поет, зазвичай, вибудовується на
одному миттєвому відчутті, спогаді. Цю емоцію передає лише один – неочікуваний і
яскравий – штрих (див. Додаток 1).
Під час розгляду п‘ятивіршів Анни Баран варто навести приклади творів
японських поетів для подальшого їх порівняння з творами чернігівської письменниці з
метою виявлення специфічних жанрових ознак та фіксації оригінального підходу до
стилізації японської танки.
Оно-но Коматі (ІХ ст.):
Якби не таємничий смуток слів,
Який мене тримає
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На цім світі,
Давно б уже
Покинула його! (Переклад І. Бондаренка) [5, с.458]
- Ісікави Такубоку (ХІХ ст.) у перекладі Г. Туркова:
Раптом захотілося –
чого б це? –
поїздом поїхати.
От з поїзда зійшов –
А йти нема куди. [5, с.459]
Пропонуємо до розгляду 9 віршів у жанрі танка Ганни Баран (див. Додаток 2).
У ході прочитання учні визначатимуть їх тематику (яка різниться з класичними
танка своєю філософічністю), розкриватимуть ідейний зміст, відзначаючи моральноетичне наповнення неримованих поетичних мініатюр, виявлятимуть зображувальновиражальні засоби для створення системи емоційно забарвлених образів, фіксуватимуть
відхід чернігівської письменниці від традиційної схеми танка, зумовлений бажанням
передати миттєвість відчуттів, заступивши за рамки традиції, відповідатимуть на
запитання:
- Чим різняться класичні танка і стилізовані п‘ятивірші Ганни Баран?
- У чому специфіка творів жанру танка чернігівської письменниці?
Підсумковими можуть бути такі творчі завдання:
- Написати власне есе за темою п‘ятивірша ғ4.
- Скласти п‘ятивірш у жанрі танка за зачином одного з віршів Ганни Баран.
- Підготувати презентацію із 9 слайдів за п‘ятивіршами Ганни Баран.
Отже, робота з творами Ганни Баран сприятиме поглибленню читацьких
компетенцій, значному розширенню уявлень про мистецьку палітру чернігівських
письменників, духовному збагаченню учнів, які на уроках літератури рідного краю
зможуть долучитися до багатогранної творчості майстрині слова, розкрити красу й
мудрість її поетичного світу.
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Додаток 1.
Додаткова інформація про жанр японської поезії танка. «Важливу роль у творах
жанру танка відіграють музичний наголос і мелодичний малюнок. За змістом Т.
належить до пейзажної та любовної лірики з поширеними мотивами розлуки,
прагнення до гармонії серця, медитаціями з приводу марного життя, витонченими
компліментами. Образна система, створена шляхом використання метафори, алегорії,
персоніфікації, сугестії, асоціації, паралелізмів… Притаманне стилістичне розмаїття,
співвідносне з європейською ліричною піснею, романсом, любовним посланням,
провансальською альбою, жартівливим мадригалом, дотепною епіграмою, українською
календарно-обрядовою піснею. Зображення предметів такими, якими вони
сприймаються. «Сумна чарівність» полемізувала з ідеалом істини і правдоподібності.
На противагу цій поетичній практиці формувалося розуміння, що лірика має виявляти
сутнє, таємне, приховане за оманливими формами, явлене через натяк, здатне
викликати зачарування щиросердність. Невдовзі обидві концепції були об‘єднані під
назвою мейдзьотьоку (щирість, безпосередність, простота).
Основна думка Т. формулюється у перших трьох віршових рядках (зачин), в
яких також фіксується ліричне почуття, тонке переживання ліричного героя, а
висновок робиться у двох наступних. Зачин складався зі стилізованої метафори/
епітета. Український читач дізнався про жанр Т. завдяки перекладам Г.Туркова,
М.Лукаша, І. Шанковського, В. Горлова, І. Бондаренка. Стилізація у М. Гумильова,
М.Семенка, В. Поліщука». [5, с.458].
Додаток 2.
1. Умій цінувати того,
натхненнячко біляве
хто без тебе страждає.
і скарб найбільший. [1, c.71]
Але не страждай
6. На ярмарку життя
за тим, хто
торгують
щасливий без тебе. [1, c.68]
вичовганими словами
2. У лікарняній палаті
заробляють
на безмежно білій стелині
фальшиві гроші. [1, c.71]
цвіли жовтогарячі метелики,
7. З-під пальців піаніста
а, може, нездійсненні сни,
текла ріка мелодії у зал.
а, може, мрії потаємні. [1, c.68]
Чи Бах звучав, чи щось із Ліста.
3.Тополі листям
Я уявляла сонце і вокзал,
сонце лижуть,
а піаніст хотів, щоб бачили його. [1,
як медяну квітку.
c.71]
Попечуть язики 8. Ми на вітрах розп'яті, а хрести
Приходить осінь. [1, c.68]
лежать дорогами, повалені синами.
4. Королева
Початок і кінець в дві тисячі років.
з пораненим пальчиком
Ми валимо хрести,
краща
нас розпинають хмари. [1, c.71]
за королеву
9. Тисячі філософів,
з розбитим дзеркалом. [1, c.70]
десятки релігій
5. Підсвистуючи носиком маленьким,
не навчили людину
Прилігши щічкою долоньку-бруньку,
любити ближнього.
спить мамине
Вона собі найближча. [1, c.74]
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Світлана Жила,
завідувач кафедри
української мови і літератури
Національного університету «Чернігівський
колегіум» імені Т.Г. Шевченка,
доктор педагогічних наук, професор

ІНТЕРВ’ЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ ОСЯГНЕННЯ ПОЕТИКИ
ТВОРЧОСТІ ПИСЬМЕННИКА
Тема: Творче окрилення таланту Ганни Арсенич-Баран
Мета: Створити міні-портрет письменниці через інтерв‘ювання: дослідити
комплекс чинників змісту, внутрішньої та зовнішньої форми оповідань і новел Ганни
Арсенич-Баран, які визначають їхню естетичну природу;
формувати вміння
осмислювати твори жанровим шляхом аналізу, виявлення вмінь та навичок
представляти результати власних досліджень, висловлювати й аргументувати власну
думку, коментувати художні аналізи оповідань і новел, проаналізувати поетику малої
прози як своєрідної жанрової системи.
Орієнтовний план проведення читацької прес-конференції:
1. Знайомство з очільницею обласної спілки письменників, з поеткою і прозаїком,
лауреатом премій Михайла Коцюбинського і Леоніда Глібова, завідувачем кафедри
філологічних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, кандидатом філологічних
наук, доцентом Ганною Василівною Арсенич-Баран.
Міні-портрет письменниці за допомогою інтерв‘ювання. Сонце не Хмарина.
Оптиміст. Годиться на все.
Розмову веде модератор читацької прес-конференції, студентка 4-го курсу
філологічного факультету Дар‘я Силіна та всі студенти 4-го курсу (за бажанням).
«Творче окрилення таланту Ганни Арсенич-Баран».
2. Загальна характеристика збірки оповідань і новел «Хіба буває багато любови?»
Ганни Арсенич-Баран.
3. Художнє читання новел письменниці та їхній аналіз.
4. Інсценізація новели «Голос карпатського потоку» (Ярослав Сінчук і Владислав
Батицький).
5. Із письменницької робітні Ганни Арсенич-Баран.
6. Підсумкова бесіда за збіркою малої прози пані Ганни «Хіба буває багато
любови?».
Інтерв’ювання
1.
Який найяскравіший спомин дитинства? (Кашук Аліна)
Цікаве запитання, бо споминів дитинства чимало, всі були цікавими та
яскравими. Наприклад, є яскраві спогади дитинства про свято Миколая, коли збиралася
вся родина, море подарунків і ти щасливий від того, що всі разом, це щастя є одночасно
очікуваним і неочікуваним сюрпризом. Якщо говорити про спогади як окремі історії, то
тут в мене навіть виникла ідея написати книжку "Сільські історії" і я її пишу
протягом року. Згадуєш якісь оповіді, чужі спогади, зустрічі - це спалахи дитинства. А
загалом, зрозуміло, що дитинство воно само по собі прекрасне і таких спогадів чимало.
2.
Із якого віку Ви почали писати? (Ярошенко Марина)
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Писати… Я почала дуже рано. Відколи навчилася писати, хоча це літературою
назвати важко. Перший вірш був написаний десь у першому класі. Я принесла навіть
його своїй вчительці, показала його з такою гордістю. Вона, звісно, сприйняла це як
вірш дитини у першому класі і сказала: « Добре, що ти берешся писати. Це прекрасно,
це чудово, римуєш рядки.» Але і не сказала, що я геніальна. І я їй дуже вдячна за це, бо
дитині треба говорити чесно. Тобто те, що є і те, що є насправді. І я їй справді вдячна
за це, бо у житті, щоб дійти до якогось певного рівня, треба неймовірної праці. Нічого
не дається так просто і ця праця має бути самого тебе, твої батьків. Гени, то вони
закладені, але все одно це лише 1 % успіху. Завжди людина має багато працювати для
того, щоб талант твій розвинувся. І ще знайти ту стежку, ту дорогу, ту грань свого
таланту, яка тебе справді поведе туди, де тобі призначено. Говорити, що я почала
писати від першого класу буде дуже гучно, бо це насправді було таке неособливе
писання. Але цей потяг до віршування він був постійно і це були звісно менш вдалі якісь
спроби. Щось трішки краще. Є такі досить пристойні вірші, написані десь у восьмому
чи дев’ятому класі, які навіть увійшли до деяких збірок моїх поезій. Бо вони були такі,
знаєте, як спалахи. І таке натхнення приходить у досить юному віці. Потім у
студентські роки десь потрішки друкувалась. І якось чи то несерйозно до цього
ставилась, чи інші якісь були цілі в житті. Але якось в один момент мій чоловік сказав
мені: «Або ти видаєш книжку, або я то все спалюю у печі, щоб це все не валялося
шухлядами, всякі твої зошити, аркуші.» Звісно, він би нічого не спалив, але це спонукало
до того, щоб справді вийшла перша книжка. Вийшла вона вже не у такому юному віці.
Мені було двадцять сім, я була вже цілком доросла людина. І перша книжка «Рушник на
калині» - це була невеличка збірочка віршів на 32 сторінки. Потім за рік вийшла друга,
теж така ж, на 32 сторінки. Але за ці дві збірки я стала Членом Національної спілки
письменників України. Певно, вони щось важать. Але не в кількості сторінок була
проблема і вага цієї поезії. Тому, це я коротко так про свій літературний шлях. А далі
уже, звісно, виходили книжки і вірші. І як на мене, я таки більше прозаїк, ніж поет.
Вважаю так. Бо поезія – це емоція, це натхнення, це одна мить, а проза – це праця. І
окрім натхнення, окрім ідеї ти ще маєш це висидіти, виболіти, через себе пропустити,
пережити і тоді аж вийде гідне. Тому, це трошки про різне: про поезію, про прозу.
3.
Читала декілька статей про Вас, Вашу біографію, і Ви завжди кажете,
що хист до письма передався Вам від дідуся. Він Вас навчав? Чи це генетично?
(Вакула Марія)
Він мене не міг навчати через те що, ніколи мене не бачив, він не просто мене не
бачив, він мами моєї не бачив, бо коли його забрало НГБ, то бабуся була вагітна. Тобто
коли він у Фінті загинув, помер у таборі, то мама народилася. То він не просто мене не
бачив, а й мами не бачив. Навчати фізично мене не міг, його не було на світі дуже
давно, але цей хист у нього був. Збереглися листи до бабусі, які він писав у той період із
Фінти і він їх писав віршами, він дуже багато писав віршами. Він писав такі пісенні
тексти, бо він був воїном УПА, референтом надрайонним, і як пісенні тексти залишись
його, так і вірші. Тому, це звичайно передалося і від нього. По батьковій лінії, тому що
батьків брат двоюрідний, письменник Дмитро Арсенич, це ті два крила, які створили
все. І мені здається, що звичайно, це на генетичному рівні передалося насправді. Дякую
Вам за запитання, за ту емоцію, що даєте пережити.
4.
Твори яких письменників Ви любили читати в студентські роки?
(Шевченко Вікторія)
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Мої студентські роки… Я так думаю, що колись (сміється) я, може, ще про це
щось напишу, тому що моє студентство припало якраз на період зламу, коли Союз
ламався, і коли починалося зародження і відновлення української державності, коли
поверталися на своє законне місце письменники українські, давно забуті, коли
література поверталася та, яка була давно забута, а почасти і заборонена… І тому в
той період теж ми дуже багато читали, і читали… Ну, вам зараз це дивно, дітям
сучасним, що можуть бути якісь книжки заборонені, або щось таке, що не було
дозволено дуже тривалий час. І от ми повертали собі, найперше, Розстріляне
Відродження, ми повертали його і розуміли, наскільки українська література сильна,
могутня й велична, незважаючи на те, що до того нам завжди говорили, що вона якась
другосортна і десь на маргінесах.
Я пригадую, на 3 курсі з’явилися в крамницях твори письменників: Миколи
Вороного, Григорія Косинки… багато тих, хто був недоступний. Я пригадую, коли
купила собі Миколу Вороного, ми принесли, і в нас було заняття з німецької мови, і ми в
перерві між цим читали Вороного, і ми в такому захваті були від його поезії! Це було
щось нове, справді, по-новому сприймалося, бо він – модерніст… Нам відкривалися ці…
стилі, ці напрями, і навіть ідіостилі, навіть індивідуальні стилі письменників. Ми
розуміли, скільки іноді втрачаєш, коли таке не читаєш.
Потім… неокласики, яких відкривали для себе по-новому. Навіть ті письменники,
які, здається, і не були заборонені, як той же таки Олекса Стороженко (давно жив, і в
19 столітті, що там забороняти?) якось не потрапляли на очі такі твори, бо вони
були… не знаю… не те, що заборонені, а якось не було їх на книжкових полицях.
Врешті, до цієї літератури ми, таким можна словом сказати, допалися.
Я пригадую своє відкриття Винниченка, наприклад. Як би ви не ставились, але в
той час я «Сонячну машину» разів 6 перечитала. Я була в такому захваті від цієї
книжки, і, знаєте, коли я вже дорослою (коли мені було за 40) довелося знову
перечитати «Сонячну машину». І я собі подумала: «Господи, від чого ж я була в такому
захваті?» Напевно, тоді, коли мені було 19 чи 20 (сміється), щось мене там зачепило,
якась емоція була така, що я книжку брала й 6 разів читала. Тобто, це ж не просто
так. І врешті, коли вже доросла, розумієш: «Ну, заради Бога, ну і «Сонячна машина»,
нічого ж такого особливого (сміється), бо ти вже перечитав за цей час дуже-дуже
багато, уже склав якісь свої естетичні смаки, упорядкував…»
Чимало… взагалі тоді ми читали дуже-дуже багато і зарубіжної, і української
літератури… Я закінчувала українську з німецькою, я ще мала щастя читати багато з
німецької, німецьких авторів, тому складало це певний якийсь відбиток, напевно, і на
характер, і на сприйняття, і на смаки. Ми тоді (таке було студентство дуже
активне) брали участь у різних студентських страйках, мітингах, виступах. Ми
багато читали, ми ходили на найрізноманітніші концерти, ми захоплювалися роком…
ну, одним словом, наше життя було дуже-дуже цікаве.
Потім… моїми одногрупниками були Іван Андрусяк, Іван Ципердюк, а моїм
викладачем був Степан Процюк. Тобто це те, що ви знаєте як «Нова дегенерація». Із
цими хлопцями ми жили, фактично, в одній кімнаті в гуртожитку. Ми з чоловіком були
одружені, у нас була сімейна кімната на чотирьох, а кімната-трійка… там жили
хлопці… і ці наші постійні вечірні дискутування про літературу, про прочитані
книжки. Це накладає, однозначно, свій відбиток на подальше життя, на подальше
сприйняття мистецтва, і тому (сміється) це, напевно, наклало відбиток і на мою
творчість, і на мої естетичні смаки.
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5.
Який Ваш твір Ви вважаєте апогеєм своєї творчості? (Кот Ярослава)
Запитання цікаве, але я не знаю, чи змогла би виділити те, що є апогеєм.
Можливо, оповідання «Хіба буває багато любови?», бо там так багато всього
накладено, намішано… Це і історія, це і людська зрада, це і… коли ти хочеш бути
насильно милим. Мені здається, що там закладено багато проблем і суспільних, і
особистості. Є і проблеми, яких людина просто розказати не може через свої погляди
на світ і через свій характер. І подолати цього не може чисто психологічно. І тому
дуже багато запитань, на які немає відповідей.
Я не знаю, чи це апогей, чи це не апогей, але мені видається, що це твір, який
змушує задуматися кожного, як ми живемо, чому ми живемо, яку мету переслідуємо в
житті, чи треба будь-якими шляхами іти до своєї мети, чи для її досягнення усі засоби
прекрасні. Тобто, людина мусить завжди думати над тими вічними запитаннями, які
ставить перед нею життя і вирішувати, на чиєму ти боці. Чи ти будеш іти дорогою
праведною, чи ти будеш всілякими шляхами досягати того, щоб твоя мета була у тебе
в руках.
Те, що люблю зі свого?. Мало що люблю, оскільки маю такі критичні до себе
вимоги. Але те, що мені видається непоганим - це «Солодкі слова», звичайно. Тут теж є
і внутрішнє-зовнішнє, любов вухами і любов душею, і любов очима, як ми це розуміємо,
любов жінки, і любов чоловіка… Тут теж багато запитань, на які ми не маємо
відповіді. Чи, скажімо, оповідання «Варавва». Воно поки що як окреме оповідання, але я
собі думаю, що, напевне, його треба додати до роману «Радуйся, Невісто ненавісная»,
бо це оповідання дуже природнє у цьому романі. Чи оповідання «Чукулядка»: в чому
любов, як людина її виявляє і чи можна її так виявляти. Що таке однолюбство на все
життя – теж тема дуже важлива і ці суспільні обставини, які складаються навколо
цього.
От це, напевне, ці оповідання, які б я виділила особливо. Бо вони важливі і цікаві,
з багатьма запитаннями, на які читач мав би дати відповіді.
6.
Чи переживали період творчої кризи? Якщо так, то як Вам вдалося її
подолати? (Комзол Богдана)
Я не скажу, що це були періоди творчої кризи, це швидше були періоди просто
невстигання. От ти маєш задуми, але через брак часу не можеш втілити всього, що
задумував. І це напевно викликає певну кризу, бо ти розумієш, що не можливо осягнути
неосяжне. Тому ці періоди були, були періоди навіть не так творчої кризи, як певного
якогось періоду чи мовчання, я навіть не знаю як це назвати. Були періоди, коли я
писала дисертацію і мені ніколи було писати романи чи оповідання. Це було вкрай
рідко, коли хіба тебе справді вже так трясе, от є такий момент натхнення, коли ти
мусиш вибухнути. Якщо нема такого моменту, то просто це десь відсувалось на задній
план. Зрештою, я не скажу, що у мене були періоди затяжних творчих криз. І слава
Богу, що їх не було. Якщо я пишу, я не скажу, що я пишу багато. Я не є такий
«многостаночник», чи як це називається, коли б сідав за робочий стіл – ні дня без рядка.
Такого немає і слава Богу теж, що такого немає, бо митець має все одно писати у той
період, коли йому пишеться, коли є бажання це робити, коли є тема, яку ти хочеш
передати, опрацювати. І це якраз той стан, який має бути у митця у період творчих
збурень. Основне, щоб був час, здоров᾽я і ми змогли все те, що задумали, втілити. Хай
ті кризи минають нас десятими дорогами.
7.
Що Вас надихає творити, писати? Що або хто є Вашою музою?
(Шевченко Вікторія)
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… Ну, напевно є. Кажуть, що вона є у кожного письменника (сміється).
… Що надихає? Ви знаєте, що натхнення – це незбагненна така річ, яку ще ніхто
не розгадав. Скільки б не писали книжок про секрети там літературної творчості,
напевно, цих секретів ніхто ніколи не розкриє, бо це дуже індивідуально. Талант він
завжди індивідуальний, він тому і талант, що він окремішній. Тут складно сказати, що
надихає. Іноді просто ні з чого береться якась ідея, іноді підштовхує справді якась
подія, яка трапляється у житті.
Тут дуже складно відповісти звідки ж воно з’являється. Я пригадую, коли писала
роман «Муська», то я написала його за два тижні фактично і то, в такому, знаєте,
стресовому стані: у мене був грип, у мене була температура. Мені було дуже складно,
а воно тебе пре на написання роману (сміється). І звідки воно береться?! Здається в
людини намає сил, її вимучує хвороба, а тут тобі хочеться брати той ноутбук і
сідати. З тобою свариться чоловік : «Ти хвора! Кинь той комп’ютер, бо я його зараз
розіб’ю! Пий чаї і антибіотики!» (сміється) А ти тягнеш до себе комп’ютер, бо ти
розумієш, що якщо ти втратиш цей момент і він від тебе втече. Це така дуже
примхлива панянка, яка втікає перша (сміється). Якщо до неї зневажливо поставишся,
то вона відразу втікає. Тому панянку цю треба ловити за руки, за ногу, за плаття, за
що хочете, бо вона втікає дуже швидко.
Тому однозначно сказати, що для мене є натхнення, коли приходить натхнення,
хто мене надихає, що мене надихає дуже складно, бо це неможливо. Іноді це приходить
в найнеочікуваніші моменти, а іноді ти думаєш: «От у мене буде два дні вихідних, сяду і
буду писати». А на справді ті два дні вихідних будеш пекти пиріжки, вимивати
кухню,там я не знаю, пилососити квартиру, і думати «От зараз зараз я іду писати, о
це зараз ще о це помию, а бо зараз варенички доліплю і зараз піду писати». А воно
просто так, бо ти не хочеш це робити, собі шукаєш виправдання пиріжками, а коли ти
хочеш це робити, то тобі байдуже, що в тебе по коліно сміття в хаті, чи в тебе там
невикопана картопля, чи ще щось таке. Тобто тобі це байдуже, ти просто сідаєш і
пишеш.
Тому сказати, що ж надихає, чи хто надихає ну дуже складно. Єдине можливо,
хто підштовхує, хто завжди є таким певним таким грейдером, який штовхає, це,
напевно, чоловік, бо він завжди каже: «О це пиши, о це будемо там робити, давати,
шукати там щось, але основне, щоб це не стояло в паперах різних, у блокнотах, а йшло
у світ!»
Чомусь для нього це так важливо (сміється). Дякую Вам за запитання.
8.
Як виглядає Ваш творчий процес - Ви працюєте у визначені години чи
коли приходить натхнення? (Гузій Анна)
Та ні, у визначені години я не знаю…Можна, звісно, працювати у визначені
години. Є письменники, які працюють у визначені години. Вони собі визначають там від
дев’ятої до першої я пишу, від першої до шостої я читаю, а від шостої до восьмої я
гуляю на вулиці. В мене, на жаль, чи на щастя, так не виходить. Я взагалі людина така,
я це називаю «людина запою». Якби я, напевно була алкоголіком, то я б не пила щодня. Я
б ішла в запій, а потім виходила з нього. Мені це було б не цікаво щодня одним
займатися. Це я жартую, звісно, але таке насправді, що я захоплююся чимось, я можу
цьому присвячувати дні і ночі, а потім про це забувати на якийсь час і чимось іншим
захопитися. Таке в мене є. Я не належу до тих людей, які дуже так чітко сплановують
свій день. Хоча, звісно, працюючи, маючи ще, окрім своїх творчих шляхів, роботу з
науковими статтями й посібниками, й словниками, й всім решту, ти всеодно мусиш
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якось свій час регулювати, бо маєш працювати й розумієш, що у тебе має на виході
бути якась зроблена робота. Тому всеодно, час мусиш регулювати. Але з творчістю
так не виходить. Бо творчість вона…або ти пишеш, і це, справді, у період натхнення,
або ти можеш себе змусити писати, але я дуже сумніваюся, що з того щось дуже
таке цікаве й грандіозне вийде. Хоча в деяких авторів справді так виходить, але то
окрема розмова.
Світлана Жила. Загальна характеристика збірки оповідань і новел «Хіба
буває багато любови?»
«Хіба буває багато любови?» – нова збірка «малої прози» Ганни Арсенич-Баран.
У книзі вловлюється тенденція до поєднання кількох художніх систем, їхнього
синкретизму: символізму, екзистенціалізму, експресіонізму, реалізму. Однак авторка в
збірнику оповідань і новел найчастіше порушує екзистенціально-антропологічну
тематику: сенсу життя (людське буття позбавлене будь-якого сенсу, якщо не зігріте
полум‘ям любови (сила якої безмежна), любови й ненависти (в народі кажуть: від
любови до ненависти один крок), зради та вірности, гріха й спокути, прощення й
милосердя, життя і смерті. Другий розділ книги невипадково має назву «Ти – людина»,
яким письменниця стверджує філософські зацікавлення сакральними таємницями
особистості.
Якщо говорити образно, то ця збірка нагадує клумбу з різноманітними квітами.
Авторка сама окреслює жанри: оповідання, новели. Читачам провести демаркаційну
лінію між оповіданнями й новелами не завжди легко, позаяк новела йде в письменниці
пліч-о-пліч з оповіданням, тяжіє до взаємодії з ним, хоча своїми домінантними рисами й
«відштовхується» від нього.
Оповідання й новели збірника цікаві як за змістом, так і за формою. Авторка
звертає увагу до філософсько-етичних («Новітня балада», «Чи буває багато любови?»
«Не проклинай…», «Іван», «Мамо, мамочко…», «Солодкі слова», «Як цей біль
угамувати», «Ти – людина»), духовних («Євхаристія», «Вогонь» «Ромашки», «Лист
через тривалість», «Розумна доня», «Варавва»), моральних («Марія та Марта»,
«Черниця», «Зв‘язковий», «Не батько – камінь», «Непростимий гріх», «Його ім‘я»,
«Байдуже», «Каблучок», «Тихо», «Віка») питань, індивідуальної, родинної та соціальної
психології («Материнське щастя», «Весняний вітер», «Черевики», «Федір Дувало»,
«Грузинський чай кохання»), сфери підсвідомості, суб‘єктивних переживань і візій
(«Невідісланий лист», «Самсонів сад за церквою», «Листопад», «Перший сніг», «Новий
день»).
У письменниці оповідання й новели за змістом часто можна класифікувати порізному: один текст відноситься до різних груп.
Оповіданням Ганни Арсенич-Баран притаманні такі риси, як епічність
(об‘єктивне зображення, аналітичність, подієвість, образ оповідача), драматичність.
У збірнику «Хіба буває багато любови?» можна вирізнити такі оповідання:
 оповідання-«долі»: «Солодкі слова», «Самсонів сад за церквою», «Чукулядка»;
 оповідання-«біографії»: «Хіба буває багато любови?», «Весняний вітер»;
 оповідання-«повістки»: «Тихо…», «Байдуже», «У понеділок усе буде поіншому».
Поділ цей є теж умовним, а водорозділ нестійким.
У новелах пані Ганна часто розкриває теми на одному повороті в лінії сюжету;
вона майстерно розгортає напружену, стислу розповідь і, як лучник, різко випускає
стрілу, так авторка несподівано завершує твір, наповнюючи його «вибуховою силою»,
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від чого рвуться сльозові мішечки в читачів. Оці виразні й несподівані повороти, від
яких дія відразу ж переходить до розв‘язки, приголомшують і спопеляють читачів.
Для новел Ганни Арсенич-Баран посутніми є такі ознаки: композиційна чіткість,
суворість, наявність гострої фабули, часто парадоксальної, зосередженість на проблемі
характерів, заглибленість у внутрішній світ своїх героїв, увага до простих характерів,
виразна національна своєрідність персонажів, психологічна колізія, що надає новелі
сильного ліричного забарвлення, мовний живопис, кінематографічність, прийом
калейдоскопізму – швидка зміна емоційно насичених картин без логічної обумовленості,
метафоричність, лаконізм і місткість художнього вислову, психологізм під час
розкриття внутрішнього світу героїв. Авторка вміє виявляти порухи людської душі й
глибокі злами у її свідомості.
Якщо в оповіданнях письменниці переважає епічний первень, то в новелах –
ліричний, часто з прилученням ще й драматичного начала.
Оповідання в письменниці більші за розміром, а, отже, й ґрунтовніші, інколи вони
нагадують «мікроромани» («Хіба буває багато любови?», «Чукулядка», «Тихо…»,
«Байдуже»), а новели гранично лаконічні, їхній сюжет будується на одній події.
Оповідання наповнені і однією, і декількома подіями. Скажімо, в оповіданні «Хіба буває
багато любови?» розповідається про наймитування Микити в найбільшого багача в селі
Івана Кривульчака, прихід совітів у село, одруження і каліцтво Микити, поїздка в
поселення батьків Настусі в Магаданську область, перелюб Настуськи з Грицем –
лісником, пересторога й пам‘ять про кохання.
Літературознавці стверджують, що новела в зіставленні з оповіданням є завжди
досконалішою, а талановитий новеліст може у прозовій мініатюрі глибше розкрити
секрети життя, аніж примітивний автор у романі. Новела в Ганни Арсенич-Баран
динамічна, а «концентрація почуття» сягає почасти дев‘ятого валу.
Петро Сорока засвідчив, що новела – не тільки один з найскладніших, а й той
жанр, який найбільше спустошує: «Романи можна писати постійно, новели тільки
періодично. У мене тут власний досвід: кожна вдала оддробина спустошує мене на
кілька місяців. І чим коротша вона, тим довше потім доводиться акумулювати сили» [2,
с. 23].
За Василем Фащенком, пробою на новелу перевіряється талант прозаїка, через те
чимало сучасних романістів бояться звуженого формату, у якому вони безпорадні, адже
не можуть у малому просторі заколисати читача довгими житейськими історіями, як це
їм вдається в широких полотнах [3, с. 480-481].
Справді, уміння в малій прозі викласти багато потребує найвищої майстерності.
Пані Ганна володіє цим даром, вміє зачарувати читача не тільки цікавим змістом, але й
майстерною формою.
У збірнику «Хіба буває багато любови?» Ганна Арсенич-Баран часто подає
художні одиниці жанрової подвійності – новелу – мініатюру («Гіацинти»), новелу –
притчу («Євхаристія»), новелу – анекдот («Годуй півнів», «По-їхньому»), новелу-баладу
(«Новітня балада»).
Інтерпретації новел «Годуй півнів» (Комзол Богдана)
Творчість Ганни Арсенич-Баран багатогранна. Однією з прозових збірок
письменниці є літературно-художнє видання «Хіба буває багато любови?». Основу
складають новели та оповідання. З-поміж них оригінальною назвою вирізняється твір
«Годуй півнів».
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За жанром «Годуй півнів» можна визначити як соціально-побутову новелу.
Адже в основі сюжету незвичайний випадок із життя простих селян, відсутня пряма
авторська оцінка дій літературних персонажів чи умов, що визначають розвиток
описуваних подій.
Цікавою є назва твору. Заклик до дії привертає увагу і малює в уяві кожного
приблизний сюжет. Однак, такого оригінального розгортання подій читач не може
передбачити.
Авторка творить образи за допомогою емоційно забарвленої лексики. Наприклад,
таких слів як «повилазило», «уздрю», «реготнеш», «морщив», які формують характери
персонажів. У центрі новели дві сусідки – Явдоха Мокренчиха та Василина
Данчишина. Між жіночками непорозуміння – їх півні псують огородину одна одної.
Проте конфлікт набагато глибший. Зображуючи конкретну буденну ситуацію, авторка
змальовує здрібніння людської душі. Духовна роз‘єднаність, спричинена відсутністю
прагнення зрозуміти одне одного, – це те лихо, яке отруює життя людей поруч.
«Як зайде місяць» (Кот Ярослава)
Жанр твору: новела.
Наявні таки ознаки:
 невелика кількість персонажів;
 напружений сюжет;
 характер героїв розкривається в діях та вчинках;
 несподіваний фінал.
Назва новели «Як зайде місяць», на мою думку, дуже символічна. Адже, сотник
та дівчина чекають поки зайде місяць, щоб втекти до лісу. Втеча – єдиний порятунок
закоханих.
Розповідь ведеться від 3 особи. Описуються почуття, думки та переживання
головних героїв.
Тема твору: кохання та порятунок двох людей у важкі часи.
Ідея твору: на що здатна людина, коли вона щиро та віддано кохає.
Проблематика: кохання і страждання, життя та смерть, безнадія та жага до життя.
Сюжет твору досить динамічний та напружений.
Експозиція: рана сотника та розповідь про першу зустріч з дівчиною.
Зав‘язка: дівчина прийшла до нього на горище.
Розвиток дії: прихід совітів.
Кульмінація: вбивство матері та підпал хати.
Розв‘язка: втеча сотника і дівчини в садок.
В основі розвитку сюжету лежить конфлікт
Події автор зображує в хронологічному порядку.
Фабула і сюжет твору збігаються.
Система образів твору
Дівчина – молода, красива, закохана у старого сотника. За характером сильна,
смілива та відчайдушна, готова жертвувати своїм життя заради кохання. Співчутлива та
турботлива, віддана, готова до самопожертви. У важкій ситуації знаходить вихід та
рятує себе і сотника, завдяки кмітливості та уважності.
Сотник – п‘ятдесятирічний поранений, закоханий у дівчину. Мав блідий,
кам‘яний профіль. Час від часу, у нього була безнадія, але кохання і турбота дівчини
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повертали його до життя. Був сильним, адже, терпів біль і гасив руками вогонь на
волоссі дівчини, не відчуваючи опіків.
Мати дівчини – стара вдова, яка загинула так і не видавши де і кого переховує.
Взаємини між сотником і дівчиною дуже зворушливі. Помітно, що вони
закохалися одне в одного, незважаючи на значну різницю у віці. Дивне кохання - саме
так автор називає їх почуття, неодноразово згадуючи це у творі. І вони знають, що
лише разом врятуються і будуть щасливі.
Коли дівчина відчула, що її маму вбили, вона не побігла до неї, не почала
плакати, а опанувала собою і поставила за ціль – врятувати себе і сотника. Уже потім, з
настанням вечора, коли вони були в безпеці, дівчина вирішила знайти тіло матері та
подивитися на хату. Але… від хати залишилась одна піч, а тіло вона так і не знайшла.
Жодного імені чи прізвища у творі не вказано.
Хронотоп – події у творі описано за один день. Відтворено минулий історичний
час, час більшовиків та совітів.
Простір – хата дівчини, а згодом невеликий садок в кінці садиби.
Художні засоби

Наявна велика кількість епітетів:
Старої вдовиної хати, торішньої кукурудзи, жвавих звірят, більшовицька куля,
найменшого поруху, дівочі руки, напівтемному й задимленому горищі, нецілий місяць,
блідий профіль, поважний вік, брутальна лайка, чужа мова, рябий офіцер, помутнілий
розум, задніх дверей, стара дерев‘яна коробка, пекельний біль, недавній прихисток,
холодне залізо, густі зарості, невеличкий садок, напівпритомне тіло, здоровий сон,
місячна ніч, обгоріла піч, вечірня роса, життя чудове, безвихідні випадки, зарошена
трава, припухле обличчя,

Метафори:
Безнадія повзає ящіркою, слова відгукнулися в серці жайворонком

Порівняння:
Блідий, ніби кам‘яний профіль.
У мові твору наявні діалектизми: баняка, болган.
Отже, новела «Як зайде місяць» має динамічний та напружений сюжет, фабула і
сюжет збігаються, події описані в хронологічному порядку. Герої у творі сміливі,
відчайдушні, добрі та турботливі. Вони доводять, що кохання здатне творити дива.
«Закутуюсь у сонце» (Шевченко Вікторія)
Одразу увагу читача привертає метафорична назва твору «Закутуюсь у сонце».
Стає зрозуміло, що твір буквально зітканий із розлогих метафор, а, зокрема,
персоніфікацій (сонце запеленує, місяць хизувався, крила стомлювалися, кульбабка
захлипала і викотила скупу сльозу тощо).
Новела унікальна, адже кожен розуміє її по-своєму. Навіть я, прочитуючи її
неодноразово, постійно змінювала свою думку. Тож трактувати цей твір якось
однозначно не можна.
Композиційні елементи прослідкувати складно, адже новела написана у формі
потоку свідомості, потоку думок головної героїні, її роздумів про «сонце», «місяць» і
їхнє призначення у цьому світі, що і є темою твору.
На початку новели головна героїня захоплюється та навіть трохи заздрить
сонцю, його силі та могутності.
На мою думку, провідні образи твору – «сонце» та «місяць» – символізують
добро і зло, інь та ян. Вони протиставляються, адже сонце творить світло самостійно, а
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місяць дійсно світить, але лише відбитим світлом. Він не створює його, він лише
позичає його у сонця.
Тож стає зрозуміло, чому головна героїня хотіла, щоб очі людей «сяяли
сонцями», а не «місяцями».
Вона говорить: «Я – не сонце», але ж так само з її вуст лунають слова: «Я – не
місяць». Так, вона – не добро і не зло, вона – лише людина. А в людських душах
постійно точиться боротьба між світлом і темрявою.
Ідеєю твору є необхідність вічного, неминучого протистояння добра і зла в
людських душах, без гармонії яких світ не зміг би існувати.
Піднесений настрій новели досить точно підкреслюють неперевершені епітети
(цілоденне бродіння, величезні хмарочоси, найменша комашка, закохане вікно, тендітні
крила, крихітний метелик, сонна кульбабка, скупа сльоза тощо).
Дуже цікавою та доцільною є метонімія в кінці новели: «А світові було
байдуже...», що вказує на самотність метелика, на те, що ніхто не може його зрозуміти.
Під алегоричним образом «метелика» можемо розуміти людину, яка всім серцем прагне
добра (сонця), але постійно знаходить тільки зло (місяць), яке зрештою починає долати
її. Ось тут з‘являється кульбабка, як рятувальне коло для метелика. Ця квітка зовнішньо
дуже нагадує сонце з його численними променями, тому вона є уособленням сонця й
добра на землі.
Відкритий фінал ніби промовляє нам: «А чи все так погано й безнадійно?» А й
справді, хіба має значення байдужість світу, якщо хоч одна кульбабка ще переймається
і світить, як справжнє сонце, а не відбиває сонячне світло, як місяць?.. Недаремно твір
закінчується риторичним питанням до читача: «Чиє?». Чиє ж світло відбилось у
«скупій сльозі кульбабки»? Добра чи зла, сонця чи місяця? Кожен вирішить сам для
себе...
«Перший сніг» (Вакула Марія)
Жанр – психологічна новела (полімоментна)
 конфлікт більш загострений, події розвиваються напруженіше, динамічніше,
ніж в оповіданні – у 3 сторінках новели, ми переживаємо увесь спектр емоцій, всі
тривоги молодої жінки, які відбиваються у нашому серці та душі.
 раптові повороти подій – офіцер б‘є Марію, доньку рятує партизан, що
підписує тим самим собі смертний вирок.
 несподіване закінчення та посилена увага до окремих художніх деталей –
пішов сніг.
 стислість розповіді про події та персонажів – тільки конкретні факти, які
надають трагічності, експресії.
 нетривалий час дії – дія в новелі приблизно година
 дві-три основні дійові особи – Марія, діти, партизан.
 прозова форма та невеликий обсяг – 3 сторінки
Розповідь від 3 особи, читач виступає свідком всіх подій, неначе сам стоїть за
Марією та дивиться на хатину, що горить.
Тема – пригнічена доля молодої жінки, розкриття реалій життя під гнітом.
Ідея – кожен має власний вибір, а от який, залежить від нас
Конфлікт – врятувати життя дівчинці, і підписати вирок собі? Чи спочивати
разом із побратимами, даючи змогу загинути невинній душі?
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Сюжет: змалювання одного дня з життя молодої жінки, яка ледь не втратила
найголовніше що є – дітей. Приховане змалювання системи, що творить із службовців
тиранів, добросовісний вчинок парубка, що приниженим для власної гідності, віддався
в руки офіцерів, щоб врятувати невинне життя.
Композиція твору:
1. Експозиція – Мчижило. Марія йшла за возом і обдумувала свої життєві
клопоти.
2. Зав‘язка дії – Тривога ніяк не хотіла її покинути. «Біжи, біжи хата горить!!!»
3. Розвиток дії – Стояли совіти з автоматами, син дивився на палаючий будинок.
«Ах, ти бандерівська суко!» На жінку посипався град з кулаків.
4. Кульмінація – Юнак з дитиною на одній руці, а другу підіймав на гору.
«Перекажіть мамі, що я….»
5. Розв‘язка – Налітав перший сніг, білий чистий, невинний, ніби душі тих, чиї
тіла горять у хаті.
Хронотоп – події у творі розгортаються впродовж одного дня. Проте також у
творі згадується про минулі події життя Марії. Вказано на її вік.
Головна дійова особа: жінка Марія, що не має 30 літ, а вже як стара; її діти
Ганнуся, Іванко.
Другорядні дійові особи: Офіцер, Партизан, сусідка.
Мова – експресивна, забарвлена епітетами, порівняннями, метафорами.
Метафори – такі молоді, такий цвіт, а їх знищує дикий і жорстокий бур‘ян –
рядянський режим, що безжально руйнував долі людей.
Двірна дірка чорніла раною – раною в душі Марії, в душах убитих партизанів.
Символіка – перший сніг – як символ того чистого, невинного першоджерела, що
дає надію.
«Лист через тривалість» (Зверховська Олександра)
Тема: гіркота розставання з рідними; примусове заслання на каторгу.
1. Жанр твору: оповідання
2. Композиція та сюжет
експозиція: немолода сімейна пара в очікуванні дитини
зав'язка: батька примусово відправляють у Сибір
розвиток дій: звертання до вже дорослої доньки
кульмінація: поради для доньки
розв'язка: звістка про смерть батька
Сюжет твору
1. Спогади батька про його дружину та дітей
2. Дорога назустріч смерті
3. Поради від батька доньці
4. Відголосся батька в своєму родові
На мою думку, сюжетну схему цього оповідання не можна вибудувати, бо як
такого сюжету немає.
Хронотоп
40 річного чоловіка, який має вагітну дружину і спільних дітей, відправляють на
заслання в Сибір. Він розуміє, що більше доля його не поверне назад додому до сім‘ї,
тому пише лист в майбутнє до своєї ще ненародженої доньки. Батько розповідає про
свої нейздісненні мрії (про онуків), потім описує свої страшні муки, які йому довелося
пережити. Чоловік дає поради своїй доньці, щоб «ніколи не чіпала змій», пояснюючи
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це тим, що вони розумні істоти й просто так людей чіпати не будуть. Повідомляє, що
його душа вже відлетіла, але він завжди буде з ними «Я продовжив себе в онуках і
правнуках, у них тече моя кров».
3. Система образів (головні/другорядні/епізодичні).
Головні: батько
Другорядні: мати Марія, донька
Епізодичні: інші спільні діти
Аналіз образів:
а) дії та вчинки;
б) риси характеру;
в) портретне зображення;
г) мова героя;
д) авторська характеристика
Батько – 40-річний чутливий та люблячий чоловік, який був висланий у Сибір,
де він потрапив у в‘язницю та вимушений був терпіти знущання. Герой відчуває
пекельний біль від того, що більше не побачить свою жінку та дітей, а поміж них і
ненароджену ще донечку. Пише останній лист в майбутнє до своєї вже дорослої
доньки, де засвідчує щастя від того, що в дітях, онуках і правнуках тече його кров.
Художні деталі новели вражають читачів:
зовнішні (портретні, пейзажні, речові)
«Мені тоді було сорок, сьогодні мені теж сорок, і ніколи не буде більше.
Сорокарічним і залишуся»
«Мати твоя приходила до моєї криївки, лоно її з кожним днем збільшувалося, а
я так любив тримати руку на її животі й відчувати твої руки»
« які в тебе очі( вони, напевно, сірі, як весняна вода, і променисті), які маленькі
долоньки і тонесенький голосочок».
Психологічні (думки, почуття, переживання) заставляють задумуватися над
життям.
«…якийсь млосний трепіт пробігав тілом. Уже й немолодий( 40 років минуло), і
дитина в нас з Марією не перша, а от серце щеміло, ніби відчувало, що розминемося з
тобою на життєвій дорозі»
« Я не знав, хто ти - дівчинка чи хлопчик, але я був певен, що з усіх моїх дітей ти
одна схожа на мене…Я плакав. Сліз не було, але плакала душа, плакало стомлене
серце…Я не знав цього, але відчував, що приходиш на цей світ у муках»
«у молоді роки я мріяв бути старим дідусем, що нянчить онуків та доглядає
пасіку»
«Я вже не відчував болю, тільки дуже пекло в грудях…»
Подробиці описують героїв з різних сторін:
«Я їхав у брудному й тісому «товарняку» й думав про вас»
«... мати народить тебе в чужій стайні, у яслах, і що вона не має навіть
пелюшки, щоб захистити твоє маленьке тільце від лютневого морозу»
«Я був виснажений ще в Яблунові, а Сибір просто вбив мене»
«звідти я бачив,як ви жили, як бідували, як знущалися над моїми сиротами псом
орді зайди та свої покручі»
Авторка сповідь героя вбирає у символічні шати, даючи еквівалент внутрішнього
стану душі.
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Символи мають конкретний і абстрактний плани; містять у собі певне
узагальнення, прихований смисл, підтексти.
Народження дитини – уособлює народження свідомості народу. Автор не знав,
яке буде майбутнє в Україні, але писав, що «мої діти, пройшовши через моральні й
фізичні муки, зберегли незаплямовані душі». Українці пройшли через страшні
випробування, але це їх лише загартувало як націю. «Я продовжив себе в онуках і
правнуках, у них тече моя кров. Вони люблять Україну, її пісні, її душу, її кольори.»
Цими рядками, головний герой свідчить про те, що українська культура незламна, поки
незламний український дух.
Заслання до Сибіру – символ утиску українського народу.
Інта та котлован – символ знищення особистостей, які мали власні думки й не
погоджувалися з планами влади.
Мова новели схвильована, сердечна, емоційна. Потужна хвиля ліризму
заливає текст.
Епітети – млосний трепет, маленькі долонькі, тоненький голосочок, маленьке
тільце, лютневий мороз, дорослі діти, старий дідусь, сильний дух, слабке тіло, розумні
істоти, розлючена змія, немолоде тіло, незаплямована душа, брудний і тісний товарняк,
чужа стайня.
Метафори – плакала душа, плакало стомлене серце, серце щеміло, доля-циганка,
Сибір просто вбив мене, пекло в грудях; душа моя, вилетівши з тіла, попрямувала
одразу ж до неба, пройшовши через моральні й фізичні образи продовжив себе в
онуках; Бог їм за це заплатив;
Порівняння – вони напевно, сірі, як весняна вода, і променесті.
Новела «Лист через тривалість» цікава і за змістом, і за формою. Форма листа
стає засобом уприсутнення колишнього воїна Української повстанської армії, сильної
духом людини на рідній землі. Водночас форма листа є живильним джерелом для
доньки героя, його внуків і правнуків, а якщо подивитися ширше, то й певною
орієнтацією для українського народу: утверджувати патріотизм, національну гідність,
обстоювати національну сутність України («її пісню, її душу, її кольори»).
«Самсонів сад над церквою» (Клименко Юлія)
Назва сакральна. Це й перегукування імені героя Самсон з біблійним (згадуваний
у Старому Заповіті) та й власне церква.
З Біблії знаходимо інформацію, що Самсон походив з роду Дана і був останнім із
великих ізраїльських суддів, відомий історією зрадницького кохання Даліли до
Самсона.
Така назва не є випадковою, оскільки простежуємо паралелі Самсона біблійного
з Самсоном головним героєм. По-перше, в самому творі проводиться паралель між
цими постатями. По-друге, долі їх обох схожі (суть у тому, що прийшла біда звідки не
чекали), але біблійний Самсон не здоланий Далілою, а в творі збожеволілий,
стражденний, зламаний Самсон. Як те волосся біблійного Самсона мало потужну
життєву силу, так і в головного героя твору – сад.
Темою твору є розповідь про ґазду Самсона та долю його саду.
Ідеєю оповідання є показ доль людей, які потрапили під руку нищівної влади,
засудження безбожних людей (влади), яка нищить все духовне, культурне надбання
людини і суспільства в цілому.
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Авторка возвеличує просту людину Самсона як духовну, з моральними
цінностями.
Жанр: оповідання.
Герої твору: Самсон (головний герой), Антошко (церковний паламар), німці,
Петро Гнатюків.
Образи твору: сад-дитя, церква, Даліла, Самсон, уселенський жаль, сон, лоно.
Проблематика твору:
- проста людина і влада (на прикладі Самсона і влади);
- щастя людини (влада знищує дорогий для Самсона сад);
- соціальна нерівність (можливість робити владі все, а народу лише
підкорюватися);
- духовних та моральних цінностей (винищення саду).
Композиція твору. Експозиція відбувається тоді, коли Самсон сидить,
усміхається своїм внутрішнім болям. Зав‘язка твору постає в питаннях: Чому ж не
можна ступати на поле за церквою? Та після чого саме не можна вгамувати
збожеволілого Самсона? Розвиток дії розпочинається з розповіді про дитинство,
захоплення Самсона. Кульмінаційним моментом є прихід нової влади, зазіхання на сад.
У результаті така розв‘язка: блаженний Самсон сидить біля церкви, сад зруйновано.
Спостерігаємо в оповіданні своєрідне обрамлення. Починається історія з церкви і
закінчується церквою, так само починається уривками сну, пригадується і закінчується
уривками сну.
Розповідь йде від автора, третьої особи.
Художні засоби: епітети (уселенський жаль, збожеволілий, буйний, біблійний,
кволий, чесний, порядний Самсон, безбожна влада, одвічна радість, стара хата,
квітучий сад, коштовне сонце, мереживна радість, набухле лоно, миле, солодке
божевілля), порівняння (земля, як палка молодиця, радість озивалася ніжним
поштовхом, як пульс у сонної людини, прив‘язували до машин його дерева, як дівчат за
коси, і тягли, як татари ясир, яблуні, груші, вишні), оксиморон (радісне божевілля),
метафори (світ ширшав, добрішав і замріяно всміхався) посилюють стихію ліризму й
драматизму епічного начала цього оповідання.
«Невідісланий лист» (Гузій Анна)
Жанр твору: новела (короткий зміст, яскравість і влучність художніх засобів,
строга й усталена конструкція).
Тема: переживання головної героїні за кохання на відстані.
Ідея: змалювання жіночої туги за коханим через кілометри.
Проблематика: кохання.
У новелі розповідається про жінку, яка тужить за своїм коханим, який від неї за
тисячу кілометрів. Вона залишилась з синочком і тільки згадує свій останній поцілунок
з коханим та сльози дорогою додому.
Сюжет твору здається ніби простим, але вміщує в собі основну думку – сила
кохання.
Новела має назву «Невідісланий лист». Сам твір – це і є лист, який пише головна
героїня коханому. В ньому вона розповідає кожну деталь своєї самотності та як вона
тужить за ним.
Новела насичена великою кількістю епітетів («дика самотність», «велика
дитина», «надія маленька, дворічна, щебетлива, синьоока»), які підсилюють емоційний
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вплив та передають атмосферу всього твору. Розлука порівнюється з довготелесою
дівулею, яка бродить із самотністю.
Авторка возвеличує образ жінки, яка не дивлячись на свої сльози продовжує
вірити та сподіватись, заспокоює себе лише маленьким синочком, який і є її надією та
рятує від божевілля.
Свого коханого героїня порівнює з великою дитиною, за яку боїться та кохає.
«Голос карпатського потоку» (Батицький Владислав)
Жанр твору: новела.
Назва новели – «Голос карпатського потоку» – заголовок є своєрідним кодом,
це нагадування про Батьківщину, про рідне, ця назва висвітлює головну думку автора
цього твору.
Розповідь ведеться від третьої особи.
Тема твору: спогади старого вуйка про Батьківщину та смуток за нею;
Ідея твору: 1. В гостях добре, а вдома краще. 2. Куди б людину не занесла доля,
Батьківщина завжди залишиться у твоєму серці та кликатиме тебе додому.
Конфлікт: проблема еміграції українського населення.
Сюжет твору:
1. Опис монреальського сонця, шумного міського життя.
2. Ранок Миколи у Монреалі.
3. Розмова Миколи і вуйка за сніданком про Батьківщину.
4. Спогади старого вуйка про Батьківщину та смуток за нею, мрія повернутися
додому.
5. Голос карпатського потоку серед шумного канадського міста.
На мою думку, сюжетну схему цієї новели не можна вибудувати, бо як такого
сюжету немає, події немає. Старий вуйко в спогадах про Батьківщину.
Композиція твору
1. Вступ. Опис ранкового міста.
2. Оповідь про ранок Миколи.
3. Сніданок Миколи і старого вуйка.
4. Діалог про Батьківщину.
5. Смуток старого.
6. Голос карпатського потоку.
Головні дійові особи : небож Микола, старий вуйко.
Хронотоп – події у творі розгортаються впродовж одного ранку. Проте також у
творі відтворено історичний час, бо згадується про минуле на Батьківщині.
Отже, старий вуйко, який прожив пів століття в Канаді, сумує за Батьківщиною.
Герой новели «Голос карпатського потоку» в старості відчув неймовірне бажання
повернутися на рідну землю, додому. Кожного ранку він чує серед шуму міського
життя Монреалю, як лунає рідний звук – голос карпатського потоку. Старий дуже
переживає, що скоро помре і навіть не витримає радості від перебування на
Батьківщині. Вуйка переповнюють почуття, на очах з‘являються сльози. Він дуже хоче,
щоб Микола якнайшвидше відвіз його додому, це є останнім бажанням «старого».
«Голос карпатського потоку» (Сінчук Ярослав)
Жанр твору: новела.
Назва новели говорить читачеві про головний ключ твору. Бачимо, що автор
застосувала художній прийом, адже потік не може говорити, проте, як дізнаємось далі з
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твору, вуйко постійно чує його. Отже, це особливість, яка ніби пронизує не лише час
самої новели, а все життя старого, від чого сприйняття виходить далеко за межі події,
що відбувається на сторінках безпосередньо твору.
Розповідь ведеться від третьої особи, хоча справедливо говоримо про те, що
текст звучить ніби думками як старого, так і його внука. Особливо це стосується
другого, оскільки саме він, як і читач, розкриває побут і духовне життя свого вуйка,
дізнається його тривоги та душевні поривання.
Тема твору: прагнення старого вуйка повернутися на Батьківщину, додому;
Ідея твору: новела яскраво розкриває проблему туги за рідною землею, потребу
жити в рідній домівці, а не десь за кордоном, як би там не було добре, духовні
поривання до свого справжнього гнізда.
Конфлікт: проблема еміграції українського населення.
Сюжет новели неможливо окреслити відповідним чином через особливість
жанру. Твір розповідає нам про Миколу та його вуйка, який постійно звертає думки до
того голосу карпатського потоку, якого повсякчас чує. Миколі ж не дано його вчути і
тут вже розуміємо, наскільки вуйкове бажання вернутись на рідну землю є великим і
болючим. Можливо, цей голос – єдине, що лишилось у споминах старого, тому як
добре було б хоч на хвилину побачити своє, рідне, поки ще не запізно.
Головні образи: небіж Микола, старий вуйко, голос карпатського потоку.
Отже, новела «Голос карпатського потоку» розкриває читачам тему туги за
рідною землею, прагнення повернутися й не просто вчути голос карпатського потоку, а
припасти до нього всім своїм єством. Старий вуйко яскраво показує неможливість жити
серед чужих вулиць, домівок і людей протягом довгого часу, і навіть гул міста, який
дуже чітко прописаний у творі, а значить – так само чітко звучить для героїв, не може
заступити той голос карпатського потоку, бо це – рідне, а то – чуже, навіть через усі
проведені в Канаді роки.
Із письменницької робітні Ганни Арсенич-Баран
1.
Який найпоширеніший епітет збірника оповідань і новел «Хіба буває
багато любови?» (Солодкий)
 « – Ой, Парасочко солодка, …» («Хіба буває багато любови?», с. 4).
 «Відкликав дівчину (Онуфрій – Мотрону) й тикнув їй у руку солодку звабу».
 «… шоколад розпливався в роті солодкими хвильками» («Чукулядка», с. 26).
 «… Такі солодкі були його слова, такі любі, що мліло серце й безвольним
ставало тіло…» (Василь – Палагна). («Весняний вітер», с. 41).
 «… не жаль було своєї чести, що занапастила в ту холодну, солодку ніч, але
жаль їй було того хлопця Василя, у чиїх очах був весь світ, у чиїх руках Палагна
ставала чарівницею, мавкою, феєю незнаною, а він був її весняним вітром». («Весняний
вітер», с.42).
 «О, це божевілля було солодке й миле, це було радісне божевілля, коли шастя
заповнює тебе вщерть, коли не ходиш, а літаєш, коли справді відчуваєш себе Самсоном
– сильним біблійним Самсоном, якого не здолає ніяка Даліла».
 «Петро надкусив яблуко. У роті стало солодко від медового соку» (варіація
солодкого). («Самсонів сад за церквою», с. 48, 50).
 «Почув, як озвалися бильця драбини під солодким тягарем дівочого тіла». («Як
зайде місяць», с. 59).
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 «Він мовчав. Що йому було сказати цій жінці? Що її ласкаві слова (тут у
значенні солодкі слова) вже не хвилюють його почуттів». («Листопад», с. 74).
 Солодкі слова («Солодкі слова», с. 119).
 «Давид – муж поставлений високо, помазаник Бога Якова, солодкий співак
Ізраїлів, – старий дивився своїми вицвілими очима вдаль і ніби був зараз десь далеко й
у часі, і в просторі» («Солодкі слова», с. 119).
 «Ависага теж дивилася вдалину й думала, що добре було б побачити того
солодкого царя, який і красень, і поет, і мудрець, і воїн». («Солодкі слова», с. 120)
 «Ависага нічого не відповіла. Перед її очима проплив солодкий поет Давид із
обличчям і поставою Цалмона». («Солодкі слова», с. 121)
 «Її душили сльози, а Давид, такий ветхий і немічний, гладив її волосся, плечі й
говорив якісь такі солодкі й ніжні слова, що Ависага заплющувала очі й мліла від тих
слів, але, коли знову розплющувала, бачила перед собою старого Давида, його жовту
шкіру, беззубий рот і їй ставало моторошно». («Солодкі слова», с. 122)
 Це справді був солодкий голос і солодкі слова» («Солодкі слова», с. 123)
 «Покажи мені лице твоє, дай мені почути голос твій, тому що голос твій
солодкий і лице твоє приємне!» (Соломон – Ависазі) («Солодкі слова», с. 127)
 «Він уходив ув Ависагу, як уходить добрий гострий леміш у спраглу й родючу
землю. Тепер Ависага зрозуміла, про що говорив їй Давид, чому великий солодкий
поет докоряв собі, цілуючи кохану Ависагу». («Солодкі слова», с. 128)
 «Слова Соломонові такі ж солодкі, як і Давидові, але поцілунки його, жагучі й
сильні, доводять Ависагу до непритомности». («Солодкі слова», с. 128)
 «Я сиділа біля вікна й мріяла (солодкі мрії дівочої дороги)». («Материнське
щастя», с. 147)
 «Медові ночі» (в значенні солодкі). («Материнське щастя», с. 148)
 «Якби Тамара погодилася зустрічатися, він був би цьому радий, бо ця дівчина
викликала в його душі солодкий трем. Та Тамара не Лариса, цю поцілунками не
звабиш…». («Байдуже», с. 354)
 «Не любити своєї батьківщини – то не любити свого дитинства. А в тому
дитинстві не любити своїх мрій солодких, своїх стежок легітних, свого серця юного».
(«Мій Березів», с. 375)
 « – Там найсолодша вода, – вів далі вуйко, – там виспівують джерела й цвіте
едельвейс. Як я хочу туди… Я впав би й цілував би ту святу землю…». («Голос
карпатського потоку», с. 163)
2. Назвіть найнесподіваніші епітети в збірці.

«А жінкам не потрібен святковий чоловік». («Чоловік про свято», с. 166)
3. Назвіть найцікавіші порівняння в оповіданнях і новелах збірки «Хіба
буває багато любови?»
 «Вона тяглася до нього, як тягнеться до сонця бліда й покалічена рослинка».
(«Чукулядка», с. 31)
 «Трактористи прив‘язували до машин його дерева, як дівчат за коси, і тягли, як
татари ясир, яблуні, груші, вишні…». («Самсонів сад за церквою», с. 51)
 «Навесні, коли світ навколо зацвітав, а земля, як палка молодиця, чекала сімені
у своє лоно, а від того особливо звабно пахла тому, хто збирався це сім‘я кинути в її
набухле лоно, Самсон біг у ліс, викопував маленькі дички й ніс додому». («Самсонів
сад за церквою, с. 47-48).
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4. Назвіть найцікавіші думки в оповіданнях і новелах збірки «Хіба буває
багато любови?»
 « … жінку треба любити більше, ніж своє життя». («Чукулядка», с. 25)
 «Люди – великі актори, вони не розповідають про душевні болі». («Нахаба»,
с.240)
 «Жінка зовсім не вміла бути ЖІНКОЮ. Він мав би її цього навчити, та теж,
видно, не вмів бути ЧОЛОВІКОМ». («Нахаба», с. 243)
 «На початку їхніх стосунків Кирило намагався грати якусь не властиву собі
роль, бо дуже хотів цю жінку. Але натура – не кожух, її не вивернеш шерстю наверх.
Говорити з урочистим забарвленням мовлення не можна постійно. Настають будні – а
вони вимагають буденної розмови і тривіальних дій». («Нахаба», с. 243-244)
Підсумкова бесіда за збіркою новел і оповідань Ганни Арсенич-Баран
«Хіба буває багато любови?»

Доведіть, що авторка уміє бачити й творити фрагментований мозаїчний
розірваний світ, де кожна людина неповторна.

Прокоментуйте думку Нобелівського лауреата, польської письменниці
українського походження Ольги Токарчук, підтверджуючи її творами зі збірки Ганни
Арсенич-Баран «Хіба буває багато любови?»
«Тільки література спроможна дозволити нам глибоко увійти в життя іншої
істоти, поділяти її почуття, переживати її долю» [с. 190].

На яких китах стоїть сюжетика оповідань письменниці?
(Подієвості, конфлікті, художніх образах, проблематиці, темі, ідеї, стильових
особливостях).

Які оповідання і новели авторки написані від першої особи?
(«Лист через тривалість», «Невідісланий лист», «Майже неймовірна історія»,
«Золота волосина»)
Доведіть на матеріалі цих творів, що оповідання від першої особи – це ткати
абсолютно неповторний візерунок, єдиний у своєму роді, це мати як індивід почуття
автономії, бути свідомим себе і своєї долі.

Доведіть, що нарація, ведена від першої особи є вельми характерною для
сучасної оптики, у якій індивід виконує роль суб‘єктивного центру світу.

Назвіть новели Ганни Арсенич-Баран, у яких людина є головним актором і
її обдаровують довірою. («Нахаба»)

Іван Денисюк помітив, що новела є тим епічним жанром, який не можна
визначити як «чистокровний родовитий», адже він зберігає тісний зв‘язок як із драмою,
так і з лірикою. Чи згодні Ви з цим міркуванням? Назвіть новели зі збірника, напоєні
ліричними і драматичними соками.
(«А коні по небу летіли крилаті…», «Голос карпатського потоку», «Солодкі
слова», «Весняний вітер»).

Василь Пахаренко твердить, що оповідання й новели за змістом
поділяються на низку жанрових форм: автобіографічні, біографічні, готичні,
детективні, фантастичні, пригодницькі, соціально-побутові, психологічні, еротичні
тощо.
На які жанрові форми розгалужуються оповідання і новели збірника Ганни
Арсенич-Баран «Хіба буває багато любови?»
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Василь Фащенко, залежно від протяжності «зосереджувальної миті»,
виділив два види подійних новел:
1) одномоментні, в яких дія збігається з кульмінацією, суперечності осягаються і
розв‘язуються миттєво, від моментального зіткнення антиподів, упродовж двох – трьох
хвилин;
2) полімоментні, які складаються з кількох «часових блоків», які завдяки
«зосереджувальній миті» є прикметною ознакою оповідань.
Назвіть одномоментні і полімоментні новели в збірнику «Хіба буває багато
любови?».

Василь Фащенко, враховуючи будову сюжету, вирізняє ще дві групи новел
та оповідань: фабульні та безфабульні.
Назвіть фабульні і безфабульні новели Ганни Арсенич-Баран.

Назвіть основні риси новел збірника «Хіба буває багато любови?».

Чи можна віднайти в збірнику оповідань і новел Ганни Арсенич-Баран
«Хіба буває багато любови?» так звані «новели характерів». Якщо так, то
наведіть приклади і спробуйте визначити компоненти жанрової структури «новели
характерів».
- кожен персонаж авторки – індивідуальність, підказана життям;
- сюжет як розбудовування кульмінаційного моменту, розгортання певної
«ситуації», в якій герой розкриває свою сутність;
- персонаж чітко окреслений, добре досліджений; образ виписується лише в тих
межах, що визначають стрижневість людини; т.зв. «концептуалізація характеру»
(Людмила Тарнашинська);
- найточніша, найвиразніша, найхарактерніша деталь).
Висновки. Збірка «малої» прози Ганни Арсенич-Баран «Хіба буває багато
любови?» за психологічним і філософським зображенням незвичайних подій
(зовнішніх і внутрішніх) є яскравим мистецьким явищем сучасної української
літератури. Студенти 4-го курсу філологічного факультету нашого університету своїми
художніми аналізами довели це. За допомогою інтерв‘ювання вони створили мініпортрет письменниці «Творче окрилення таланту» за 15 днів до її несподіваної смерті,
який перетворився на документ нашого часу.
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ІНСЦЕНІЗАЦІЯ ЗА
УРИВКАМИ РОМАНУ
ГАННИ АРСЕНИЧБАРАН «МУСЬКА»
Дійові особи: Муська, Никанор,
Басистий.
Ведучий. Муська вийшла з «читалки», коли вже вечір упав на місто давно. А коли її
гукнули, навіть спочатку не зрозуміла, що то до неї, але чоловік підійшов ближче і
назвав її домашнє ім‘я.
Никанор. Ви почули мене, Мусько?
Муська. Добрий вечір.
Никанор. Нам треба поговорити (твердо сказав, ніяких заперечень не могло
бути).
Муська. Про що?
Никанор. Про вас, моя люба, про вас.
Муська. Що про мене говорити?
Никанор. Та знайдеться (багатозначно).
Ведучий. Муська розуміла, що їй ніхто не допоможе, навіть якщо вона почне
кричати про порятунок, бо хто насмілиться перечити начальникові обласного КДБ, який
власною персоною приїхав затримувати якусь студентку. Дівчина попленталася за
Никанором, а в її голові пролітали думки, одна черніша за другу. Ото й усе! Бабуся
хотіла вберегти тебе від тіні батьків, відіслала так далеко від дому, відірвала від свого
серця дитя наймиліше, а таки не вберегла. Потворні мацаки системи знайдуть тебе й на
краю світу. От і знайшли.
Никанор. Я знаю про вас усе.
Муська. А я нічого й не приховую.
Никанор. Не приховуєте? А про своїх батьків ви теж усім розповідаєте?
Муська. Не розповідаю, бо ніхто не розпитує.
Никанор. А жаль, що не розпитує. Бо якби у вашому університеті цікавилися,
яких студентів приймають, то знали би, що в них навчається дочка злісних ворогів.
Фашистів, у яких руки в крові радянських людей, зарізяк з великої дороги. І нащадок
цих бандитів – студентка державного університету. Звісно, ми спитаємо в керівництва,
куди воно дивилося, як допустило, що прислужниця фашизму навчається…
Муська (обурливо). Що ви говорите? Яка прислужниця? Якого фашизму? Його ж
давно немає.
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Никанор. Кого?
Муська. Фашизму. Не можна бути прислужницею того, чого немає.
Никанор. Як немає! А в імперіалістичних країнах, хто підіймає голову?
Муська. Але я не в імперіалістичній країні. Я тут.
Никанор. Але хто твої батьки, ти знаєш?
Муська. Я ніколи їх не бачила.
Никанор. Це нічого не значить. Тебе виховувала бабуся – така ж бандерівка.
Муська. Бабуся – вона лише бабуся. Вона не воювала.
Никанор. Просто ніхто цього не довів.
Муська. А хіба людину можна звинувачувати, якщо не доведена її провина?
Никанор. Які ви всі зараз мудрі!! Які грамотні! А тепер слухай мене.
Маю до тебе пропозицію. Хочу, щоб ти виправдала звання радянської студентки й
комсомолки й почала працювати на органи.
Муська. Ні (сказала тихо, але твердо).
Никанор. Що ні? Не працюватимеш?
Муська. Я не маю для цього хисту.
Никанор. А який хист тобі потрібен? Тут ніякого хисту не треба.
Щомісяця приносиш звіт кураторові – ото й уся робота.
Муська. Ні.
Никанор. Ні? Тоді тобі доведеться попрощатися зі своїм любим професором
Басистим.
Муська. Це ще чому?
Никанор. На старого професора давно скаржаться й доносять. Ми проводили з
ним профілактичні розмови, але цього, гадаю, замало. Можна би трохи й запакувати
старого, щоб не був таким мудрим.
Муська. Ви мене шантажуєте?
Никанор. І не думав. Ти ще мене погано знаєш.
Муська. Нащо мені вас знати?
Никанор. Гадаю, тобі доведеться пізнати мене дуже близько. Для того, щоб
професор і його сім‘я не поїхали до білих ведмедів, а твоя бабуся не опинилася в
дурдомі, тобі доведеться зробити щось одне із двох: або співпрацювати з органами, або
вийти за мене заміж.
Муська. Що?
Никанор. Те, що чуєш. Тобі погано?
Муська. Усе гаразд. Можна, я піду?
Никанор. Нікуди ти не підеш. Поки ми хоч про щось з тобою не домовимося, ти
звідси нікуди не підеш. На твою відповідь я чекаю до завтрашнього вечора. Маєш час
подумати. А тепер пішли – поїдемо додому.
Муська. Я сама.
Никанор. Як хочеш. Але вже пізно, а професор, напевно, хвилюється, де його
ідеальна дівчинка. Читалка вже зачинена.
Муська. Я сама.
Ведучий. Що їй робити? Доносити на когось не могла, але а цю гру можна
тягнути деякий час. Писати у звітах. Що ніхто нічого крамольного не говорив, хвалити
викладачів за ідейність і протриматись в університеті, не нашкодивши Басистим і
бабусі. Але ж як із цим жити? Як жити з усвідомленням того, що ти сексот. Донощик.
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Що від тебе чекають помий на людей, які тобі нічим не завинили? Боже, як важко?
Мусьці ще ніколи так важко не було.
Другий вихід Муська навіть не розглядала. Вийти заміж за Родімцева – це все
одно, що повіситися. Але треба було щось робити. Із цими думками Муська прийшла
додому. Там її чекав засмучений пан Орест, який не знаходив собі місця.
Ведучий. Увечері чорна «Волга» чекала Муську під читалкою. Дівчина сіла й, не
привітавшись, сказала:
Я вийду за вас. Не знаю, навіщо вам це, але я це зроблю. Вона відчинила
дверцята й пішла в ніч.
Никанор сидів і дивився їй услід. Він знав, що так і буде. За свій вік бачив
багатьох людей. Із Муською вибрав саме таку тактику, бо знав, вона не піде на зраду,
навіть найменшу. Пожертвує собою, не зрадить і підлості не зробить. Такими можна
керувати, як хочеш. Тактику обрав правильну: хотів мати цю дівчину – матиме… «Не
знаю, навіщо вам це…» А він знає, та їй ніколи не скаже. Нехай мучиться думкою,
навіщо йому мати її за дружину. Не скаже…
Ведучий. Муська мусила оголосити Басистим, що виходить заміж. Але як маєте
зробити? ЇЇ ж почнуть розпитувати. А що вона скаже? Що полюбила Родімцева всім
серцем? І хто в це повірить?.. Та сказати якось треба. А бабуся… Як їй про це
повідомити?! Коли сіли вечеряти, Муська сказала: «Я виходжу заміж». Якби серед хати
розірвалася граната, вона б не справила такого ефекту, як Мусьчині слова.
Басистий. Смієшся? Яка тому причина?
Муська. Ніякої причини. Просто йду заміж.
Басистий. Хто твій обранеь?
Муська. Родімцев.
Басистий. Хто – хто? Ти справді з глузду з‘їхала?
Муська. Із моїм глуздом усе гаразд (твердо і впевнено).
Басистий. То ти покохала тарантула?
Муська. Яке це має значення?
Басистий. Чим він тебе так перелякав? Чим?
Муська. То мій головний біль. Не ваш. Я вирішила, то так і буде.
Басистий. Дівчино, розкажи мені все (тихо).
Муська. Що розказувати? Якщо такий тарантул кличе заміж, то відмовити йому
може лише явний убивця себе й своїх рідних.
Басистий. Цим заміжжям ти себе й так убиваєш.
Муська. Знаю. Та для мене є важливіші люди й обставини, ніж я сама.
Басистий. Може, не треба, дитинко?
Муська. Треба, бо інакше я не зможу жити.
Басистий. О Боже! Добрий Боже!
Ведучий. Дівчина сидить і думає про те, що в неї є дорогі їй люди. Найрідніші.
Тих, яких її юне, нічим не зіпсоване серце любить понад усе. Вона пожертвує заради
них собою. Пожертвували ж її батьки своїм життям заради великої мети. Може, думала
дівчина, вона врятує не лише своїх рідних. Якщо зуміє пригорнути до себе цього
гидкого тарантула, то зможе впливати й на його рішення. Але тільки вона подумала про
Никанора, відраза підступала така, що в нутрощах аж усе забушувало…
День весілля був для Муськи чи не найстрашнішим днем у її житті.
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Ніжинського обласного
ліцею Чернігівської обласної
ради, учитель-методист

КОХАННЯ ЯК ВИКЛИК СУСПІЛЬСТВУ В РОМАНІ ГАННИ
АРСЕНИЧ-БАРАН «ТИХА ВУЛИЦЯ ВЕЧІРНЬОГО МІСТА»
Мета заняття. Опрацювати зміст роману Г. Арсенич-Баран «Тиха вулиця
вечірнього міста», з‘ясувати, на чому базується нерівне кохання персонажів, визначити
домінантні риси внутрішньої поведінки героїв; розвивати вміння порівняльного аналізу
образів; уміння висловлювати думки; виховувати в учнів інтерес до сучасної української
літератури, зокрема до творчості письменників Чернігівщини; виховувати моральноетичні цінності, стійкість у життєвих випробуваннях.
Тип заняття. Вивчення нового матеріалу.
Методи навчання. Слово вчителя, бесіда.
Форми навчання. Індивідуальна та групова форми роботи.
Засоби навчання. Картки із завданнями, мультимедійний проєктор, екран.
Література. 1. Ганна Арсенич-Баран. Тиха вулиця вечірнього міста. – Косів. Писаний
камінь, 2007. – 282 с.
2. Психология семейных отношений с основами семейного консультирования: Учеб.
пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е. И. Артамонова, Е. В. Екжанова, Е. В. Зырянова и
др.; под. ред. Е. Г. Силяевой. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 192 с.
3. Федотов А.Ю. Курс: психология семейных отношений. – Современный гуманитарный
университет, 2000.

Хід заняття
І. Актуалізація опорних знань.
Бесіда за питаннями:
1. Які літературні та літературно-мистецькі премії на материковій Україні вам
відомі?
2. Назвіть найвищу державну творчу відзнаку за вагомий внесок у розвиток
культури та мистецтва (Національна премія України імені Т. Г. Шевченка)
3. Є літературні та літературно-мистецькі премії обласного рівня. Розкажіть про
Чернігівську обласну премію імені Михайла Коцюбинського.
Учні отримали випереджувальне домашнє завдання:
- підготувати повідомлення про історію заснування Чернігівської обласної премії
імені Михайла Коцюбинського (індивідуальне завдання);
101

Українська мова і література в школі № 69’2021

- виписати описи природи в романі Г. Арсенич-Баран «Тиха вулиця вечірнього
міста», з‘ясувати їхню роль та визначити домінантну пейзажну картину.
Чернігівська обласна премія імені Михайла Коцюбинського щорічно відзначає
авторів літературних, мистецьких та наукових досягнень, пов'язаних з Чернігівщиною.
Премію засновано з метою вшанування пам‘яті класика української
літератури Михайла Коцюбинського, який тривалий час жив і працював у
місті Чернігові, та похований тут.
Номінації і винагорода
Премія призначається у номінаціях: «Поезія», «Проза», «Народознавство»,
«Декоративне та образотворче мистецтво», «Театральне та музичне мистецтво» – у
кожній.
Кожен лауреат отримує диплом, пам‘ятну медаль із зображенням Михайла
Коцюбинського та грошову винагороду в сумі п‘яти тисяч гривень.
Вручення премії традиційно відбувається в день народження Михайла
Коцюбинського 17 вересня на території Чернігівського літературно-меморіального
музею-заповідника М. М. Коцюбинського.
Історія
Започаткована в 1992 з ініціативи Чернігівської обласної організації Спілки
письменників України, Чернігівського літературно-меморіального музею-заповідника
М. М. Коцюбинського та Чернігівського відділення Фонду культури.
ІІ. Повідомлення теми, мети заняття. Мотивація навчальної діяльності учнів.
Слово вчителя. Ганна Арсенич-Баран, член Спілки письменників України, є
автором поетичних збірок «Рушник на калині» (1997), «Музика черемхи» (1998),
«Розквітлий глід» (2001), «Тремтять гіацинти» (2003), «Обнадію весною» (2005), «Чарує
буйнава весна» (2018); книжок прози «Під райськими яблучками» (2001), «У понеділок
все буде по-іншому» (2003), «Як зійде місяць» (2005), «Солодкі слова» (2010), «Хіба
буває багато любови?» (2019); романів «Тиха вулиця вечірнього міста» (2005), «Радуйся,
Невісто неневісная!» (2018), «Муська» (2018).
За рейтингом 2009 року Ганна Василівна ввійшла до десятки кращих
чернігівських письменників. Її творчість відзначається глибокою самобутністю, зокрема
ліризмом, образністю, рельєфністю малюнка, філософськими сентенціями.
2006 року роман Г. Арсенич-Баран «Тиха вулиця вечірнього міста» був
удостоєний Обласної літературної премії ім. М. Коцюбинського.
Бесіда:
1. На чому ґрунтується справжнє кохання?
2. Як ви вважаєте, чи можливе таке почуття між людьми, котрі мають суттєву
різницю у віці?
3. Чи має значення соціальний статус у коханні?
4. А інтелектуальний рівень?
5. Яке ставлення суспільства до нерівних шлюбів? Чи є певні стереотипи стосовно
окресленої проблеми? (Ставлення суспільства до нерівного кохання, а тим більше
шлюбу, як правило, негативне. Його іменують як стосунки з розрахунку, а тому всіляко
піддають сумніву щирість та відвертість у почуттях принаймні одного з партнерів.
Певна тенденційність поглядів цілком закономірна. Є усталені стереотипи,
недотримання яких супроводжує шквал негативних емоцій із боку суспільства. Однак,
на думку психологів, нерівне кохання, як і шлюб, можуть бути побудовані на міцному
взаємному почутті любові та бути цілком щасливими).
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Ці та багато інших запитань ми спробуємо вирішити на нашому занятті.
Отже, завдання нашого уроку: з‘ясувати, на чому базується нерівне кохання
персонажів роману Г. Арсенич-Баран «Тиха вулиця вечірнього міста», визначити
домінантні риси внутрішньої поведінки героїв.
Епіграфом до уроку стали слова Д. Кривенка:
О, Кохання – пристрасте моя й насолодо…
найбільша потребо… найтісніша взаємність…
мій найглибший інтим…
моя романтика і краса… мої крила…
сенс мойого життя…

– Як ви розумієте зміст епіграфа?
– Чи згодні ви з такими сентенціями відносно визначення кохання?
ІІІ. Робота над змістом роману.
– У чому полягає головна композиційна особливість роману Ганни АрсеничБаран «Тиха вулиця вечірнього міста»? (історія кохання 23-річної журналістки та 49річного місцевого бізнесмена Дмитра Гуцуляка органічно поєднано з історією взаємин
гетьмана Івана Мазепи та Мотрі Кочубеївни)
– Як ви гадаєте, навіщо автор вводить у сюжетну канву твору розповідь про
останнє кохання гетьмана Івана Мазепи до Мотрі Кочубеївни?
– Що вам відомо з історії про взаємини гетьмана з Мотрею?
– Історичний екскурс в особисте життя гетьмана Мазепи вичерпується лише
проблемою нерівного кохання? Чи, можливо, ці паралелі значно глибші? Спробуймо це
дослідити. Для цього пропоную вам об‘єднатися в 3 групи.
Групова форма роботи.
І група. Дослідити паралель Мазепа – Дмитро Гуцуляк з огляду на їхню
меценатську діяльність.
ІІ група. З‘ясувати, яке місце у внутрішньому світі Марічки Яриківської відіграє
постать гетьмана.
ІІІ група. Як зрілі, «осінні» почуття Гуцуляка та Мазепи сприяють їхній
переоцінці цінностей?
Орієнтовні тези учнівських повідомлень.
1. Із вуст Василя Сербенського, персонажа роману, прозвучить паралель: Гуцуляк
– Мазепа. Що об‘єднує цю легендарну постать зі звичайною пересічною людиною? Зі
сторінок роману Гуцуляк постає перед нами як багатий підприємець, «перша людина»,
чиє слово – закон. Усі гроші району він тримає у своїх руках. Інакше кажучи, такий собі
сучасний тип «нового українця». Та попри це у творі неодноразово підкреслюється, що
ця людина – патріот рідного краю та України. Дмитро Гуцуляк, на думку Марічки, є
втіленням ідеалу українського підприємця. Так, ми дізнаємося, що церква в містечку
Колосові збудована за його кошти, місцевий інтернат для дітей-сиріт також утримувався
за підтримки бізнесмена. Крім того, підприємець опікувався ще й місцевими митцями.
Мазепу теж іменували будівничим української культури. Згадаймо вагомий
внесок гетьмана в духовно-культурну спадщину. Саме за його правління реалізується
великомасштабна програма відродження духовних пам‘яток, занепалих монастирських
закладів, будівництва соборів, церков та освітніх закладів.
Автор роману вдається до філософських узагальнень про місце людини у світі,
оцінку її діянь: «Що запишеться гетьманові у Вічну Небесну книгу людських чеснот і
гріхів? Що побачить Бог доброго в гетьмановій душі? Рукотворні храми, зведені в
Україні, школи, пісні Мазепині, які народжував у своїй душі, та безмежна любов до
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рідного краю – усе те, що впаде на шальку терезів з позначкою «плюс». Хоча хто зна, де
ті терези й що на них зважують?..» [1, с. 70].
2. Головна героїня твору веде внутрішній діалог із Мазепою. У світі Марійчиних
«рожевих мрій і захмарених замків» постать гетьмана посідає особливе місце. Вона не
лише занотовує уявні діалоги з Мазепою, а й береться за створення сценарію
документального фільму про історичного діяча. Для цього опрацьовує архівні джерела,
наукові розвідки та, звісно, відвідує Батурин – гетьманську столицю.
3. У романі Ганни Арсенич-Баран «Тиха вулиця вечірнього міста» відображено
історію кохання 23-річної журналістки та 49-річного місцевого бізнесмена. «Осіннє»,
«зріле» почуття Дмитра Гуцуляка змінює звичний ритм його життя та сприяє переоцінці
цінностей.
Дмитро Гуцуляк мав репутацію «бабія», дружина знала про численні зради, однак
терпляче їх зносила, бо кохала чоловіка. Це були фізичні зради, яким чоловік не надавав
великої ваги. Однак із появою Марічки в його житті все змінилося. Дмитро Гуцуляк
відчув, що почуття, які зароджуються в серці, – це не лише флірт або чергова авантюра,
«…це було щось нове, ще йому не відоме, щось таке, що неможливо ні описати, ні
зрозуміти, ні пояснити. Але він знав, що це називається коханням, таким пізнім,
осіннім, і тому таким болючим коханням» [1, с. 40].
Кохання до Марічки він навіть сприймав як кару за страждання його дружини
Ольги, адже він ніколи її не кохав, а лише приймав любов. З новим, не знаним досі
почуттям до молодої дівчини він відчув, що таке душевна мука, адже його обраниця
довгий час не відповідала взаємністю.
У якийсь момент Дмитрові вкрай захотілося з кимось поділитися своїми думками,
сказати, що кохання – це шаленство, це такий стан, «коли не знаходиш собі місця, коли
не радий, що народився, коли все на світі байдуже, окрім коханих очей» [1, с. 43]. Такою
людиною мала б стати його мама. Однак звичайна сільська жінка, котра ніколи не
поділяла синових любовних пригод за межами сім‘ї, не зрозуміла його щирого
прагнення висповідатися.
Подібні думки роїлися в голові 65-річного Івана Мазепи. «…це пізнє кохання було
таким солодким і гірким водночас, що гетьман забув про все на світі» [1, с. 17].
Керманич був колись серцеїдом, йому ніколи не бракувало любовних пригод. Та
Мотрю, дочку генерального судді Василя Кочубея, він любив по-особливому. Від
усвідомлення того, що «старість кістлявою рукою обійняла …за плечі» [1, с. 6] та що «у
пізню добу явилася йому ця пізня любов» [1, с. 28], ставало на душі нестерпно боляче.
Його палке кохання до 18–20-річної дівчини можна зрозуміти як потребу самотньої
пристрасної поетичної душі, що й з роками не зашкарубла, по-молодечому вирувала.
«Така фатальна любов буває лише наприкінці життя», – міркував на самоті Іван
Мазепа.
«Старі чоловіки закохуються найтрагічніше», – скаже Дмитро Гуцуляк.
Слово вчителя. Таким чином, образ Мазепи, уведений у контекст роману, слугує
не лише ілюстрацією нерівного кохання головних героїв твору.
Повернімося до поняття «нерівне кохання». Для цього пропоную звернутися до
наукових джерел. Так, на думку психологів, люди, як правило, закохуються в тих, із ким
вони мають багато спільного і в соціальному походженні, і в освіті, цінностях, інтересах
та поглядах. Однак інколи, згідно з теорією коплементарних потреб (доповнювальних
потреб) Р. Уінча, вибір партнера часто ґрунтується на принципі «протилежності
притягуються», який проходить через три основні фази: спонукання, гідність, роль. Під
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час першої фази істотне значення має зовнішня привабливість, манера поведінки й те, як
ці характеристики оцінюються оточенням у конкретній ситуації. У другій фазі
головними є область подібності інтересів, точок зору, шкали цінностей, більш глибоке
пізнання один одного. Під час третьої фази оцінюються рольова сумісність, схожість
взаємних уявлень про сімейні ролі чоловіка й жінки, перспектива задоволення потреб,
подібність характерів і нахилів і протилежність взаємодоповнювальних рис [3].

Теорія коплементарних
(доповнювальних) потреб
Р.Уінча

Зовнішня
привабливість,
манера поведінки

І фаза

Подібність
інтересів, шкали
цінностей

ІІ фаза

Рольова сумісність,
подібність
характерів і
протилежність
взаємодовнюючих
рис

ІІІ фаза

– Отже, розглянемо, що ж саме притягувало немолодих чоловіків до жінок,
значно молодших за віком? Чи можна аргументовано мотивувати цей потяг? Та чи були
це щирі стосунки, а не холодний розрахунок? Для цього пропоную вам об‘єднайтеся в
4 групи.
Групова форма роботи.
І група. Дослідити історію зародження кохання Дмитра Гуцуляка. Указати, що
саме заворожувало його в Марічці. Свої міркування підтвердити цитатами з твору.
ІІ група. З‘ясувати, якими були уявлення молодої журналістки про кохання.
Спробувати визначити етапи розвитку почуття Марічки Яриківської до Дмитра
Гуцуляка.
ІІІ група. Визначити, чим саме для Івана Мазепи було кохання до Мотрі? Чи
справедливо було б звинувачувати гетьмана в розпусті?
ІV група. Дослідити, як у романі сказано про почуття Мотрі Кочубеївни до
керманича. Чи не було це почуття з розрахунку?
Орієнтовні тези виступу груп.
1. Дмитро Гуцуляк був зачарований дитячою наївністю Марічки, її природною
душевною чистотою, щирістю, у її очах він бачив «незвіданий космос», від якого світ
ставав «пеклом і раєм водночас». Іноді до нього приходило усвідомлення, що порівняно
із ним вона ще дитина. Але від цього виникало лише непереборне бажання захищати її
та оберігати.
2. Уявлення молодої журналістки про кохання були надзвичайно романтичними,
на її думку, «це радість, почуття піднесення й безхмарні стосунки» [1, с. 64]. У той час
як «кохання – це праця душі, праця важка й часом сізіфова», яка «вимагає напруження
сил, волі й самопожертви» [1, с. 64].
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Перший етап інтимного життя героїні можна умовно назвати «очікуванням
кохання». Адже в розмові зі шкільною подругою Мариною вона зізнається, що її
«кохання десь забарилося». Та й почуття до Віталія, батьки якого сприяли поверненню
дівчини до рідного Колосова після закінчення університету, важко назвати коханням.
Адже Марічка навіть не відчувала жалю перед розлукою з хлопцем.
Після знайомства з впливовим Гуцуляком дівчина почала відчувати до нього
якийсь інтуїтивний потяг. Подрузі Марині вона скаже: «…можливо, цей чоловік мені не
байдужий, але це не кохання і навіть не приязнь, як до представника протилежної
статі» [1, с. 35]. А Славкові Ведмедчуку зізнається: «Він – моя смерть і моє життя!»
[1, с. 122].
Однак героїня усвідомлювала, що Гуцуляк недостойний її любові та й узагалі
вони з ним абсолютно різні люди. «Ми різні люди, тому нас і тягне одне до одного» [1,
с. 153], – скаже Марічка Дмитрові. Час від часу вона ставила собі питання, що саме її
притягує до цього зрілого чоловіка. «Хіба кохання можна зрозуміти? Я й сама не знаю,
чому божеволію за цим чоловіком», [1, с. 105] – зізнається Марічка матері.
Іноді їй здавалося, що вона закохалася в Гуцуляка, бо бачила в ньому більше
батька, ніж чоловіка. Марічка Яриківська, захищаючи Дмитрового онука, його бажання
називати її мамою після смерті Лідії, спроєктує цю ситуацію на своє дитинство: «Я теж
маленькою залишилася сиротою, і мені теж хотілося називати когось татком» [1, с.
279]. Та й автор роману, розмірковуючи над проблемою нерівного кохання, зазначає, що
в більшості випадків критерієм у таких стосунках стають гроші, однак ні для Марічки,
ні для її студентської подруги Ганни (виховувалася в дитбудинку), яка теж вийшла за
вдівця, набагато старшого за віком, це не було мірилом. «Тут відіграла роль їхня
незахищеність у цьому світі, відсутність батька в дитинстві та намагання знайти
надійний прихисток і опору» [1, с. 242]. Та й Марічка якось скаже Дмитрові: «Та з вами
мені чомусь не страшно» [1, с. 60].
3. Мазепа від стосунків із Мотрею отримував «те тепло, яке знаходять старі
чоловіки біля своїх родин та доньок» [1, с. 26]. Почуття боролися з розумом. Та вогонь
кохання спопеляв душу самотнього гетьмана.
Звинуватити керманича в розпусті було б несправедливо. Адже Мотря відповідала
йому взаємністю. Вікова різниця між Мазепою та Мотрею була значною. Однак ті, хто
звинувачував керманича в блуді, не враховували суттєвої деталі: гетьман домагався
руки дівчини, яка, до речі, відповідала йому взаємністю. «…дівчина не приймала нічиїх
залицянь, бо марила гетьманом» [1, с. 89], – такі міркування знаходимо в романі.
Дізнавшись про намір І. Мазепи одружитися з Мотрею, її батьки категорично
відмовили йому. Довідавшись про це, дівчина втекла в гетьманський палац. Мазепа,
однак, змушений був відрядити її знову додому. Гетьман був високоморальною
людиною, він не міг піти проти Бога й звичаїв. Водночас Кочубеями гетьманові
намагання поєднати законним чином долю з Мотрею сприймалися осудно, як
несерйозний легковажний крок старої впливової людини, крім того, багаторічного друга
їхньої сім‘ї.
Іван Мазепа своїм коханням до Мотрі Кочубеївни ніби зробив виклик світові,
власній старості, і його почуття знайшло відлуння в юній душі.
4. Мабуть, найменше у творі сказано про почуття Мотрі Кочубеївни до гетьмана.
Це й зрозуміло, адже в романі змальовано кохання цих персонажів лише крізь призму
міркувань самого Мазепи.
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Зрозуміти молоду Кочубеївну не важко: Іван Степанович для неї був уособленням
мудрості, шанованою всіма людиною. Хрещений, який часто гостював у домі Кочубеїв,
міг приворожити її і знанням мов, і власними віршами. Мотря вперше покохала, тому
спротив батьків, перешкоди в здійсненні бажаного лише загострили її почуття.
Слово вчителя. На шляху до щастя головних персонажів постає ряд життєвих
перешкод (як не згадати міркування автора роману про те, що «щасливі завжди мають
ворогів» [1, с. 117]), які вони намагаються подолати. Лейтмотивом твору звучать слова
народної мудрості: «кожен сам коваль свого щастя» [1, с. 98].
– Назвіть, які перешкоди долають на шляху до щастя головні герої роману
Дмитро Гуцуляк та Марічка Яриківська.
Подаємо детально сюжетні вузли роману.
На шляху до щастя Дмитра Гуцуляка й Марічки Яриківської теж було багато
випробувань. Спочатку героїня не дозволяє собі навіть і думати про серйозні взаємини з
бізнесменом, адже на момент їхнього знайомства він одружений чоловік.
Та навіть смерть Ольги, дружини Дмитра, не змінила ситуацію, адже, за
народними традиціями, чоловік має право вдруге одружуватися принаймні після річниці
від смерті дружини.
Надія Іванівна теж була проти стосунків єдиної дочки Марічки з чоловіком, який
набагато старший за віком. Вона, як ніхто, усвідомлювала реальність життя молодої
жінки з Гуцуляком. У розмові з дочкою вона скаже: «Та ти сама обрала собі старого,
мусиш бути до всього готова. Ти молода – розквітнеш, він старий – зів’яне. Як ти
втримаєшся на цій розбурханій хвилі – не знаю. Тобі вирішувати» [1, с. 207].
Дмитро Гуцуляк був переконаний, що родина підтримає його намір одружитися з
Марічкою. Однак син Ігор присоромив батька та спробував навернути на істинний
шлях: «Будь розумний, їй гроші твої потрібні і протегування, ти повірив у щирість
молодої вертихвістки» [1, с. 142–143]. Дмитро раптом усвідомив, що Марічка стане для
його синів каменем спотикання. Однак він не міг навіть уявити, що його найгрізнішим
ворогом стане невістка Лідія. У своїх діях вона не зупинялася ні перед чим. Спочатку
жінка ініціює телефонні погрози, потім наймає здорованів, щоб залякати Марічку.
Наступним кроком мала б стати снайперська куля кілера. Однак охоронцеві вдалося
помітити червоний приціл на скроні дівчини та відвернути неминучу її загибель. Під час
розмови з Дмитром Гуцуляком Лідія вдає із себе невинну, навіть погрожує свекрові, що
війна лише розпочалася. Як пізніше виявилося, Лідія очолювала в місті Колосові
злочинний бізнес – торгівлю жінками, яких переправляли на Схід. Саме тому за її
ініціативи вночі було викрадено Марічку та переправлено до Криму. І лише чуйність
одного із викрадачів Аслама врятувала дівчину від долі секс-рабині.
Але й цього Лідії було замало. Невістка показує Дмитрові Гуцуляку лист Марійки
до Славка Ведмедчука, у якому вона пропонувала хлопцеві написати новелу про молоду
дівчину, що спокушає старого й багатого чоловіка, щоб зробити собі кар‘єру. Дивно, але
цей лист змусив Гуцуляка засумніватися в щирості почуттів коханої. Цей факт мало не
зруйнував те світле почуття, котре чоловік так довго виборював. Та останньою краплею
став брудний розіграш на весіллі Марічки й Дмитра, який, зрозуміло, був справою
Лідиних рук. У кінці вечора, стомившись, наречена пішла перепочити в іншу кімнату,
однак спокій її порушила офіціантка. Зайшовши до кімнати, де її мав чекати чоловік,
вона побачила вбивчу картину: декілька оголених жінок роздягали Дмитра. Стерпіти
таку наругу вона не могла. Марійка негайно залишає ресторан та їде до своєї давньої
студентської подруги Ганни Маринчук на південь України. Та Дмитро через Славка
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Ведмедчука та приватного детектива з Києва з‘ясовує місце перебування дружини та
приїздить до неї. Здається, закохані нарешті знайшли порозуміння. Однак життя готує їм
останнє надскладне випробування: по дорозі додому автомобіль Дмитра потрапляє в
автокатастрофу, унаслідок чого Марічка зазнає складних травм. І лише стараннями
Дмитра й приятеля Марічки Жерара, із яким вона познайомилася під час відпочинку в
Єгипті, жінка проходить реабілітацію в кращій клініці Франції. Неймовірна сила волі
повертає її до життя. Щоправда, не без утрат – Марічка ніколи не зможе мати дітей.
Бесіда за питаннями:
– Діти, удома ви досліджували роль пейзажу в романі. Як ви вважаєте, він носить
лише описовий характер? (важливу роль у романі відіграють картини природи, які
суголосні настрою героїв).
– Чи помітили ви, яка домінантна пейзажна картина твору? Чому? (осінь, оскільки
саме ця пора року співвіднесена із періодом зрілості в житті людини. Крізь призму
осінніх замальовок відображено почуття персонажів твору).
– Наведіть приклади з тексту.
«Літо збігало… Надворі ще стояли останні теплі дні. Вони в Дмитра
асоціювалися з його закоханістю. Тепер він зрозумів усю справжність і велич свого
почуття, його повноту й силу, з якою міг виходити на життєвий герць» [1, с. 65].
В аеропорту, коли Дмитро Гуцуляк чекав повернення коханої з Єгипту, ним
заволоділо відчуття неспокою, сум‘яття, невідомості. Цей стан був співзвучний із
картиною природи. Що приховувала Марічка, чому загадками говорила її мати Надія
Іванівна? «Нічна осіння прохолода проникала в салон автомобіля… У Гуцуляка на серці
було радісно й тривожно водночас»; «…холодок бігав біля його серця, холодок
невідомості й майбутньої безнадії» [1, с. 146].
Туга за розтраченими роками неодноразово простежується в романі.
Персоніфікований осінній пейзаж лише підкреслює цей відчай. «Осінь ступала землею,
промацувала ґрунт волохатими капцями, вистелювала зимі теплі різнобарвні килими й
голосила за літом надокучливо, з розпукою. Усе німіло й засинало, лише безтурботний
вітер міняв орнаменти на осінніх килимах і відлітав до хмар, щоб скуйовдити їхні сиві
чуприни» [1, с. 153].
Воєдино зливається осінній пейзаж і пейзаж душі. «Осінь стояла ще тепла, хоч
уже золотом скрапувала, плачучи перед майбутньою розлукою» [1, с. 232].
ІV. Підсумок заняття.
– Чи можливо кохання осягнути розумом?
– Чи згодні ви з твердженням, що нерівне кохання є викликом суспільству та
усталеним стереотипам?
– Чи можна вважати нерівне кохання, «осіннє», «зріле» справжнім?
– Чи маємо ми моральне право засуджувати такі взаємини між чоловіком та
жінкою?
Лев Толстой сказав про те, що «скільки є сердець, стільки є і видів любові».
Справді, кохання неможливо збагнути розумом. Це особливий синтез духу й плоті.
Щодо кохання літніх людей, то Бернард Шоу справедливо зазначав: «Ми
перестаємо кохати не тому, що старіємо, а старіємо ми від того, що перестаємо кохати!».
Тож, на моє глибоке переконання, здатність відчувати у своєму серці кохання є
ознакою внутрішньої молодості.
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Над Черніговом ранок – з трави.
Передзвони церковні лунають.
Тонкорукі жіночі церкви
До небес свої очі здіймають.
Наче постать дівоча ясна,
Тут замріявся храм Параскеви,
І чарує буйнава весна
Це незвідане диво рожеве.
Наче жінка, що прагне до зір,
Підіймається храм Катерини,
І її золотавий убір
Забира в піднебесся людину.
Хто ж ті руки умілі водив,
Які зводили дива правічні?
Наче свіжий ковточок води,
Їхні постаті непересічні.
І іти нам до них, і іти,
Бо дорога до храму – безмежна...
Пропливають над ними світи,
І не гасне у заростях стежка.
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Обнадію тебе весною...
В люті морози
мрій про неї,
в липневу спеку
напивайся нею,
в листопад осінній
чекай мене.
Я прилечу,
я принесу
в крилах весну
й душу свою,
як вину.

Я — не художник. Ой, як жаль.
Я малювала б мрійну осінь,
І перші заморозки босі,
І втому лісу, і печаль.
Я — не художник. Ой, як жаль.
Я — не художник. Ой, як жаль.
Я малювала б гори сонні,
Й кота, що мріє на осонні,
Й снігів старих ліниву шаль.
Я — не художник. Ой, як жаль.

Всяку долю, що Богом дана,
я прийму – нарікать не буду.
Всяку смерть, що мене чекає,
не насмілюсь прогнати геть.
Прилечу до вас шепотом вітру ...
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