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ЯК СЛОВА НАБИРАЮТЬ СИЛИ 

(Іменники типу «доля», «воля» в українській прозі другої половини XIX ст.) 
 

В українській художній літературі другої половини XIX ст. важливе місце не випадково 
належить іменникам типу доля, воля, лихо, неволя, правда, кривда і под. 

У них відбиваються думки і переживання письменників: творчість яких була 
відповіддю-реакцією на складні і суперечливі явища сучасної їм дійсності. 

Якщо українську художню прозу першої половини XIX ст. умовно можна назвати 
прозою «конкретний слів», то прозаїки другої половини цього ж століття прагнуть мови, за 
висловом В. Бєлінського, «мысли ищущей», слів, за допомогою яких можна глибше про 
аналізувати події, що звернули на себе увагу письменника. Роздумування і почування — ось 
характерна риса нової прози. І хоч «конкретні слова» залишаються основним будівельним 
матеріалом, новий принцип їх групування навколо опорних слів-думок змінює характер 
прозового твору, а побутові конкретності поступово на бувають виразного соціального 
забарвлення. Порі 1) «Ох, горечко мені тяжке!.. Коли б було знала, ш ходила б на те 
весілля!.. От того і туга така, що зачим я на те весілля ходила... Завтра чим світ устану, піді 
на торг та й розіб’ю свою тугу. Коли ж з ним зустрінусь на місті, то буцім його й не знаю, і 
не буду на нього і дивитись... Ох, бідонька моя! Ох, горечко моє! Чого-таки я на те весілля 
ходила?.. От так-то бідна Маруся...»1 2) «А пані, куди далі, то все злісливша, усе лютіша... 
Перво тугою тужила я тяжко, а там усе мені стало не вдивовижу, усяка ганьба байдуже. 
Сказано встань, лихо, та й не ляж!.. Було поки лає, коренить — несила моя, сльози ринуть, а 
наплачуся добре, утрусь, — така собі веселенька, жартую, пустую!.. — нікому було й не 
хвалюся. Що мені поможуть? Тільки свої лихо тяжке згадують!...»2 3) «Тільки почне на світ 
благословиться, хазяйка сама лежить, а мене будить корову доїти та до череди гнать... 
Нимидора замовкла і схаменулась. їй стало чудно, що вона розказує за себе хлопцеві, 
котрого побачила вперше; але як глянула вона на його чорні очі, то їй знов схотілось 
говорити про свою лиху долю»3; 4) «Доле моя! щастя моє! — пригортаючи міцно до себе 
Галю, шептав він увечері.— Ти ж мені радість у двір принесла... Кругом мене кривда 
облягала, неправда обступала, як важкий камінь, давила вона мої плечі, груди... опускалися в 
мене дужії руки, закривалися очі... я не бачив, куди мені вилізти з того гніту, як його 
вискочити... Ти, як зірочка, зійшла над моєю задуреною головою... — Коли б усі люди були 
такі щасливі, як ми з тобою, тоді б нам ще краще жилося...— Коли б же то, мій голубе! Що 
ж, коли їх доля так помежувала: одному дала багато, а другому — нічого... — Доля? Гляди 
лишень, Галю, чи доля то? чи не самі люди, бува, й винні?..»4

В останніх трьох уривках глибоко особисті взаємини зображені на тлі складних 
соціальних протиріч, соціальної несправедливості, тяжкого гніту. До слів з абстрактним 
значенням долучається соціально-політична лексика (пані, наймичка, хазяйка, гніт). 

Тільки в першому уривкові абстрактні іменники горечко, бідонька, туга не мають 
безпосередньої проекції на складний соціальний фон того часу. Лексичним тлом тут 
залишаються слова з конкретним значенням: весілля, торг, ходити, місто, зустрітись. 
Поле художньо-естетичної дії абстрактних іменників звужене, оскільки т. зв. 
конотативність (додатковий зміст слова або вислову з різними відтінками значення) тут 
майже відсутня. Автор наблизив функцію цих іменників до звичайної побутово-розмовної. 
Не стали вони ні центральними словами сентенцій (повчальних висловів), ні засобами 
вираження персоніфікованих абстрактних понять, якими вони стануть пізніше у творчості 
Т. Г. Шевченка та прозаїків другої половини XIX століття. 

Абстрактних іменників з соціальною домінантою в українській прозі 50—70 років 
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XIX століття небагато. Це в основному такі слова: безталання, бідність, біднота, 
багатство, воля, горювання, горе, добро, доля, журба, злидні, кривда, лихо, мука, 
недостачі, нестачі, нужда, образа, печаль, плач, правда, радість, смуток, сум, талан, 
туга, удача, убожество, щастя, неволя, недоля, неправда, нещастя та ін. За своєю 
художньо-естетичною функцією увесь цей клас належить до опорних слів прози цього 
періоду у творах виразного соціального звучання. Виразність емоціонально-художнього 
звучання цих слів залежала від світогляду письменника, зумовленого передовими 
суспільно-демократичними ідеями часу. 

Абстрактні іменники з соціальною домінантою можна віднести до ширшого класу 
слів — до абстрактно-філософської лексики, яка активно розвивалася в XIX столітті у 
зв’язку з розвитком суспільної думки. Цієї залежності не втрачає вона й пізніше. 

Зауважимо, що обмежений розвиток стилю української публіцистики у першій 
половині XIX століття, відсутність помітного безпосереднього іншомовного впливу, що 
залишив слід у тодішньому російському публіцистичному стилі, звужували сферу вжитку 
іменників з абстрактно-філософським значенням, зокрема в художній літературі. Російська 
літературна мова творчо сприяла розвиткові нової української літературної мови та 
художньої літератури. 

Джерелом збагачення абстрактно-філософської лексики також були фольклорно-
пісенні твори, народні приказки, прислів’я, жива розмовна мова. 

Мовна природа абстрактних іменників з соціальною домінантою відрізняється від 
інших лексичних узагальнень. Це важливо знати, бо різні іменникові утворення по-різному 
поводять себе у художньому мовленні, тобто тоді, коли вони стають елементами словесного 
мистецтва, коли їхній зміст ускладнюється почуттєвими «прирощеннями», зв’язаними з 
настроєм людини, з її світоглядом. 

Усі ці іменники були засвідчені усномовною і фольклорно-пісенною практикою. Уже 
найпростіші їх поєднання відзначаються своєрідністю і неповторністю забарвлень: воля — 
доля, правда — воля, по волі — неволі, воля ясна, воля виростала («У нас воля виростала, 
Дніпром умивалась, У голови гори слала, степом укривалась», Т. Шевченко) і т. п. 

Персоніфікація, оклична інтонація, слова-сусіди, невимушені повтори, конкретизація 
фрази твору і безліч інших засобів є тією мовленнєвою формою, яка допомагає народженню 
і оформленню «емоціонального співзначення» слова. 

Семантична природа аналізованих слів — «не більше, як скорочення, в яких ми 
охоплюємо, відповідно до їх загальних властивостей, багато різних чуттєво сприйманих 
речей»5. 

Мовну ж природу абстрактних іменників у художньому творі не можна зрозуміти, 
якщо не враховувати зв’язків цих слів з конкретними явищами, що їх породили. Іменникам 
доля, воля, правда, сум, горе і подібним притаманні деякі специфічні ознаки: багатозначність, 
антонімічність (типу бідність — багатство, доля — недоля, воля — неволя, правда — 
неправда і кривда, сум — радість, горе — щастя, лихо — щастя, печаль — радість і под.), 
здатність персоніфікуватися, утворювати стан міжсловесної взаємозалежності типу моя доля, 
нема долі, гірка доля, моє лихо, чуже лихо, тяжке горе, моє горе, горе вам, страшна мука, 
мої муки, люта мука, вольна воля, свята правда і под. 

Особливо часто аналізовані іменники входять до словосполучень, що складаються з 
двох рівнозначних іменних слів, які виражають особливий атрибутивний зв’язок: воля — 
доля, доля —воля, правда — воля, воля — неволя, талан — доля, доля — доленька, доля — 
щастя, журба — туга, журба — сльози, лихо — злидні, лихо — мука, туга — нудьга, туга 
— неволя, щастя — доля. 

Іменники цього класу часто є складовими частинами фразеологічних 
словосполучень: біда та горе; біда не сама ходить, а з дітками; бити лихом об землю; 
глянути лихові в очі; ніде правди діти; по правді жити; щастя як трясця. Якщо вважати 
аналізовані абстрактні іменники «емоціональними словами», тоді що ж треба розуміти під 
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їхньою «предметністю»? Горе, сум, воля, доля й подібні слова цього розряду безпосередньо 
відображають у своїх предметних значеннях певні емоції, тому їх не можна вважати 
емоціонально забарвленими словами. Отже, емоції, почуття є безпосередньо предметністю, 
змістом певних властивостей і якостей. Характерно, що ці слова в певних контекстах 
можуть виступати як емоціонально нейтральні. Слова горе, сум, воля, доля й інші ніколи не 
виявляються в нашій свідомості поза зв’язками з іншими словами, за якими закріплені певні 
поняття й емоції. Безталання, біда, бідність, біднота, горе, злидні, кривда, лихо, недостачі, 
нужда, неволя, недоля, неправда, нещастя, убожество і подібні слова у художніх творах 
прозаїків 50—70-х років XIX ст. своїм змістом та емоціональною тональністю асоціативно 
викликають почуття вболівання, співчуття, жалю, скорботи, гіркоти, знегози та журби. 
Якщо ж враховувати освітній і культурний рівень тих, хто сприймає, їх класово-політичний 
світогляд, тоді асоціації набувають соціального змісту,— вони передають почуття осуду, 
заперечення, протесту боротьби проти всього, що викликає людські страждання. 

Слова цієї групи в художніх контекстах розкриваються переважно за допомогою 
конкретних слів — назв побутових реалій, конкретно-відчутних процесів і явищ. 

У художній прозі Марка Вовчка, І. Нечуя-Левицького і Панаса Мирного «розкриття» 
іменників з соціальною домінантою підкорене спрямуванню їх творчості. Наприклад, у 
повісті «Микола Джеря» письменник уживає 66 разів слова цього іменникового класу. 
Найвищої художньо-стилістичної активності набувають іменники воля, доля, горе, лихо, 
недоля, журба, жаль, злість, нужда, безталання. З меншою художньо-стилістичною 
активністю функціонують іменники сум, порада, щастя, страх, правда, кривда. Найбільш 
насиченими словами цього класу є 2-й, 4-й, 6-й, 7-й, 8-й розділи твору, в яких соціальні 
події, що розгортаються в повісті, набувають найвищого загострення. 

Численні побутові реалії, подробиці, картини конкретних дій, пейзажні картини, 
чудовим майстром яких був І. Нечуй-Левицький, поступово готують ґрунт для появи 
узагальнення — іменника з соціальною домінантою. Так, «лиха доля» Нимидори набирає 
художньо-смислової сили, розкривається у взаємодії з побутовими мікрообразами: «сорочка 
з товстого полотна» [II, 169]6, рукави на сорочці «поцяцьковані полівкою та маленькими 
блідими зірочками» [II, 174], «бідна одежа» [ІІ, 174], «латана сорочка все було світиться на 
моїх плечах» [II, 175]; «жовті чоботи», «червону хустку», «червоні кісники», «стрічки» вона 
бачить лише у сні; «за три копи грошей та сорочку на рік» малу Нимидору найняли 
наймичкою. 

Появі абстрактного іменника сприяє й соціальне протиставлення образів речей: у 
доньки багача «скриня на коліщатах» [II, 178], «різне намисто», «червоні чоботи», «срібні 
дукачі», «скатерті та рушники», а в Нимидори «латана сорочка», «сорочка з товстого 
полотна» і т. ін. Як реакція на протиставлення − «в мене з очей капають сльози» [II, 176]. 
Для посилення емоціонального впливу автор вживає художні означення безталанна і лиха, 
що мають спільний корінь з іменниками цього класу: «яка ж ти, дівчино, безталанна!» [II, 
176], «лиха Кавуниха» (багатійка) [II, 174]. Присудкова роль першого означення посилює 
його художній вплив. 

Художньо-почуттєве «намагнічування» абстрактів опосередковано здійснюють 
іменники пан, осавула, батюшка, багатир, староста, хазяйська дочка, наймичка, сирота, 
панщина, подушне, сирітство та ін., що стоять у центрі зображення соціальних подій. 

Позначена закономірність — «наповнення» абстрактних іменників додатковим 
значенням, їх естетичне функціонування властиві всім відрізкам тексту повісті «Микола 
Джеря», де є згадані іменники. 

У другому розділі повісті, де автор описує соціальні зіткнення, активність 
абстрактних компонентів вища, ніж в інших розділах. Поруч з соціально-оціночними 
іменниками лихо [II, 189], горе [II, 194], нужда [II, 193], доля [II, 190] виступають іменники 
на позначення настрою, психічного стану, надій і сподівань — журба [II, 189], злість [II, 
190, 191], важка дума [II, 190], жаль [II, 190], щастя [II, 193], щастя і доля [II, 193]. 

                                                           
6 Тут і далі позначені посилання на том і сторінку за виданням: Нечуй-Левицький І. Твори в 4-х т., т. 2. К., 1956. 



Оскільки в другому розділі слова цього класу проявляють надзвичайну активність, 
автор саме тут найвиразніше застосовує універсальний закон мистецтва: зіставлення, 
протиставлення і зіткнення. 

Багатство словесної фактури художніх образів, в основі яких стоять предмети, дії, 
явища, ознаки предметів, конкретизовані й індивідуалізовані поняття, готує появу слова-
віщуна нужда. Поява цього слова зумовлена і багатством контекстів, у яких може зустрітися 
слово панський, і контрастом, побудованим на протиставленні слів панський — людський, 
пан — люди, і численними образами — описом злиднів, сумного пейзажу («Настав темний 
осінній вечір. Все небо було засноване хмарами»), панщини, що «ссе кров», і сотнями 
дрібніших сюжетних ліній, прямих і опосередкованих: «Мене нужда іссушила, ізв’ялила, як 
холодний вітер билину в полі» [II, 193]. 

Слово нужда взаємодіє не тільки з попереднім словесним матеріалом, а й з 
наступним. Воно ніби перебудовує по-своєму, виходячи з своєї мовної й позамовної 
природи, усі логічні й естетичні інформації, привнесені словесними компонентами, 
погоджує з іншими образами. Цей «перерозподіл» ще ніким не вивчався, хоч він і заслуговує 
серйозної уваги. 

Розвиток реалізму художньо-образного мовлення, зокрема реалізму класу слів з 
соціальною домінантою, у творах української прози 50—70-х років XIX ст. не був 
ізольованим явищем. Навпаки, він тісно пов’язаний з художньо-функціональною активністю 
інших лексичних пластів і прошарків, побутових і загальновживаних слів і фразеологічних 
утворень, особливо на позначення соціальних образів (типу земля, люди, хліб, поле), а також 
кольорів та барв, явищ природи, іншомовних і просторічних слів, понять почуттєвої сфери, 
термінів, зрідка — діалектизмів, фольклорно-пісенних слів. Їхнє естетично-художнє 
функціонування збагачувало культуру української літературної мови, пізнавально-
комунікативні властивості художніх текстів, створюючи невмирущі художньо-мовні 
традиції. 

 
 


