
ЛІЛІЯ БУРКІВСЬКА 
ВАРІАНТИ СЛІВ У МОВІ БОГДАНА ЛЕПКОГО 

(НА МАТЕРІАЛІ ІСТОРИЧНОЇ ПОВІСТІ «МОТРЯ») 
 

Богдан Сильвестрович Лепкий — не епізодичне ім’я в українській літературі. Це постать 
першорядна. Творчість письменника багато в чому визначала рівень української літератури 
та української мови в Західній Україні періоду другої половини XIX ст. — першої половини 
XX ст. Це був час, коли процес уніфікації фонетичних, граматичних норм в українській мові 
йшов досить складно. У західноукраїнській мовній практиці цю складність можна пояснити 
кількома причинами. Перша — це значна роздрібненість живої народної мови Галичини, 
друга — значний вплив на західноукраїнські говори польської, німецької, румунської, 
угорської мов, третя — неоднорідна основа літературної мови в Західній Україні. Під 
впливом цих факторів розвивалися, поповнювалися, оновлювалися мовно-виражальні 
засоби, зокрема, словник письменника. 

Мовотворчість Богдана Лепкого — цікавий феномен української літературної мови, 
насамперед, тому, що письменник, увівши в українську літературу нові теми, синтезував 
книжні та народнорозмовні елементи, зафіксував живомовну практику, активізував 
семантичні та граматичні потенції художнього стилю. 

Повість «Мотря» охоплює реальні історичні події— часи Гетьманщини початку 
XVIII ст. І хоча хронологічні рамки змальованого обіймають 1706-1707 pp., автор не 
обмежується лише цим періодом у творі. Він прагне віддати належне усім двадцяти рокам 
гетьманування Івана Мазепи. Цей період увійшов в історію за словами дослідника (Іванченко 
Ю. Від упорядника // Мазепа: Збірник. — К., 1993. — С 5-8) як «періклів рік розвою 
України». Дмитро Дорошенко в нарисі історії України називає його «золотою добою». 

Читача зацікавлює мова історичної повісті Б.Лепкого «Мотря». У ній поєдналися 
розмовна, діалектна стихія, застаріла та іншомовна лексика. Оповідь відзначається 
національним колоритом. 

Як відомо, мова історичної прози має свою специфіку. 
Тематика зумовлює звернення автора до таких лексичних джерел, які мали б відтворити 

історичний колорит, індивідуалізувати мову персонажів, передати локальне та часове 
забарвлення мови. В історичній прозі описовість і оповідність ґрунтуються на актуалізації 
засобів мовної стилізації, взаємодії загальнолітературної і стилістичної норми. 

Складність полягає в тому, що ці норми оцінює сучасний читач. Для Б.Лепкого багато 
які з лексичних виразових засобів, морфологічних і фонетичних форм слів були стилістично 
нейтральними. На тлі сучасної літературної норми авторські варіантні засоби сприймаються 
як стилістично марковані. 

Художня мова завжди прагне стилістичної різноманітності форм вираження, вона 
зберігає національні культурні традиції, допомагає утримувати у свідомості нових поколінь 
історичні мовні факти. 

Ідіостиль Богдана Лепкого багатий на варіанти слів, серед яких розрізняємо фонетичні, 
морфологічні, дериваційні та комбіновані. Поряд із кодифікованими загальнолітературними 
лексичними нормами існують норми, які відбивають потенційні можливості словотворення, 
формотворення, так звані додаткові, доповнювальні (Чабаненко В. А. Основи мовної 
експресії. -К., 1984. — С. 108). 

Для української мови досить характерними є фонетичні варіанти слова. Вони є 
джерелом стилістичних виразових можливостей художнього стилю. Функціонально-
стилістичне розмаїття їх можна пояснити дією таких чинників: взаємодія літературної мови і 
діалектів, українсько-іншомовна (російська і польська) інтерференція. 

Наведемо приклади фонетичного оформлення слів із художнього тексту Б. Лепкого у 
порівнянні з літературно-нормативними (на першому місці літературна форма): ведмеді — 
медведі, віків — віков, вождь — вожд, вознесіння — вознесения, грюкотом — грюхотом, 
Запоріжжя — Запорожжя, зашкрябав — заскробав, змітається — змітується, 



зраджувати — зражувати, іній — іней, їж — їдж, кафтан — каптан, кахлеву — кафлеву, 
ковадло — ковало, мармуру — мармору, марності — марнощі, мед — мід, мозком — 
мозгом, незагоєну — незгосну, престол — пристіл, послав — післав, посланці — післанці, 
порвана — пірвана, почесний — почетный, привілеї — привілегії, рису — рижу, свердла — 
сверла, солдати — солдати, сонячного — сонішного, стирчала — сторчала, трійці — 
тройці, хвороби — хороби, ченці — черці, чотирикутнім — чотирокутнім, шароварів — 
шараварів, шляхетні — шляхетні. 

Фонетичні варіанти у Б.Лепкого охоплюють явища чергування о з і у закритих складах, 
відбиваючи при цьому мовну практику носіїв південно-західного наріччя (пірвана, післав, 
післанці). 

Водночас спостерігається і збереження давніх старослов’янських форм (вознесения, 
тройці); відтворення фонетики діалектного мовлення (мід, рижу, сонішного, хороби, 
шляхетні); просторічної вимови (солдати); на деяких із варіантів позначається вплив язичія 
(мозгом, почетный, привілегії). 

Живий процес чергування о — і знаходить вираження у формах, де зберігається о на 
місці літературного і (болот, віков). 

Явищем стилістичної лексикалізації фонетичного варіанта можна вважати давню форму 
прикметника вольний. Варіант вольний активно функціонує в художньому стилі, хоч і 
перебуває тепер на периферії літературної норми: «..Щоби ви з жінками і дітьми своїми і 
весь наш край рідний з військом преславним Запорозьким ні під царем, ні під королем, ні під 
ханом, ні під жодним ворогом нашим не загинули, лиш осталися вольними і незалежними 
однині і довіку віков!». Варіант вольний є урочистим поетизмом і в художньому стилі 
виконує роль експресивної лексеми. Стилістична маркованість у даному разі зумовилася 
двома причинами: осмисленням первісної семантичної вагомості слова через архаїчну 
звукову структуру та асоціації з високо патетичним стилем присяги гетьмана Івана Мазепи. 
Якщо варіанти типу вольний (за СУМ, І, 736, заст., поет.), вольностей (за СУМ, І, 736, заст.) 
мають стилістичну маркованість у сучасній літературній мові, то інші фонетичні варіанти до 
сучасного нормативного словника не потрапили. 

З літературним нормуванням пов’язана стилістична маркованість звукових варіантів 
деяких іншомовних слів, запозичених українською мовою в попередню добу. Маємо на увазі 
такі первісно адаптовані форми, як пергамін, циркель. У сучасних нормативних мовних 
джерелах їх замінили фонетичні відповідники пергамент, циркуль. Названі вище форми 
виконують у художньому стилі функцію засобів часової стилізації, тобто є показниками 
архаїчних висловів, що потребують пояснень. 

Функціональною активністю, ступенем і якістю експресивності вирізняються лексеми 
лицар і мент. Частота вживання першої досить висока і пов’язується з героїко-романтичною 
піднесеністю оповіді: «Але він не кровожадний тигр, він дійсно культурний чоловік, лицар і 
філософ». Текстова семантика фактично об’єднує у слові лицар два його значення, наведені у 
словнику: 1) самовідданий, благородний захисник кого-, чого-небудь; 2) вихована, 
підкреслено чемна людина (СУМ, І, 499). 

Друга лексема має значення дуже швидко, миттю і супроводжується стилістичною 
ремаркою розм. Пор. у тексті; «У цей мент з грюхотом відчинилися поліровані двері від 
бенкетного залу і на порозі в цілій своїй величі появився Петро». Для Б.Лепкого слово мент 
не було, очевидно, стилістично маркованим, а вживалося як нейтральне позначення відрізку 
часу. 

Прикладом вживання іншомовних слів є лексема вампір, синонім до слова упир. 
Вважається, що слово вампір було запозичене з сербохорватської спершу 
західноєвропейськими мовами, а вже звідти в XVIII ст. потрапило спочатку в російську 
мову, а потім в українську. У словнику Б.Грінченка його немає. Б.Лепкий послуговується 
тільки словом вампір, зокрема, в переносному значенні: «Цар, як вампір, щораз нової крові 
хоче: давай йому козаків і давай!» 

Традиційними засобами стилістичного інтенсифікованого увиразнення є фонетичні 



варіанти старослов’янського походження власть, враг (пор. літературно-нормативні варіанти 
влада, ворог). Ці старослов’янізми природно функціонують у тексті історичної повісті: Цей 
антихрист узяв гетьмана під свою власть, а хто раз в його лабети попаде, того він вже ніколи 
не випускає»; «..Щоб він (цар) під ноги свої покорив усякого врага і супостата, щоби про 
нього слава на весь світ залунала і щоби вовіки вічні не вмовкала». 

На тлі загальнолітературних нормативних слів типу вогненний, вогонь, вулик варіантні 
форми без приставного в (огненную, огонь, улик) сприймаються як засоби часово-просторової 
стилізації: «— Весь город переміниться в одну велику «огненную потіху»; «— Щоб його 
кораблі могли від Балтійського моря до Дарданеллів і ще геть дальше свобідно буяти, як 
бджоли в улик мід, усяке добро, з усіх сторін світу до його зимної і бідної столиці 
привозити». За названими варіантами стоїть і давня книжна традиція, і водночас розмовно-
діалектна практика. 

Метафоризований присвійний прикметник вірлині, вживаючись у порівнянні, виконує 
роль не розмовного вислову (див. СУМ, І, 680), а скоріше поетизму, фольклоризму: «І нараз, 
наступаючи на гетьмана і впиваючи в його очі свої вірлині зіниці, не казав, а приказував...» 

В ідіостилі Б.Лепкого спостерігаємо паралельне вживання літературно-нормативних 
лексем і їх фонетичних відповідників, що мають діалектну та просторічну мотивацію, 
наприклад: здоров’я — здоровля, скло — шкло, якір — якор. 

Неусталеністю морфологічних норм можна пояснити вживання в тексті повісті таких 
іменникових форм, як род. в. дарунку (норма дарунка), підносу (норма підноса), парфум 
(норма парфумів); ор. в. помочею (норма поміччю); місц. в. (по) швам (норма швах). Не 
зафіксоване у словниках і вживане Б.Лепким слово фортеція. 

У вживанні присвійних займенників письменник надає перевагу формам на зразок 
мойому — мому, свому, свойого, твойому, які належать до діалектних. 

Зрідка вживані в ідіостилі Б.Лепкого короткі форми прикметників рад, ласкав, які 
функціонують у «застиглих» синтаксичних зворотах: «Гетьман доторкнувся рукою важкого 
підносу і попросив високого гостя, щоби ласкав почати страву». 

Із погляду дериваційної варіантності слова звертаємо увагу на використання таких 
форм, як прикметники згірний, могучий, тайний, (сучасна стилістична маркованість цих слів 
зафіксована в ремарках розм. та заст.). іменники типу мус (нормативне примус); хроби 
(нормативне хробаки); прислівники типу вправді (нормативне справді), заки (нормативне 
поки), ручно (нормативне зручно); дієслова типу покасувати (нормативне скасувати), 
шульгнув (нормативне шугнув) входять до складу територіально активної лексики. 

Привертають увагу прикметникові форми на позначення вищої міри ознаки на зразок 
старенезний (звичайна розм. форма старезний) і тверезіський (звичайна розм. форма 
тверезісінький), наприклад: «Провадив діда старенезного, ростом ще вищого, ніж цар, 
сивого, ніби з млина з-між питлів виліз». 

Можна припустити, що художній стиль Б.Лепкого активізував фонетико-дериваційні 
варіанти сучасних нейтральних слів однині, отчизна, як експресивні, позначені відтінком 
давності, старовинності, а, отже, урочистості, наприклад: «Не на те я тільки літ важкої праці для 
нашої матері рідної, отчизни дорогої, посвятив, щоб тепер, коли я вже, може, одною ногою над 
гробом моїм стою, за марний титул, за почесті нікчемні її і вас зражувати й продавати». 

Оцінюючи стилістичну функцію лексичних варіантів в історичній повісті Б.Лепкого 
«Мотря», важливо врахувати, що рівень кодифікації, нормалізації української літературної 
мови на початку XX ст. був іншим, ніж це відбито в сучасних загальномовних словниках. 
Тому частина із виявлених лексичних варіантів виступає в тексті як стилістично нейтральні 
мовні засоби, а частина — позначена відтінком давності і зумовлена художньо-образними 
настановами: прагнення до небуденного, образного, оригінального вираження думки. 

На прикладі варіантності можна простежити «олітературювання» розмовно-говіркових 
елементів, стилістичну модифікацію архаїзмів, іншомовних запозичень. 

Варіанти слова — це явище і системно мовне, і текстове. Художній стиль віддзеркалює 
їхню багатоманітну природу. 


