
МАРГАРИТА КРАВЧЕНКО 
ФОЛЬКЛОРИЗМИ У МОВОТВОРЧОСТІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

 
Історія українського народу, його мова, фольклор та етнографія були об’єктом серйозних 
наукових досліджень Б. Д. Грінченка — одного з провідних діячів української 
фольклористики кінця XІX — початку XX століття. Про це свідчить видання упорядкованої 
ним у трьох книгах ґрунтовної праці «Этнографические материалы, собранные в 
Черниговской и соседних с ней губерниях» (Чернігів, 1895, 1896, 1899) та збірки «Из уст 
народа. Малорусские рассказы, сказки и пр.» (1900), у яких знайшли відображення численні 
народні уявлення, прикмети й повір’я, знахарство й замовляння, явища сімейного й 
громадського життя, представлені в розповідях про природу, про різних тварин і рослин, у 
піснях, казках тощо. В етнографічних розвідках Б. Грінченка простежувалися генеза 
української обрядовості, звичаєвості, особливості їх побутування в різних регіонах України, 
вивчався український мелос. Практика збирання цього матеріалу і його публікація 
відображали інтерес ученого до фольклору, який став основою мовотворчості майстра слова. 
Грінченко добре знав живу народну мову, побут, звичаї народу, закликав письменників 
учитися мови з народних казок та пісень. 

Різнобічний талант Б. Д. Грінченка виявився в умілому використанні фольклоризмів, що 
органічно вплітаються в художню тканину твору. Саме в цьому, на нашу думку, полягає 
своєрідність творчої манери письменника. 

Фольклоризми виникають як особлива функція загальновживаного народнорозмовного 
слова, естетично осмисленого, майстерно обробленого, відшліфованого, розрахованого на 
емоційний вплив. Вони відтворюють колорит фольклорного тексту, стилізують певний 
фольклорний жанр (Єрмоленко С. Я. Нариси з української словесності (стилістика та 
культура мови). — К., 1999). У Б. Грінченка є багато творів, естетично-образна система яких 
зумовлена народнопоетичними джерелами. Серед них легенди «З папороті квіт», «Зрадник», 
«Отаман Музика», балади «Ніч на озері», «На русалчин Великдень». 

Спробуймо простежити фольклорну природу художньої мови легенди «З папороті квіт», 
уперше надрукованої в «Писаннях Б. Грінченка» (Т. 1, К., 1903). Це дасть змогу побачити, як 
реалізуються функціональні можливості мовних одиниць різних рівнів відповідно до ідейно-
естетичного задуму автора. 

В основу твору покладено народну легенду, що постає з глибокої давнини, коли 
слов’яни були ще язичниками й поклонялися богу грому та блискавиць Перуну. Саме цьому 
богові присвячувалася ніким не бачена квітка папороті. Цвіт папороті, невпійманний, як 
швидка блискавиця, за стародавнім повір’ям, робить людину, яка його знайшла, щасливою 
(Мамчур Ф. І. Цвів на полонині верес... — К., 1987). Існує вірування, що в ніч на Івана 
Купала дерева переходять із місця на місце й шумом гілля розмовляють між собою. Хто має 
цвіт папороті, той може спостерігати, як розходяться дуби, й чути, як ведуть вони свою тиху 
розмову; може зрозуміти мову всякого створіння; може бачити, де заховані в землі скарби 
(Воропай О. Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис. — К., 1993). 

Твір Грінченка складається з трьох композиційних частин, які змістовно пов’язані між 
собою. Їх об’єднує логічна послідовність. Розгортання сюжету підпорядковане двом 
основним лініям: це лінія реально-життєва — тяжка доля наймита, кохання молодих людей, і 
фантастично-фольклорна — цвітіння папороті, «сила всезнання», якою наділяє героя 
блакитна квітка. Конфлікт розгортається навколо проблем духовності. Змінивши бідний одяг 
на пишні шати, загубивши таємничу квітку папороті, герой не став щасливим, бо втратив 
силу всезнання. Квітка папороті — це символ духовного багатства, а пишні шати — символ 
матеріального. Соціальний струмінь у легенді найбільш виразний, він реалізується у 
семантично домінантних лексемах на позначення одягу та взуття бідного наймита й дукаря 
(багача): з одного боку, свита (селянський верхній одяг з товстого сукна), бриль (літній 
головний убір) та личаки (взуття з лика); з іншого — жупан, кунтуш (верхній одяг), шлик 
(різновид головного убору), сап’янці (чоботи). Ці лексеми зафіксовані в Словнику Грінченка 



й тритомному виданні його етнографічних матеріалів і виступають у легенді як мовні засоби 
соціальної характеристики суспільства та відтворення культурно-побутового колориту 
другої половини XIX століття. Соціальна лінія підтримується у легенді низкою словесних 
образів, серед них: драна свита — символ тяжкого життя бідняка; мульке хазяйське слово, 
що вказує на безвихідне становище наймита; шати пишні, сріблом ковані сап’янці — ознака 
добробуту. 

Ліричний струмінь створюється через використання слів із суфіксами пестливості 
(квіточка, ясочка, молоденький, тихенько), оцінних епітетів, які інтимізують розповідь, 
служать засобом передачі почуттів героя, напр.: білосрібна хвиля; папороть перната; 
прегарний цвіт; пісня чарівна, могуча, дивна; бліді помертвілі уста. 

Соціальний і ліричний струмені зливаються в цілісну поетичну оповідь із виразним 
фольклорним забарвленням. 

Важливі семантико-стилістичні функції в легенді виконують лексичні та фразеологічні 
одиниці, які служать засобом відтворення почуттів, поведінки героїв, життєвих ситуацій. 
Бездоганне знання Б. Грінченком народного словника, фразеології зумовило лаконізм і 
образність висловлювання. Мова легенди насичена фразеологізмами народного походження 
типу з хати виб’ю в потиляку, плете дурниці, личаки вже хочуть їсти, бриль давно підбитий 
вітром. Їхнє змістове й емоційно-експресивне навантаження відбиває глибоко народну 
оцінку персонажа. 

Б. Грінченко добирає такі художні засоби, які допомагають якнайповнішому розкриттю 
людського характеру. Ліричний герой замислюється над проблемами буття. Його 
філософсько-естетичне сприймання світу невіддільне від фольклорної символіки. У ній 
відчуваємо відгомін народної демонології: чари купальської ночі, шукання цвіту папороті й 
власної долі: 

«Чи не диво?» Гриць подумав:  
«Я й не знав, що процвітає  
В лісі папороть перната,  
Ще й таким прегарним цвітом!» 

Фольклоризми входять у поезію у творчо переосмисленому вигляді, поєднуючись з 
експресивними народнорозмовними висловами. Герой легенди заблукав не просто в 
непрохідних хащах, а саме там, «де нога людська не ходить». 

Пейзаж у Грінченка передається на тлі персоніфікованої природи. Вона постає в уяві 
одухотвореною і відображає народні уявлення про навколишні предмети та явища:  

Гляне лісом — всі дерева 
Мов живі йому зробились, 
Мов з-під ніг травинка кожна 
Озивається до його. 

Із надр живої народної мови, з фольклору черпає письменник художньо-виражальні 
засоби. Привертають увагу Грінченкові метафори. Серед них гіперболічна метафора:  

І в душі він чує силу,  
Що й не знав такої зроду,  
Ніби світ він обнімає —  
Небо й землю, ліс і хвилі. 

Через метафору Неспокій якийся дивний Душу Грицеві турбує передано Грицеве 
відчуття чогось недоброго. Контекстуальні антоніми блакитненька ніжна квітка і дикий 
натовп, що розтоптав її ногами, підсилюють драматизм ситуації. Поетична метафора У 
душі погасли зорі, Стали мертві ліс і квіти відтворює психологічний стан людини, її 
духовну спустошеність: 

І умерла дивна пісня, 
Що в душі бриніла в його. 
Він силкується згадати 
Ті слова, ті дивні згуки, 



Все, що знав, що почував він, — 
І нічого!.. все забуто!.. 

Колорит живої оповіді легенди стилізується не тільки відповідним лексичним 
матеріалом, використанням тропів. Він передається всією синтаксичною організацією 
тексту, характерними оповідними структурами, що створюють мовний образ оповідача з 
народу: 

Жив колись у нашім краї 
Молодий убогий наймит, 
В дукаря служивши змалку, 
Все ходив у драній свиті. 

У монологічній формі відтворено психологічний стан героя, схвильованість і 
невимушеність його мови з лексичними повторами, умовчаннями: «Все забув... забув... ту 
пісню...», «Знов шукати... Ні, вже годі!» та ін. 

Розкриттю авторського задуму підпорядкований звукопис легенди, її строфічна та 
ритміко-інтонаційна організація. Текст твору відбиває закони стилістики усного народного 
висловлювання. У ньому наявні риси, зумовлені евфонією. У закінченнях віршових рядків 
часто римується лише один звук (нетрі — ведмеді, шуліки — руки, туманіє — турбує). 
Нерідко рима об’єднує не тотожні, а близькі звуки (дивіться — червінці, натовп — наймит, 
сіяли — пісня). 

Звукопис у мовотворчості Грінченка тісно пов’язаний з традиціями фольклорної 
поетики. Він є одним із суттєвих засобів створення конкретного художнього образу в 
легенді. Алітерація плавного приголосного [л] та дрижачого [р] увиразнює зоровий образ 
папороті: 

Мов великі пера, листя 
Розпиналось і стреміло. 

Психологічний настрій викликається повторюваністю свистячих звуків: 
Застогнав, як перед смертю 
Стогне зранена звірина. 

Особливістю ритмічної організації легенди є наслідування народнопоетичної традиції. У 
ритміці домінує чотиристопний хорей з наголошеною останньою стопою. Зрідка 
спостерігаються явища пірихію. Очевидно, автор не випадково обрав саме цей віршовий 
розмір, який, з одного боку, живився фольклором, а з іншого — був найпоширенішим у 
поезії кінця XIX ст. (Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром’як та ін. — К., 1997). 

Зберігаючи народнопоетичну ритмічну форму, Б. Грінченко відступає від фольклорної 
традиції, за якою легенда мала висновок, повчальний підсумок. Три крапки в кінці твору 
інтригують читача, залучають його до роздумів. Гриць пішов до лісу, де знайшов блакитну 
квітку, і не повернувся, проте людям залишилися скарби, які він допоміг їм видобути. Саме 
тут, на нашу думку, звучить оптимістична нота: добрі вчинки слугують громадській справі. 
Таким був суспільний і естетичний ідеал Грінченка-письменника. 
 


