
ГАННА ПОПАДИНЕЦЬ 
АВТОЛОГІЧНЕ СЛОВО У ПОЕТИЧНОМУ ТЕКСТІ 

(НА МАТЕРІАЛІ ЦИКЛУ І. ФРАНКА «В ПЛЕН-ЕРІ») 
 
Вивчаючи мовностилістичні особливості творчості того чи іншого автора, дослідники 
здебільшого розглядають стилістично та експресивно марковану лексику, простежують 
найвиразніші тропеїчні засоби образотворення. І на широкому тлі метафор, порівнянь, 
антитез та оксюморонів практично зовсім не беруть до уваги авталогізмів. Очевидно, тому, 
що ця стилістична категорія усе ще залишається на периферії сучасної лінгвопоетики, не 
набувши належного поширення. Адже, згадаймо, навіть у шкільній практиці образність 
твору трактують лише як наявність у його художній системі тих чи інших тропів. А до якого 
ж тропу зарахуємо класичний Шевченків «Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями 
гудуть»? 

Йдеться про те, що навіть позірно позбавлені образності слова у поетичному тексті 
часто мають глибоке художнє значення. У стилістиці та літературознавстві вони 
кваліфікуються як автологізми. 

Взагалі терміни автологічне слово, автологізми уживаються на позначення «вживання 
слів і виразів в художньому творі в їх прямому (власному значенні) в противагу словам і 
виразам з переносним значенням» (Словник літературознавчих термінів. — К., 1976). 
Очевидно, науково некоректно утворювати поняттєву та термінологічну антитезу тропи —
автологізми, оскільки останні не протиставляються у тексті тропам, а навпаки — 
підсилюють їх. 

Для з’ясування стилістичної виразності автологізмів у поетичному тексті звернімося до 
циклу І.Франка «В плен-ері». 

Уже сама філософічність, медитативність, соціальна насиченість як визначальні риси 
мовостилю названої збірки сприяють специфічному доборові лексики та автологічному 
образотворенню. От, скажімо, у першому (без назви) вірші збірки поет заторкує традиційну 
тему парадоксальності, драматичності буття. У зверненні до «мами-природи» поет, щоб 
підкреслити  власне цю парадоксальність, вдається до таких автологічних образів: Уяву 
вабиш вічності фантомом / А даєш нам страву моменти / Самі короткі моменти. Так само 
у вірші «Цинічно, мамо, і немилосердно...», розвиваючи ту саму тему, уводить у вірш 
несподівані слова:.. пора би покинуть старії шабльони / добрі для всяких амеб, протозоїв / 
ехінодермів і міксоміцетів! 

У контексті тогочасної мовнопоетичної традиції вживання таких автологізмів було 
новаторським, а створені за їх допомогою образи мали виразне індивідуально-авторське 
забарвлення, як і ряд інших оказіоналізмів: «перспективи метафізичні», «десять тисяч літ 
важкої праці цивілізації», «рух молекулярний», «ілюзії відвічні» тощо. 

Поет говорить про жаданий рай (пор. євангельське: «царство Боже у вас»), про 
«гармонію буття і волі, думок і дій, бажання і знання». Однак визнає, що на шляху поступу 
людство опинилося на новому щаблі: 

І — що найвище — ми 
Самих себе відкрили!.. 
В тих снах пустих, 
В ілюзіях відвічних 
Побачили таку ж реальну дійсність, 
Такі ж великі явища, як в зорях, 
У Ніагари реві, 
У скелях Гімалаїв. 
І тут, у власному нутрі, 
Ми віднайшли все те, що, бачилось, 
Утратили в зовнішньому околі: 
Гармонію, і вічність, і безмежність, 



І всі рожеві блиски ідеалу. 
Стилістична вартісність цієї верлібрової автологізованої ілюстрації підсилюється 

задіяним І.Франком традиційним для української поетики засобом алітерації: 
цілеспрямований повтор р— л є відчутним. 

У циклі є ще один наскрізний образ, в якому стверджується драматичність існування. 
На тлі сходу сонця змальовано невідступну, невмолиму журу, цю стару, погану відьму, яка 
змінює кожду думку, кожду річ. Це метафорична преамбула до наступного образно-
автологічного змалювання психічного стану поета на межі хвороби: 

Кождий мебель був мій ворог, 
Кожда книжка — то була 
П’явка, що систематично 
Кров і мозок мій пила. 
Ідея твору набирає далі ширшого сенсу: 
Кожда добрість — то наївність, 
Кождий друг — то хижий звір, 
Кожда думка — то помилка, 
Кождий спомин — то докір. 
Домінантним у наведеному тексті є автологізм кождий, який формує стилістичну 

фігуру анафори. 
Цей вірш циклу акумулює весь емоційний і художньо-філософський зміст збірки. 

Ліричний герой немовби проймається животворчою силою сонця, всього Космосу. 
«Прокинувшись», він усвідомлює «силу в руках і у душі» і мужньо заявляє: 

Я ще не старий! Ще сила  
Є в руках і у душі!  
Ще поборемося, доле!  
Ну, попробуй, задуши! 
Наступний вірш є виразно метафорично структурованим. Автологічне звучання мають 

хіба що рядки: «За горою бубна грають, у повітрі сурми сурмлять», увиразнені знову ж 
систематичним повтором р. Ця алітерація стає звукосмисловою основою актуалізованої у 
тексті асоціації: грім - гуркіт гармат. 

Серед віршів циклу «В плен-ері» — славнозвісна поезія «У долині село лежить», перші 
два катрени якої є виразно автологічними: 

У долині село лежить, понад селом туман дрижить, а в долині край села стоїть кузня 
немала. А в тій кузні коваль клепле, а в коваля серце тепла, а він клепле та співа, всіх до 
кузні іззива. 

Домінантними у цьому контексті є просторові образи, вибудувані на прямому значенні 
слів та словосполучень долина, село, кузня немала та ін. 

У сьомому вірші циклу засобом психологічного паралелізму зображено стан ліричного 
героя, який у мріях згадує своє недавнє щастя — кохання. Текстотвірними при цьому 
виявляються теж автологічні образи: 

На дарабі гра музика, 
Чути пісні голосні, 
Брязкають чарки блискучі, 
Ллються вина запашні. 
Інколи автологізми у поезії І. Франка персоніфікуються, переходять, таким чином, у 

розряд тропів: 
Сміх і співи. Се гуляють 
Радощі, Краса, Любов. 
Цікаво, що у пленеризмі поета автологічні образи часто є часово конотованими, 

виконують роль конкретизацій художнього часу: орач ...під озимину пухкую землю оре; або: 
Корови ситі на стерні 
Лежать і ремиґають 



А пастухи бульби печуть, 
Коло вогню гуляють  

*** 
Нехай той люд потомлений [восени]  
Хоч трохи відпочине. 
Автологічно окресленими є також більшість пейзажних замальовок цього циклу: 
Ніч. Довкола тихо, мертво.  
Там в долині місто спить  
У осінній млі холодній  

*** 
Вулиця... Доми низенькі, 
За штахетами в садках 
Георгінії і айстри 
На малесеньких грядках; 
Стежечки круті між ними, 
Дерев’яний ґанок ось; 
По щаблях аж геть над вікна 
Винограддя оплелось. 
Наведені міркування підтверджують, що поряд із тропами автологізми мають неабияку 

стилістичну вагу в образотворенні поетичного тексту. 
 


