
ЛІЛІЯ  БУРКІВСЬКА 
ПОЗАСЛОВНИКОВІ СЛОВОТВІРНІ  ВАРІАНТИ В ІСТОРИЧНІЙ ПРОЗІ БОГДАНА 

ЛЕПКОГО (НА МАТЕРІАЛІ ТЕТРАЛОГІЇ «МАЗЕПА») 
 
Повернення імен людей, що жертовно служили національній ідеї, до сучасного 
інтелектуального обігу пов’язано з осмисленням їх творчості в усіх аспектах. Це стосується 
ідей, які вони сповідували, художніх напрямків, які вони репрезентували, мови, якою вони 
намагалися виразити себе і свій час. Так грань за гранню вияскравлюється донедавна 
малознана постать Богдана Лепкого, перу якого належить цикл історичних повістей-романів, 
об’єднаних під назвою «Мазепа». У цьому монументальному творі відтворено художню 
панораму визвольної боротьби України другої половини XVII — початку XVIII століття, 
реабілітовано гетьмана Мазепу як державного діяча, політика і дипломата, який зумів 
особисте життя підпорядкувати інтересам народу. 

Тетралогія репрезентує українську історичну прозу 20-30-х років XX століття, на якій 
виховувалося ціле покоління українців, і засвідчує певний етап функціонування 
західноукраїнського варіанта національної літературної мови. 

Творчість Б. Лепкого припадає на той час, коли українська літературна мова в її 
західноукраїнському варіанті розвивалась у неоднозначних умовах (давня відірваність від 
східних українських земель, адміністративна підпорядкованість Польщі, культурно-
європейські впливи). Природно, що індивідуальний стиль письменника віддзеркалює 
особливості епохи, зокрема, її мовні тенденції, і дає певні уявлення про тогочасну 
літературну мову. З огляду на це можна стверджувати, що мова тетралогії «Мазепа» — це 
сучасна письменникові мова, адаптована для художнього опису минулого. 

Характерна ознака мовостилю Богдана Легасого — варіантність лексичних одиниць. 
Вона була зумовлена відкритістю та гнучкістю мовної системи, вимогами фонетичної 
естетики, впливом периферійних пластів мови на літературну систему, адаптацією 
запозичених лексем тощо. 

У мові історичної прози автора спостерігаємо ряд іменникових, прикметникових, 
дієслівних та ін. словотвірних варіантів. їх наявність зумовлена кількома чинниками. По-
перше, специфіка жанру історичного роману передбачала активне використання лексики із 
темпоральним й локальним забарвленням, що допомагає стилізувати мову відповідної доби. 
По-друге, варіанти — це різні за часом виникнення і походження одиниці (елементи 
тогочасної української літературної мови в її західноукраїнському варіанті, іншомовні, 
діалектні слова, просторічні вислови). По-третє, Б. Лепкий загалом мав свої уподобання 
щодо використання словотвірних афіксів. Хоч уживані письменником слова у сучасних 
словниках не фіксуються, однак вони є органічними складниками мови його творів, а 
способи їх творення не суперечать словотвірним нормам української мови. 

Серед іменникових варіантів у прозі Б. Лепкого переважають суфіксальні утворення 
чоловічого роду на позначення особи та її характеристики: зародом занять і соціальним 
становищем (сотенник, штабовець); за фахом і видом діяльності (добродітель, 
заміститель); за рисами характеру, якостями (голоколінник, кровопієць, лінтяй, окаянник, 
сидюх, смішок, товстяк, хитрець); за характером дії та відношень з оточенням (кермач, 
однолітець, передатчик, су-лікант). Наприклад: Був це офіцер-італієць, що попереду служив 
як наємник у московському війську і знав гетьмана Мазепу особисто; Усі вважали Піпера 
найкращим дипломатом і хитрецем, котрому пари нема; — А бачиш, Пилипе? Ти ще 
молодий, скільки тобі літ? Однолітець царя, правда? 

Порівняймо наведені авторські одиниці з нормативними відповідниками, 
зафіксованими у СУМІ та словнику Б. Грінченка: сотник, штабник; добродійник, замісник, 
побідник; голоколінець, голоколінок, кровопій, лінтюга, окаянець, сидень, сидун, сміхун, 
товстун, хитрик, хитрун, хитряк; керманич, одноліток, передавач, суплікатор. 

Серед прикметникових словотвірних варіантів у мовотворчості Богдана Лепкого 
переважають якісні прикметники із суфіксом -лив-типу невдячливий (невдячний), 



недосяжливий (недосяжний), непо-рушливий (непорушний), пакосливий (розм. пакосний), 
послушливый (послушний), приязливий (приязний), продажливий (продажний), суєтливий 
(суєтний), тривожливий (тривожний). Пор. у контексті: — Мотря все була дівчина 
своєвільна і пакослива до нас; Гетьман узяв Ломиковського за руку, і його уста осінив знову 
звичайний, приязливий усміх; Тривожлива непевність, болючіша від рани. 

Продуктивним для творення варіантів є також суфікс -ист- -відривистий (рідко 
відривчастий), поривистий (поривчастий), розливистий (рідкорозливчастий): — Кажеш, 
радуватися нам [козакам] нині треба б,-а я [Мазепа] радості в серці моїм не чую, бо я тут, 
а народ мій там, а між нами розливиста Десна. 

За допомогою суфіксів -ав- (-яв-), -яст- від іменникових та прикметникових основ 
утворено прикметники — характеристики зовнішніх ознак предметів, якостей людини та 
інтенсивності ознаки: кошлявий (кошлатий), круглавий (круглуватий, круглявий, круглястий), 
не-рухавий (нерухомий), рухавий (рухливий), трав ‘ястий (трав ‘яний, травистий, трав 
‘янистий): Кошлява рука обтулювала її [Одарку] кожухом, і велика згорблена тінь лазила 
по стіні; В руці держала [Мотря] лист, лист, писаний собственною [власною] рукою 
Мазепи, дрібне, кругпаве письмо; Голодні коні поверталися на схід та іржали, ніби просили, 
щоб вертатися у трав’ястий степ. 

Прикметникові варіанти функціонують і як носії експресивно-оцінного значення 
високої міри ознаки: безтяменний (безтямний), дрібонький (дрібненький), нестяменний 
(нестямний), старенезний (старезний), тверезіський(тверезісінький). На творення таких 
прикметникових форм як дрібонький, тверезіський, очевидно, вплинула діалектна мова, 
наприклад: Свідомість, як трухла ганчірка, рвалася на дрібонькі шматки; Переспався [цар] 
якої півгодини і наче склянку води проковтнув, тверезіський. 

Окрему групу складають прикметникові варіанти, утворені за російськими 
словотвірними моделями, як-от: достаточний (достатній), загадочный (загадковий), 
казочний (казковий). Наприклад: Гетьман підняв важку занавісу, впустив загадочного 
чоловіка й вернув до Орлика й Ломиковського; Мотря спаленіла й замовкла. Кругом бачила 
невидані трави й казенні цвіти. 

Розглянуті прикметникові варіанти не зафіксовані у сучасних словниках, а їх 
нормативні відповідники подекуди мають позначку діал. і рідко. 

Серед дієслівних словотвірних варіантів, виявлених у мові історичної прози Б. Лепкого, 
переважають дієслова недоконаного виду, а також минулого часу чоловічого і жіночого роду 
в однині й у множині. Як правило, вони є наслідком існування паралельних словотвірних 
засобів. Пор.: видивлювали (видивляли), визволювали (визволяли), виручував (виручав), 
довірював (довіряв), догорював (догорав, догоряв), закріпощували (закріпощали), 
захищувалися (захищалися), недовірювати (недовіряти), пилувати (пиляти), похилювалася 
(похилилася), розворювалася (розгоралася, розгорялася), розгрібували (розгрібали), 
схрестувалися (схрестилися). Текстове функціонування цих форм і частотність їх уживання 
дають підстави стверджувати, що форми на -ува-(-юва-) були стилістично нейтральною 
нормою, наприклад: Дівчата очі видивлювали за ними [гетьманськими козаками]; Гетьмани 
визволювали нас від ляхів, а татар накликали; Життя навчило недовірювати людям; 
Кинулися [шведи] промірювати причину. 

Для сучасної мови не властиві активно вживані Б. Лепким дієслівні форми із суфіксами 
-а-, -и- замість -ува-: відпроваджали (відпроваджували), грабити (грабувати), продовжив 
(продовжував), розграбив (розграбував), супроводжав (супроводжував), пор.: Старшини з 
жалем і смутком відпроваджали його [гетьмана] очима; Меншиков повернув конем до 
війська, а Ломиковський і царевич подались до того відділу, що супроводжав гетьмана. 
Лексеми типу грабити, продовжав, розграбив, супроводжав сьогодні сприймаються як 
росіянізми, які суперечать нормам сучасного літературного слововживання. 

Мові Богдана Лепкого притаманні такі риси, які у подальшому розвитку літературної 
мови не утвердилися як норма. Здебільшого вони функціонували паралельно з основними 
загальновживаними формами. Деякі варіанти слів виявилися короткочасними, не закріпи 



лися як нормативні, але простежити, зафіксувати їх водночас і цікаво, і необхідно, оскільки 
вони відбивають зміни у лексико-семантичній системі, свідчать про стан мови на певному 
етапі її розвитку. 

 
 


