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У національній словесній традиції небагато образів, щодо яких можемо з точністю до місяця та 
дня вказати дату їх входження у мовно-поетичну практику, не здійснюючи глибокого екскурсу 
в діахронію, простежити їх художню генетику та динаміку. Саме таким в українській поетичній 
мові є образ Чорнобиль.  

Календарна дата 26 квітня 1986 року стала на тільки історичним фактом техногенної 
катастрофи світового значення. Для українців вона знаменувала ще й початок «нового 
літочислення» (назва однойменного циклу чорнобильських віршів Івана Гнатюка) і нового 
напрямку художнього мовомислення. Адже на етапі «до катастрофи» у лексико-семантичній 
структурі номінативної одиниці чорнобиль стрижневим виділяли значення «багаторічна 
трав’яниста рослина з чорнувато-бурим стеблом, різновид полину» (пор.: Тягне солодкавим 
димом палених буряків: mym-бо тільки сухим бадиллям .. височенних будяків, чорнобилю, 
кінського щавелю та крутаю головатого можна розпалити багаття (Н. Королева). Натомість 
топонім Чорнобиль не був активізований у мовній свідомості широкого загалу. Однак на етапі «після 
катастрофи» відбувся надзвичайно динамічний і виразний перехід від конкретно-предметного 
значення до ономастичного, а відтак — до поняттєвого. Під впливом потужних екстралінгвальних 
чинників за надзвичайно короткий проміжок часу номінація чорнобиль розширила свій 
асоціативно-семантичний ареал, стала концептуальним мовно-часовим знаком і сформувала 
навколо себе розгорнуте лексико-семантичне поле. 

У межах лексико-семантичного поля ‘Чорнобиль’ можемо умовно виокремити кілька 
«семантичних секторів», складники яких функціонують у мові сучасної художньої літератури 
як своєрідні поетичні коди чорнобильської теми. До таких зараховуємо бібліїзм звізда Полин, 
ономастичний знак Прип ‘ять, перейняті з наукової мови термінопозначення та терміносполуки 
радіація, реактор, атом, стронцій, доза радіації, період півроз-паду та ін. У розширенні 
семантичного обширу образу Чорнобиль важливу роль відіграють також абстракти-експресеми зло, 
біда, лихо, горе, біль, страждання, катастрофа, хвороба, смерть, жалоба тощо. 

Помітно ширшою та концептуально новою є також реалізована в художній мові кінця XX — 
початку XXI століття лексична сполучуваність домінанти Чорнобиль і її лексико-семантичних 
конкретизаторів, а також напрямки її асоціативно-образних співвіднесень. Серед останніх, 
наприклад, виокремлюємо: 

• Чорнобиль — Україна; 
• Чорнобиль — біль, тривога, горе, страждання; 
• Чорнобиль — радіація, радіоактивність; 
• Чорнобиль — хвороба, смерть. 
Асоціативно-образний зв’язок Чорнобиль — Україна важливий не тільки з погляду 

згаданого вже розширення асоціативно-семантичного ареалу номінації. Передусім він 
відбиває новий тип глобального суспільного мислення: з одного боку, після квітня 1986 року 
світова громадськість назву держави Україна головним чином співвідносила із 
сумнозвісними чорнобильськими подіями, з другого боку (і саме цей чинник, очевидно, став 
рушійним для формування названого асоціативного зв’язку), після аварії на ЧАЕС однією з 
основних тем в Україні стала її екологічна безпека, перспективи демографічного розвитку 
тощо. Тобто у певному сенсі Чорнобиль став своєрідним мірилом долі України та її народу. 
У мові художньої літератури це знайшло вияв у тому, що образи Україна та Чорнобиль 
почали становити певне семантичне ціле: / Чорнобиль болем України вічно буде мучити 
мене (І. Гнатюк); А далі пророцтво .. набуває такої нестримної ланцюгової реакції зла, 
вбивства, що кінчається атомним вибухом під Чорнобилем, який затаївся у десятках 
реакторів по всій Україні (Б. Антоненко-Давидович). 



Наведені приклади виразно свідчать, що в художній мові кінця XX ст. образи Україна і 
Чорнобиль часто семантично зближуються, іноді навіть ототожнюються. Така тенденція 
показова і для мовотворчості авторів діаспори. Скажімо, у поемі Ю. Тарнавського «У РАНА» 
вони теж функціонують в одній образній площині, семантично та експресивно 
контамінуються: бачить Україна високо в небі, над собою стебло чорного полину, 
Чорнобиля, розмірів комети, піднесене, щоб змести її з лиця землі в залізобетоннім садку; 
мабуть поклав Нестор стебло Чорнобиля між сторінки, пишучи твою історію, Україно. 
Тобто, універсалізований до рівня самодостатнього мовного знака, топонім Чорнобиль 
послідовно актуалізується як своєрідний метафорично-метонімічний образ України. 

У руслі цього образно-смислового співвіднесення актуалізується й такий топонімічний 
конкретизатор образу Чорнобиль, як Прип’ять. В українській поетичній мові кінця XX ст. ця 
назва теж розширила рамки свого стилістичного побутування. Часто поєднуючись із 
ключовим образом у межах однієї поетичної синтагми, вона поступово закріпилася як 
виразний мовний знак чорнобильської доби: Тоді ще Прип’ять тихо спала, Чорнобиль 
вдалині дрімав, коли страхітлива заграва вкраїнське небо розірвала, — і мертвим край 
навіки став (В. Квітневий). Водночас у мовостилі І. Гнатюка виявляємо кількаступеневий 
асоціативно-метафоричний комплекс, складниками якого, окрім топонімічної одиниці 
Прип’ять, є й інші лексичні носії семантики Чорнобиля: 

Поніміли села і причали, Де стояв реактор-саркофаг. Ті, що атом з Прип’яттю 
вінчали, Криводушно каються в гріхах! 

Як бачимо, для реалізації авторського задуму поет використовує експресивно та 
смислово місткий символ: шлюб атома з Прип’яттю. Для встановлення художньої генетики 
такого образу згадаймо відомий фольклорний мотив «смерть — наречена». 

Іншим показовим напрямком семантичного розвитку образу Чорнобиль є його 
асоціативне співвіднесення з експресемами типу біль, горе, лихо, біда, трагедія тощо. 
Очевидно, найпоказовішою формою його поетичної реалізації є трансформовані епітетні 
формули: чорнобильська біда, чорнобильське лихо, чорнобильська трагедія і т. ін.: Тривоги 
весни та літа 1986року. Чорнобильське лихо (Б. Малиновський); Дарма, що в лісі холодно, 
— іду, Цілую кожну сосонку очима — Він пережив чорнобильську біду, Але його краса — 
неопалима (І. Гнатюк); Від всіх чорнобильських болінь вже не країна, а руїна (Т. Коломієць). 

Про семантичну близькість образів Чорнобиль та біль промовисто свідчить також їх 
звукоасоціативне співвіднесення у структурі паронімічної атракції: Чорний жар, чорний 
жаль, чорний біль, Чорнобиль (В. Вовк). 

Із синтаксичного погляду найпоказовішими формами стилістичної реалізації образу 
Чорнобиля як асоціата болю, хвороби, суму виявляються:  

• прикладкові утворення (Чорнобиль, наш горе-Чорнобиль (П. Тимочко); 
• предикативні конструкції (гірка твоя доля полинна, Ти [Чорнобиль] —жертва 

страшної хвороби (П. Тимочко); 
• порівняльні структури (Чорнобиль після року страшних терпінь чорним спомином, 

як в жалобі, перев’язує давній біль (І. Гнатюк). 
Для мови художніх творів постчорнобильської епохи показове також посилене 

вживання образу радіація. При цьому художня практика відбиває відповідний життєвий та 
мовний досвід, набутий українцями. Так, частотні мотиви, реалізовані у творах цієї доби, — 
хвороба, смерть від радіації, тоді як регулярними складниками поетичних та прозових 
текстів стають словосполучення на зразок заражений радіацією, жертва радіації тощо: 
Сонячне небо, квітуча земля, і все це заражене радіацією, та око не бачить, ніс не чує її 
(Б. Харчук); Ті чорні сосни — я їх обмину, то жертви радіації вже мертві (І. Гнатюк). 

Кульмінаційне звучання має відповідний мотив у поетичному фрагменті Ліни 
Костенко, де для експресивізації поетичного образу авторка використовує стилістично 
знижене розмовне дієслово здихати, поєднане зі смисловою домінантою радіація: 

Здичавілі од крові нації 
Будуть щирити ікла, мов звір, 



І здихатимуть від радіації 
У роззявлених пащах нір. 
Практично необмежена сполучуваність прикметника радіоактивний яскраво 

проілюстрована в ампліфікованих, синтаксично розгорнутих інвективах Є. Пашковського: 
ти прокинувся, заправляєш радіоактивну постіль, вибрав позавчорашній радіоактивний 
попіл з піддувайла, начистив радіоактивної картоплі, і, поки кипить, гортаєш свої 
радіоактивні романи, складаєш радіоактивний архів на столі, мрієш влітку ловити на 
спінінг радіоактивних підлящиків,... радіоактивно днюєш, розминаючи на турніку 
радіоактивні кістки, їдеш в радіоактивній електричці, .. ти минаєш тінь саркофага, далі 
дописуєш радіоактивні сторінки, без жодного задуму когось розсовістити чи здивувати. 

Отже, на сучасному етапі розвитку української мови спостерігаємо суттєве розширення 
семантичного ареалу образу Чорнобиль. Реалізована в художній мові кінця XX століття, 
його внутрішня форма закодовує сучасний мовний досвід, а лексико-семантична та 
асоціативно-образна сполучуваність, що певним чином трансформується у специфічних 
стильових умовах, розвивається в руслі комунікативних, експресивних та мовно-естетичних 
запитів соціуму.        • 
 


