
ГАННА ДЯДЧЕНКО 
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ «ЖІНКА» В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕТИЧНІЙ МОВІ 

КІНЦЯ XX — ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ 
 

Лексико-семантичне поле «жінка» є одним із найбільш актуалізованих у сучасній 
українській поезії. Серед найчастотніших його реалізаторів виділяємо образи матір, дівчина, 
Поезія, Муза. Вони, в свою чергу, утворюють власні мікропарадигми: мати — мама, 
праматір, ненька, Богородиця, Божа Мати, мадонна; дівчина — дівчинка, юна жінка, доня, 
лялечка, юнка, діва, дівчисько, німфетка тощо. Окремий тип асоціативно-образного 
співвіднесення репрезентують образи Поезія, Муза, для стилістичної реалізації яких активно 
використовуються однойменні номінації Поезія, Муза, власна назва Мельпомена, образи 
поетеса, поетка. 

У лексико-семантичній парадигмі образу жінка фіксуємо нечисленні старослов’янізми, 
що є мовними знаками високого стилю: там відслонять заслону / пурпуровій діві в червоній 
короні / яка вбрана у шурхіт шовків (В. Махно). Такі образні слововживання — епізодичні, 
натомість виразнішою є тенденція до активного використання знижено-сти-лістичних 
засобів: вульгаризмів, просторічних слів, обсценної лексики, як-от: баба, повія, лярва, 
хвойда, відьма, дурепа. Як вторинні номінації денотата жінка вживаються також власні 
назви (Єва, Марія, Мона Ліза, Роксоляна, Моніка, Мотря, Катерина, Мальвіна, Жанна 
Д’Арк, Кармен, Офелія, Ізаура), назви осіб за видом занять, професією (черниця, домініканка, 
жриця), назви міфологічних істот (мавка, мева, русалка, німфа, потерча, сирена, фея, 
сивілла), номінації за національною належністю чи місцем проживання (мулатка, пражанка, 
парижанка, андалузка, мавританка, карибська жінка) і т. ін. 

Багаточленний ряд вторинних номінацій жінки утворюють також назви-характеристики 
за типом її соціальної реалізації. До таких зараховуємо: 
• лексеми на позначення професії та роду діяльності {перекупка, купчиха, швачка, повитуха, 
пастушка, офіціянтка, касирка, студентка, старшокласниця,  хористка,   балерина,   
акробатка,   фотомодель, стриптизерш, повія, Гетера, гейша, блудниця, жебрачка); 
• словесні маркери соціального статусу {цариця, царівна, монархиня, фрейліна, княгиня, 
княжна, князівна, попівна, графиня, королева, принцеса, міщанка, панна, комсомолка, 
піонерка, фараонша); 
• назви, що вказують на родинні стосунки {матір, мама, ненька, теща, дружина, жона, 
наречена, доня, сестра, коханка, бабуня). 

Для стилістики постмодернізму використання поетичної лексики у її традиційно-
високому значенні на загал не показове, однак при змалюванні зовнішності жінки поети 
іноді послуговуються поетичними кодами очі, брови, вуста, серденько тощо: Розтерзані 
вуста свої медові / запустиш в кухоль доброго вина / Чи в серденько нещасне і бідове 
(А. Бондар). Однак для аналізованої поезії більш характерним є іронічний погляд на жінку як 
фізіологічну істоту, що в тексті виявляється через уживання художніх деталей зниженої 
конотації (стегно, литки та ін.). Порівняймо: А ті ще вміли шанувати в жінці / і серце, і 
оголене стегно (О. Короташ); А я — дитина. Ноги у росі. / Синці на литках. Вигорілі пасма 
(М. Савка). 

Тобто загалом можна стверджувати, що всупереч національній поетичній традиції 
реалізований в українській поезії кінця XX — початку XXI ст. образ жінки-сучасниці 
набуває підкреслено знижених, вульгаризовано-згрубілих обрисів. У руслі такого 
переакцентування особливо виразними видаються зафіксовані у мовостилі А. Бондара 
антитетичні як за семантикою, так і за експресивно-оцінним звучанням порівняння на зразок: 
Ви так мене кохаєте принадно, / Як німфу Пан, як нитку Аріадна; Ви так мене здибаєте 
раптово, / Як амазонка дика Казанову; Якась поетеса, ширша, ніж довша, / Окрилена 
оплесками, вилізе на стіл / І нудно читатиме поему про Довбуша (С. Пантюк); про що може 
писати жінка після клімаксу? (В. Махно). 

Іноді деталізувати образ жінки в сучасній поезії допомагають атрибути матеріальної 



культури (напр., назви прикрас, одягу, парфумів тощо). При цьому нейтральні та позитивно 
конотовані номінації контрастують зі стилістично зниженими, шаржованими 
найменуваннями жінки: баба спродала шаблі / купила низочку намиста / а дітям чорні 
окуляри (В. Цибулько); хвойдо русява у світлому плащику (О. Ірванець). Іноді такі предметні 
назви ампліфікуються, підпорядковуючись стилістичному окресленню зовнішнього портрета 
жінки: Я люблю твої руки, очі, керсетку, / сукню з ліфом, сорочку, кафтан, запаску, а 
також панчохи і черевики (Ю. Андрухович). 

Показовим напрямком мовностилістичного окреслення образу жінки в сучасній 
українській поезії є також мотив алкогольної деградації особистості: темношкірі мулатки — 
безсоромні й хтиві, / перетравлюють спирт майже так, як і флірт, / сторожкі амазонки 
сухої землі / п’ють горілку і членствують в / комсомольськім активі (С. Жадан); О фрау 
Ґретхен, пам ятаю вас, / Ja, ja, natürlich, як сьогодні бачу: / Чи п’єте біля бочки хлібний квас, 
/ Чи цмулите тихцем картвельську чачу (А. Бондар). Оскільки пияцтво в суспільстві 
традиційно засуджувалося, причому жіноче суворіше, аніж чоловіче, образ алкоголю іноді 
виступає символом втрати невинності та духовного занепаду. Основну смисломоделюючу 
функцію в таких поетичних контекстах часто виконує дієслово пити: сьогодні ця дівчинка 
п’є / томатний сік / через рік вона буде пити каву / через два — коньяк (М. Микицей). 

Для семантично вичерпного, смислово рельєфного розкриття образу жінки поети 
нового покоління активно послуговуються вторинними номінаціями — назвами тварин на 
кшталт лошиця, вовчиця, пантера (при цьому смисловій структурі образу жінка домінує 
сема ‘сексуальний об’єкт’): Дичину на таці / з очима сарни піднесе служниця, / вина подасть 
утіхами вустам, / введе руками, пестячи, в іслам, / і вигне стан тугий, немов вовчиця 
(О. Гуцуляк); манірна caдo-істерична панна (А. Бондар), продажна дівка (В. Махно). 

При спробі усвідомлення поетами внутрішньої сутності сучасної людини постає 
поняття «онтологічно невпевненої особистості», яка «відчуває себе швидше нереальною, ніж 
реальною, і швидше мертвою, ніж живою» (О. Задворна). Можливо, це частково допомагає 
пояснити функціонування численних емотивних кодів на позначення фізичного та 
психічного почуття та стану, особливо у поезії так званого жіночого типу: А я була болем... 
Пекла тобі / в скроні, бо ти так невчасно мене / розбудив / А я була — лихом, а я була — / 
страхом, / що лиш доторкнувсь до твоєї руки (Л. Герасименко); Знімаю біль разом з 
білизною, / разом з клаптиками шкіри, / складаю в скриню — на придане (С. Сітало); 
Холодно, майже боляче. / Сонно мені, сліпо (М. Савка). Інтенсифікація експресем ‘біль’, 
‘страх’, ‘лихо’ у таких випадках виявляється у дієслівних метафорах та посилюється 
присутністю займенника першої особи у функції суб’єкта метафоричної дії. 

Сема ‘біль’ може експлікуватися також у порівняльних конструкціях (колючі, мов 
терня, красуні, дівчата, мов ножі), спрямованих на окреслення психологічного портрета 
жінки, яка завдає болю: колючі, мов терня, красуні тобі несуть квіти (Ю. Андрухович); Ми 
стояли на центральнім рубежі, / де дівчата себе несли, мов ножі (С. П’ятаченко). 

Заслуговують на увагу також контексти, які словесно «матеріалізують» проблеми 
екзистенції жінки в сучасному часопросторі, як-от: / тебе не було вже І отже І і мене не 
було (Л. Герасименко); А я? / Я — так, наче і зовсім ніхто... (Л. Герасименко); її, здається, 
просто забули... / Або просто забули її... ім’я (Н. Євтушенко); вона — ніщо / пропажа / 
пастка / пустка в серці (С. П’ятаченко). Помітно, що основну смисломоделювальну 
функцію в таких випадках виконують заперечний займенник ніхто (ніщо), предикат не було, 
предикативна метафора вона — пустка в серці і т. ін. При цьому домінантним стилістичним 
прийомом залишається іронія та самоіронія: Тебе роковану на простір / тримає міцно 
твердь цупка / бо хто ти Лідіє така / щоби вродитися о шостій /.../ не то свята не то 
вакханка / великий пшик / маленьке «щось» / чи просто Лідія якось / народжена о шостій 
ранку (Л. Мельник). 

Образ жінки набуває функціональної тотожності з образом смерті: Жінка чорнява вийде 
на поле / Тореадору очі закрити (М. Савка). Єдиним виходом з цього стану є самознищення: 
я скинула / одяг як тіло / і тіло як одяг / і залишилася чорним квадратом / на чорному тлі 



(Н. Неждана). На текстуальному рівні така неможливість самоідентифікації переконливо 
доводиться засобами так званої «руйнації філології»: хрущі над вишнями гудуть / співаючи 
дівчата йдуть: / без верби і калини / нема україни / без верби і кали / ни нема украї / ни нема 
(С. П’ятаченко). Крім цього, у творчості поетів-чоловіків традиційна роль жінки та саме 
поняття жіночності, її внутрішніх і зовнішніх проявів часто заперечується: десь осторонь у 
чоловічих піджаках / дівчата, незапрошені до танцю, // стояли, і підморгували кажанам, // і 
лацканами крили сяєво зрадливе (Л. Стринаглюк). Соціальною роллю та призначенням жінки 
стає вже не збереження (берегиня), а, навпаки, руйнація — дія, яка завжди ототожнювалася 
зі сферою діяльності чоловіків. 

Номінація «жінка» показово розширюється за рахунок таких вторинних найменувань: 
красуня (Н. Білоцерківець), ведунка-фея (О. Короташ), купувальниця, зухвальниця, 
плакальниця (І. Малкович), шматок мадонни, любов-царівна (Н. Федорак), королева де білів 
(В. Неборак), сестра сосна, сестра зоря, сестри лілеї (К. Москалець) тощо та художньо 
конкретизується оказіональними та загальномовними лексемами осіння, мовчазна 
(І. Римарук), розгублена, пізня (С. Короненко), втрачена, незнана (Ю. Андрухович), дідьча, 
незаймана, підстрелена, галіма (Н. Федорак), нещасна (І. Лучук), кохана, наречена, вагітна, 
жадана, зваблива, зрадлива, негідна (О. Ірванець). Кожен із наведених епітетів є вагомим із 
погляду функціонально-стилістичного навантаження в сучасному поетичному дискурсі. 
Характерною моделлю реалізації образу жінки є також використання ускладненої, 
розгорнутої метафори на зразок гітара в пальцях ловеласа (В. Неборак), янголиця .. вся суціль 
спокуса яснолиця (В. Цибулько). Роль жінки можна спробувати визначити так: Ти жінка. В 
цім твоя межа. / Твій місяць спить, як срібна блешня. / Як прянощ з кінчика ножа, / У кров 
утрушено залежність (О. Забужко); Бути жінкою це дуже просто / це роздвоїтися і 
подвоїтися одночасно / це відчути подвійну вагу / і вдвоє меншу силу / це розбити все навпіл / 
ніч навпіл / дощ навпіл / а потім якось склеїти себе з двох половинок / чорної і білої / і будеш 
такою ж сірою / як ранок (Н. Неждана). 

Таким чином, смисловий і образний спектр лексико-семантичного поля «жінка» в 
поетичній мові кінця XX — початку XXI століття є складним і асоціативно розгалуженим. 
 


