
ІРИНА ГОЦИНЕЦЬ 
«УРОКИ ЧОРНОБИЛЯ ПОЛИНОВО-ГІРКІ...» 
(ОБРАЗ «УРОК» У ПРОЗІ ПРО ЧОРНОБИЛЬ) 

 
Українська хронікально-документальна проза постчорнобильського періоду — це окремий 
потужний і доволі специфічний із погляду мовної організації пласт національної словесності. 
Передусім тому, що саме ці твори чи не найпоказовіше відбивають життєвий і мовний 
досвід, набутий українцями внаслідок Чорнобильської катастрофи. Тому природно, що 
одним із найбільш розроблюваних у цьому корпусі національної літератури виявився мотив 
і с т о р и ч н и х  у р о к і в, винесених із тих трагічних подій.  

На мовному рівні вказаний мотив реалізується за рахунок лексичних одиниць, що 
об’єднуються навколо однойменної лексеми урок і формують компонентно розгалужену 
асоціативно-семантичну групу (АСГ). У текстах Ю. Щербака, А. Михайленка, Л. Даєн, 
І. Малишевського, В. Яворівського вони конкретизують мотив моральної відповідальності 
перед сучасним і майбутніми поколіннями.  

Ключова лексема зазначеної асоціативно-семантичної мікрогрупи — урок. У мові 
прозових творів про Чорнобить вона вживається у переносному значенні: «Подія, звичайно 
неприємна або важка для кого-небудь, взагалі те, з чого можна зробити певний висновок, 
збагатитися досвідом на майбутнє // Висновок, логічний підсумок чого-небудь, що має 
значення у майбутньому» (СУМ. — Т. Х. — С. 481). У кінці 80-х рр. ХХ ст. ця лексема 
набула актуальності у публіцистичному стилі сучасної української літературної мови саме у 
зв’язку з численними публікаціями, в яких автори прагнули осмислити трагедію 26 квітня 
1986 року й причини того, що сталося. Тому в літературній мові зазначеного періоду 
з’явився ряд словосполучень (уроки Чорнобиля, технічні уроки, моральні уроки), 
співвідносних із семою ‘висновок’: Уроки Чорнобиля. Уроки технічні. Уроки моральні. 
Уроки виховні (Л. Даєн); Моральні уроки аварії, висновок про те, що після біди Чорнобиля 
ми не маємо права не стати суворіші, вимогливіші, строгіші до себе. Відповідальніші в 
рішеннях, вчинках, у ділі (І. Малишевський). 

Саме слово Чорнобиль стає ситуативним синонімом трагічного досвіду й під впливом 
метафоричного епітета гіркий набуває художньо-публіцистичного забарвлення. Цей епітет 
стилістично увиразнюється як двопланове поняття. Він не тільки дає емоційно-експресивну 
оцінку явищу, але й актуалізує внутрішню форму загальної назви чорнобиль. Пор.: Уроки 
Чорнобиля полиново-гіркі болюче ятрять душу (Л. Даєн); Чорнобиль, полин-трава [..] — 
урок мужності й стійкості. Чорнобиль — гіркий урок втрат моральних і виховних 
(Л. Даєн). 

Контекстуальна семантика лексеми урок розкривається й завдяки дієсловам із 
значенням ‘робити висновок, осмислювати’, а саме: Навіщо знімався цей фільм? Мабуть, не 
лише для того, щоб зробити нас очевидцями сумних подій, а й примусити нас задуматися, 
щоб на головне запитання: чи послужив нам Чорнобиль уроком — відповів кожний 
(І. Малишевський); Так, Чорнобиль примушує багато що переглянути. Він кличе глибше 
замислитися над логікою внутрішнього зв’язку між причинами і наслідками (Л. Даєн); 
Справа в тому, що потрібно просто осмислити, зрозуміти це явище… (І. Малишевський). 

Як бачимо, осмислення подій на ЧАЕС, їх оцінювання відбуваються у контексті 
окреслення норм поведінки людей, їх ставлення один до одного й до суспільства. Тому 
асоціативно-семантичне поле «урок» об’єднує слова мораль, обов’язок, життя, совість: 
Такою була їхня мораль. Таким було їхнє високе почуття громадянського обов’язку 
(Л. Даєн); Усі як один виконують свій нелегкий професійний і громадянський обов’язок 
(Л. Даєн); Без таких, як ви, не зупинити б ні розпад ядра, ні розклад совісті 
(А. Михайленко); — Тепер багато що втратить вартість. Все. Крім життя і совісті 
(В. Яворівський). 

Із цих причин у коло уваги письменників потрапляє внутрішній психічний світ людини 
з її настроями, переживаннями та почуттями, що означується лексемою душа. Це слово стає 



одним із ключових у мові роману В. Яворівського «Марія з полином у кінці століття». Воно 
вживається у розмовно-побутових фразеологічних одиницях, у роздумах на суспільно-
політичні теми: — Ой не к добру це, людоньки, не к добру, чує моя душа!; Не знаю, але 
треба, бо душа зараз розірветься й полетить у цю сіру безвість; У більшості з тих, кого 
привозять сюди, [..] вселенська втома від життя, моторошна байдужість, від якої ціпеніє 
й заходиться безпросвітним смутком душа (В. Яворівський). 

У згаданому романі В. Яворівського є ніби два плани — життя міста енергетиків та 
життя села. Ці мотиви позначилися й на творенні ускладнених метафор із ключовим словом 
душа, на їх стилізації, яку створюють у першому випадку асоціатив-термін рентген, а в 
другому — асоціатив-побутовизм хата. Пор.: — Ти ще не випила за упокій татової душі, а 
вже береш на рентген мою грішну; Думала, що закам’яніла за цю добу, що душа її, як 
хата покійної Ївги Поліщучки, порожня (В. Яворівський). 

В індивідуально-авторській інтерпретації номінація душа — це й метафора культури, 
духовності соціуму. Не випадково ця лексема включена в один асоціативно-образний ряд 
діти — майбутнє. Наприклад: — А що беремо? Душу! І дітей! Якби хоч це вивезти! 
(В. Яворівський). 

Багатоплановим є авторський метафоричний вислів підзарядити душевні акумулятори 
— 1) відпочити на лоні природи; 2) задовольнити свої бажання, наповнитися чуттєвою 
енергією, натхненням, як-от: Приїздять підзарядити свої душевні акумулятори, але село 
нині само потребує цієї підзарядки, духовного допінгу (В. Яворівський). 

Лексема душа перебуває також в одній асоціативно-образній площині зі словами село, 
культура, звичаї: Здебільшого не несуть вони в ці неперспективні села ні культури, ні душі, 
ні нових звичаїв, а лише дачну безтурботність, моральну втому від великих міст і 
цивілізації (В. Яворівський). 

АСГ «урок» об’єднує й лексику на позначення негативних рис, типів поведінки, що 
означуються як підсумок осмислення причини аварії на ЧАЕС. Наприклад: Не все 
замикалося лише на Чорнобилі, тож і ввели у фільм цілий мотив гострих запитань: про 
халатність, головотяпство, догідництво тощо — істинні адреси чорнобильської біди 
(І. Малишевський); Технічна легковажність, моральна вседозволеність, професійна 
розбещеність і головотяпство — причини тяжкого злочину (Л. Даєн); Поховати б 
назавжди разом у ньому [саркофазі] нашу безпечність, нашу безалаберність, байдужість і 
бездушність (А. Михайленко); Злочинна безвідповідальність — вірус усіх набутих нами 
фобій. Що досконаліші, то менше в людській душі залишалося місця для совісті, 
моральності, жалю, співпереживання, а відтак і духовної відповідальності 
(А. Михайленко); Серйозним уроком, суворим застереженням проти розхлябаності, 
недисциплінованості, безвідповідального ставлення до виконання службових обов’язків 
прозвучав вирок винуватцям аварії на ЧАЕС (В. Трегубов); Виявивши розгубленість і 
боягузтво, Брюханов не вжив заходів до обмеження масштабів аварії (В. Трегубов). 

Із-поміж моральних уроків Чорнобиля виокремлюємо урок правди , оскільки, як 
відомо, певний період суспільство було в ситуації інформаційної блокади, що спричинювало 
появу здогадок, пересудів тощо. Відповідна лексика аналізованих творів відображає 
означену проблему: Інформації, чіткої інформації бракувало (Л. Даєн); Чого було більше — 
перестраховки, інформаційної боязкості, несумісної з гласністю, відомчого бажання 
сховати кінці? (І. Малишевський); Чорні пересуди, здогадки й припущення блукали містом, 
мов зграя роздрочених шакалів (А. Михайленко); Дозиметри повідали страшну, трагічну 
правду (Л. Даєн). 

Провідним у аналізованих творах є також мотив пам ’ят і  — ‘здатності 
запам’ятовувати, зберігати і відтворювати в свідомості минулі враження’ (СУМ. — Т. ХІ. — 
С. 39): Спершу ми забуваємо назву трави, по якій колись бігали босоніж, і назву дерев, у тіні 
яких ховалися від спеки, назву джерел, які поїли нас, а потім забуваємо і назви річок нашого 
дитинства, і той край, де вони течуть (А. Михайленко). 



Крім вказаного, тексти засвідчують асоціативно-семантичні зв’язки лексеми пам’ять із 
такими поняттями: 

• ‘минуле’: Але не врятувати те, що ще можна — злочин перед пам’яттю і майбутнім… 
(А. Михайленко); 

• ‘історія’: Їх [прип’ятців, чорнобильців] не можна забути, бо це пам’ять не окремих іванів чи 
грицьків, а пам’ять народу (А. Михайленко); Місто без пам’яті — людина без душі 
(А. Михайленко); 

• ‘згадка’: Щоб уночі прокидався від поштовху пам’яті: поруч з нашим мирним життям — 
мертва Зона (А. Михайленко); 

• ‘духовні цінності’: У Зоні залишали не тільки садиби, городи, меблі, машини, худобу — 
залишали пам’ять предків (А. Михайленко). 

Текстові зв’язки лексеми пам’ять позначені впливом наскрізних мовообразів — полин, 
біль, мужність тощо: Полиново-гірка, болісна пам’ять (Л. Даєн); Та потім згодився: в 
такій непростій ситуації дбати про «якісь там» ікони — також мужність. Мужність 
пам’яті (А. Михайленко). 

У романі В. Яворівського «Марія з полином у кінці століття» спостерігаємо символічне 
значення деталей довкілля (коріння сосни, чорнобиль), предметної назви свічка, що стають 
словами-образами пам’яті, зв’язку людини зі своїм народом. Так, мовообраз сильного 
коріння пронизує увесь твір, через нього вербалізується зв’язок людини із землею, на якій 
вона народилася, ідея пам’яті. Такої художньо-образної конкретизації письменник досягає за 
допомогою епітетів, трансформованих фразеологізмів та стилістичного контрасту: Коріння. 
Дебеле, жилаве коріння на піщаній сільській дорозі [..] Посічене гусеницями тракторів, 
колесами возів і вантажівок, кимось зозла порубане сокирами і лопатами, але — живе; 
Дарка судомно вхопилася п’ястуками за оголений корінь сосни, другою рукою тримає воза. 
Віз і корінь розривають її; Та ще й під ноги треба постійно позирати, щоб не перечепитися 
через коріння й не впасти з прапором; Вхопися за корінь! За корінь тримайся! Хоч зубами, 
але за корінь. 

Так само знаком-символом рідної землі є чорнобиль, що повсюдно росте у лісі, на 
сільському подвір’ї, з яким проводжають в останню дорогу померлого. Символічно, що саме 
чорнобиль бере з собою як пам’ять про рідну оселю викинута трагедією на чужі «чисті» землі 
Марія. Пор.: Борти причепа відкинуті, днище його встелене чорнобилем і глухою кропивою; 
Діти за хатою качаються по молодому чорнобилю й полину (В. Яворівський). 

Запозиченим із християнського культурного досвіду символом пам’яті про померлих, 
загиблих є слово-образ свічка: Марія роздала по пиріжку, встромивши в нього запашну 
свічку; Федір стоїть на порозі, а мама йде до світлиці, чиркає сірником, запалює свічку на 
столі, ставить її у склянку з пшеницею (В. Яворівський). 

За моделлю контрастування вибудуваний у романі В. Яворівського художній образ 
калинового куща, за яким закріплюється ідея пам’яті про минуле народу, історії українства, 
ідея невмирущості національного єства: За її [«Волги»] задній бампер зачепився вирваний з 
коренем із піщаного ґрунту кущ калини, волочиться по землі, залишаючи сліди-подряпини; 
Вляглася під кущем калини, на якій висять старі шкарпетки, стоптані черевики і пляжні 
тапочки, але калина однаково зацвіла (В. Яворівський). 

Спостереження над уживанням аналізованої групи лексики дає підстави стверджувати, 
що тема винесення серйозних уроків із чорнобильської трагедії є домінантною для 
української хронікально-документальної прози кінця ХХ ст. Показовим її реалізатором і 
водночас виразним аксіологічно маркованим концептуальним мовно-часовим знаком став 
однойменний образ урок, який у мові творів А. Михайленка, Ю. Щербака, Л. Даєн, 
І. Малишевського, В. Яворівського, В. Трегубова формує потужне і відкрите семантичне 
поле. Типи асоціативно-образної сполучуваності його складників відбивають не тільки 
набутий унаслідок аварії на ЧАЕС життєвий і мовний досвід, а й новітні комунікативні й 
експресивні запити сучасного українського соціуму. 
 


