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Мовна майстернiсть письменника великою
мiрою визначається вмiнням дiбрати з усього
лексичного багатства синонiмiв загальнонарод-
ної мови найточнiшi слова, якi найправдивiше
виразили б саме те, що людина бачить, що хоче
сказати. Видатний український поет Яр Славу-
тич був одним iз тих митцiв, якi вправно, з лю-
бов’ю послуговуються синонiмiчними засобами
української мови.

Одним iз важливих аспектiв вивчення мовної
картини свiту є стилiстичний аналiз текстiв. Вiн
дозволяє розкрити сутнiсть свiтобачення пись-
менника у єдностi загального й часткового, ста-
тичного й динамiчного. Стилiстичнi дослiджен-
ня в Українi тривали  у зв’язку з розвитком нау-
ки про мову i стиль художнього тексту у за-
рубiжному та вiтчизняному мовознавствi. Бiля
джерел стилiстики стояли такi видатнi дослiдни-
ки, як Ш.Баллi, В.Виноградов, Г.Винокур та
iншi, працi яких створювали пiдвалини вивчен-
ня художнього мовлення як окремого феномена.
Низка теоретичних аспектiв, пов’язаних iз проб-
лемами художнього мовлення, висвiтлена у пра-
цях Л.Булаховського, І.Бiлодiда, М.Жовтобрюха
та iн. З останньої третини ХХ ст. дедалi бiльше
уваги привертають власне стилiстичнi студiї,
присвяченi особливостям мовнопоетичного сти-
лю письменникiв. Серед знаних iмен у цiй ца-
ринi лiнгвiстики слiд назвати В.Чабаненка,
А.Мойсiєнка, О.Дея, С.Єрмоленко, В.Калашни-
ка, А.Коваля, Л.Сисиченко, Н.Сологуб, Л.Ста-
вицьку та iн.

За спостереженнями мовознавцiв, в україн-
ському художньому стилi найрозвиненiшi – дiє-
слiвнi синонiмiчнi ряди. Зокрема саме дiєслiвна
синонiмiка поезiй Яра Славутича є одним iз важ-
ливих стилiстичних засобiв, що дає змогу авто-
ровi правдиво змальовувати дiйснiсть, розкрива-
ти багатограннiсть характерiв своїх персонажiв.

При вивченнi мови окремого письменника
члени синонiмiчного ряду в основному розпада-

ються на двi групи: сталi синонiми, вживанi в
лiтературнiй мовi (сюди долучаємо також фра-
зеологiчнi звороти), та синонiми, зумовленi ли-
ше певним текстом, тобто так званi контексту-
альнi синонiми. Яр Славутич не обмежувався
використанням лише загальновживаних сино-
нiмiв. У його творах часто зустрiчаються iнди-
вiдуальнi словотворення, серед яких подибуємо
слова рiзних семантичних груп.

Ми маємо на метi проаналiзувати художнi
тексти Яра Славутича для повнiшої характери-
стики експресивних засобiв його творчої лабора-
торiї – на прикладах дiєслiвної синонiмiї. 

Отже, завдання нашої статтi полягає в тому,
аби дослiдити з  функцiонально-прагматичних
позицiй синонiмiчнi ряди дiєслiв на означення
акту мовлення в поезiї Яра Славутича.

Синонiмiка у творчостi Яра Славутича – це
цiла система старанно дiбраних близьких за
змiстом слiв, що вiддзеркалюють свiтогляд пись-
менника. Аби показати вмiння митця послугову-
ватися лексичним багатством мови, дбайливiсть
i вимогливiсть поета при доборi слiв-синонiмiв,
проаналiзуймо найбiльш широко й часто вжи-
ванi синонiмiчнi гнiзда.

Одним iз членiв синонiмiчного ряду на озна-
чення акту мовлення є гнiздо дiєслiв iз домiнан-
тою говорити – казати, якi найзагальнiше пере-
дають його семантику. Рiзниця мiж ними поля-
гає в специфiцi їхнього використання. Якщо сло-
во говорити Яр Славутич зазвичай уживає для
характеристики тривалої розмови або для за-
гальної фiксацiї акту мовлення, то дiєслово каза-
ти поет рiдко використовує в такому значеннi.
Воно найчастiше зустрiчається з префiксом с- на
означення короткої тривалостi, доконаностi вер-
бальної дiї. Слово сказати чи його синонiм гово-
рити не вносять до контексту жодних стилiстич-
них вiдтiнкiв: «Говорять люди: / Променi снаж-
ливi, / Протявши всесвiту предвiчну даль, / Об
кригу вдарились потоком / Назад до сонця в за-
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хватi течуть...» [2; 100]; «Тепер просохнем, тепло до
Павла / Сказав Гаврило, сiвши пiд кущами» [4; 98];
«Хто сказав, що жiнка слабша стать? » [4; 55]; «Бе-
ри – сказала мати, – й поспiшай, / З неволi рiдний
визволяти край!» [4; 55]; «Павло сказав: “Чи пан, а
чи пропав, – / Крiпiмось, друзi!”» [4; 81]; «Павло
сказав – як вузол зав’язав!» [4; 84].

Найуживанiшим у лексиконi поета вважаємо си-
нонiм мовити. Це слово трапляється у текстах з
рiзними префiксами, кожен з яких надає йому ново-
го значення або охоплює рiзнi моменти мовлення,
наприклад закiнчення дiї – промовив. «Павло про-
мовив подорожi гасло» [4; 107].

У творах усiх поетичних жанрiв Яр Славутич ча-
сто вживає слово мовити без якихось стилiстичних
вiдтiнкiв. Як абсолютний синонiм дiєслова казати,
мовити у безпрефiкснiй формi iндивiдуалiзує мову
персонажiв, а в авторськiй мовi – дає змогу уникну-
ти повторiв: «“Гадаю годi!” – мовить Жан i Джон го-
ворить: “Годi”» [2; 22]; «Поетом бувши, крiпнув че-
редник, / Щоб давнiй рiд, як мовив дiд, не зник»
[4; 66]; «“Тепер отямся й не читай Олеся” – / Вона з
любов’ю мовила менi» [4; 92]; «Не буде пiзно навiть
у четвер… / Завзято мовив лагiдний херсонець»
[4; 121]; «Павло вихрасто мовив як поет» [4; 126].

У дослiджуваних творах у рiзних значеннях час-
то зустрiчається архаїзм ректи. При позитивнiй ха-
рактеристицi вiн пiдкреслює урочистiсть або висту-
пає засобом iндивiдуалiзацiї мови персонажiв, та-
кож додає iронiчностi до портретiв i в описах сучас-
них авторовi подiй, i в творах легендарного характе-
ру. «Прости їм, Боже, як вони / Неправду чесними
вустами / Рекли в обладi сатани» [1; 63]; «Твою пал-
ку, нескорену любов / Бере обладою Pacific Grove,
/ І ти речеш: – хвилино, зупинися!» [3; 44]; «Ще па-
ру днiв i вирине Висунь / (Яку рекли i звали полу-
станком) / Із моря нив, достояних красунь, / Що
занiмiли перед повним ранком, / Готовi сонцю про-
ректи» [4; 51]; «Ректи вiдважно iстини iсторiй»
[4; 91]; «Я добре знав тодi, кому печалi / Рекли скор-
ботно в невiдмiтнi далi» [4; 92]; «Рече легенда…»
[4; 98].

Щодо слова гуторити, то воно передає спокiйну
невимушену розмову кiлькох осiб, тема якої не ви-
кликає особливого хвилювання й не вирiзняється
важливiстю, наприклад: «Дiди гуторять» [2; 35];
«Меткий пливок, бувало вiн гуторив / Не нiч, не двi
з молодшими» [2; 87]; «Колись так слухав, як один
дiдусь / Байки гуторив про Куявську Русь» [2; 95];
«Державний дух своє народне тiло, / Яке не зносить
навiсних тенет, / Крiпить буттям, щоб завжди мо-
лодiло / (Таке гуторив не один поет!)» [2; 120].

Для передачi думки героя з вiдтiнком урочи-
стостi Яр Славутич вживає синонiм висловлюва-
тись. Вiн зустрiчається досить рiдко: «Премудро
висловився хтось – / Чи не Осьмачка, промiтний То-

дось» [4; 68]; «Хотiв Григорiй висловити тугу»
[4; 129]. Розмовне дiєслово бурчати означає докуч-
ливе висловлювання власного невдоволення,
дорiкання комусь: «А я бурчав: “Що край, то оби-
чай!”» [4; 127]. Синонiм твердити вказує на впев-
ненiсть людини в тому, що вона говорить, iнодi на
повторення сказаного, наприклад: «Твердить Гри-
горiй у лiсi на радi» [2; 134]; «Твердять, загине свiт
в огнi / Або в льоду» [2; 240]; «А я тверджу: – / Це
потаємна сила» [2; 100]; «Павло твердив: “Серед
Сiямських доль / Король – як Будда, Будда мов Ко-
роль!”» [4; 120].

Рiдковживаний синонiм дуднити характеризує
неясну, невиразну мову героя та пiдкреслює нега-
тивне ставлення автора до нього: «Дуднить орда...
Де спiльних нам?» [2; 116]. Близько до цього дiєсло-
ва прилягають лексеми гоготати та гудiти, якi в
певних контекстах виступають синонiмами до гово-
рити, наприклад: «–Гур-ра! Гур-ра! – навкруг заго-
готало...» [1; 116]; «...Гудуть, наче рвiйнi вiтри над
пiсками, – / І скарга до неба, мов шквал, устає»
[1; 44]. Контекстуальним синонiмом проронити по-
ет послуговується у сенсi стримано, коротко промо-
вити що-небудь (звичайно, пiсля тривалого мовчан-
ня), скажiмо: «Масний проноза проронив на стрiчi:
“Я дуже жалую, що невiдомий хтось на тебе риє...”»
[1; 115]. Для опису вимушеної, силуваної вербальної
дiї ужито дiєслово витиснути: «...Слабий, пiвмерт-
вий, пiвживий суддя, не переслухавши достотно
справи, / Насилу витиснув “All right...” – i пiдпи-
савсь» [1; 116]. Лексема випалити фiгурує в текстах
на означення несподiваної, швидко сказаної реплi-
ки: «Вiн випалив: “Що з тебе за козак?!”» [4; 52].

Розгляд лексичної синонiмiки Яра Славутича не
може бути повним без урахування авторських образ-
них словосполучень i фразеологiзмiв, якi характери-
зують поняття цього гнiзда. Усi вони в дослiджува-
них творах дiєслiвно-iменниковi: «Золотi слова те-
чуть iз уст... » [4; 41]; «Злетiла правда з язика...»
[4; 206]; «Повiв розмову...» [4; 103] ; «Тут навiть бiс
удався до промов…» [4; 115]; «...І ринув слiв палкий
струмок...» [4; 116]; «Павло й Гаврило, кинувши
довiру, / Дали свободу гнучим язиком: / “Змiя захме-
лена була не в мiру”» [4; 124].

Характеризуючи синонiми, що означають акт
мовлення, варто згадати про низку дiєслiв, якi пев-
ним чином пов’язанi з процесом говорiння, але не
належать до цього синонiмiчного ряду. Ось деякi з
них: благати, молити, божитися, каятися. Їх не
можна зарахувати до гнiзда з поняттям говорити то-
му, що вони мають власнi, вiдмiннi значення й нале-
жать до iнших самостiйних синонiмiчних гнiзд.

Синонiмiчний ряд зi словом-показником крича-
ти, як правило, описує акт мовлення з метою вира-
ження емотивного стану мовця. У  поетичних тво-
рах Яра Славутича синонiмiчний ряд, лексеми яко-
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го пiдкреслюють пiдсилений тон мовлення, рiзно-
манiтний. Деякi синонiми вжито в узвичаєному
сенсi, iншi – з вiдтiнками, властивими саме для по-
етового слововжитку. Основою цього ряду є дiєсло-
во кричати. Воно найширше й найзагальнiше у
своєму значеннi й використовується для передачi
рiзних моментiв мовлення, наприклад: «Крикнув
гончий: “Собiрайсь с вєщамi!”» [3; 92]; «А команди-
ри, владою бутнi, кричать нахабно» [2; 130]; «Ста-
вай! Шикуйся! – крикнув командир» [2; 133].

У поєднаннi з афiксами дiєслово кричати набу-
ває нових вiдтiнкiв значення, а саме:

а) скрикувати – раптово, уривчасто видавати
крик: «Хтось третiй скрикнув, – бо й менi шiстнад-
цять!» [4; 52];

б) викрикувати – дуже голосно вигукувати, ви-
мовляти що-небудь або раз у раз уривчасто крича-
ти: «– Пароль! Пароль! – викрикує юнак» [1; 39].

Близька до стрижневого слова цього синонi-
мiчного ряду лексема волати у таких прикладах:
«Нас морять до смерти, – волає Глiб, – / А псам
вiддають наш тюремний хлiб» [1; 44]; «Ти волаєш
вогнем Чорновола i Дзюби» [1; 48]; «Юнак волав
би до свого сконання…» [4; 61]; «Волав Максим:
“Наїжтеся сьогоднi”» [4; 69]; «…Скликай войовни-
чих краян, / Волай до душi й голови…» [4; 27];
«І людськi душi, збуренi заранi, Волають: “Крем-
лю кров’ю покропи…”» [4; 74]; «Волає край вугiлля
i пшениць…» [4; 136]; «Кричи, волай, мала люди-
но!» [4; 30].

В останньому прикладi поет використовує
амплiфiкацiйний прийом, вживаючи поруч два
дiєслова одного синонiмiчного ряду, аби увиразни-
ти поетичний контекст i точно передати думку.

До описаного синонiмiчного ряду належить i си-
нонiм валувати, який вказує на невгамовний крик:
«Знемiгся Богдан, зневiрився Хмiль: “Валують ля-
хи…”» [2; 116].

Зi значенням несамовитого крику, лементу в по-
езiях Яра Славутича зустрiчається дiєслово ревти,
наприклад: «Реве розбiй у суздальськiй кровi»
[1; 26]; «Ревли “гур-ра!” Свiньовський i Сканкiв-

ський» [1; 116]; «Чиї ж то голосно, чиї ревуть неса-
мовито труби?» [3; 33]; «Батий Реве у жилах кожно-
го москвина» [4; 39]. Розмовна лексема горлати
вказує на голосне мовлення, крик або спiв на все
горло, наприклад: «Горлав комбат, хвалив радянсь-
ку мiць…» [2; 133]; «“Гур-ра!”» – горлав московсь-
кий посланець» [4; 45]; «–Вставай! – п’яниця хрип-
ло загорлав…» [4; 52].

У значеннi «голосно вимовляти, виголошувати
якi-небудь слова» Яр Славутич використовує
дiєслово гукати: «Розкуйся! Окрилься! – гукає
Глiб» [1; 5]; «“З’їм тебе!” – гукає обрин» [4; 11]; «Не-
мов Ярема, звiвши меч пiд хмари, / Гукав: “Покари
москалям, покари!”» [4; 56]; а також у розумiннi «го-
лосно кликати», наприклад: «Метавсь на плетенцi,
збивавсь на словi, когось гукав...» [2; 100]; «Гукавши
дзвiнко до любови старту…» [2; 102]. 

У поезiї трапляються й дiєслова iз синонiмiчно-
го ряду зi словом-показником кликати, тобто голо-
сом, жестом просити наблизитися, пiдiйти, обiзва-
тися, наприклад: «І жаром червоним кличе мене,
шепоче: – Крiпися! Туга мине…» [2; 8]; «А ти висо-
ти в сонцi покликала i з темних нетрiв радiсно рос-
ла» [3; 45]; «Тепер твоя непогамовна сила / Клеко-
че й кличе на тяжкi дiла» [2; 72]; «І звагу до помсти
кличе вiдплата за тьму смертей…» [1; 55]; «Голосни-
ми кличе вiками…» [1; 57]; «Кличе, кличе мечiв напо-
ра – / Вiдлiтають туди щодня!» [1; 82]; «О скiльки
вже разiв я кликав смерть» [2; 218]. Розмовне
дiєслово звати Яр Славутич використовує разом iз
домiнантою кликати: «Тло не блiде / Кличе: – До-
дому! – / Землi зовуть: – на допомогу!..» [1; 66].
Вживання амплiфiкацiї свiдчить про намагання
автора не тiльки уникати повторення слiв, а й ви-
разнiше передати думку.

Отже, спостереження та аналiз синонiмiчних
рядiв на означення акту мовлення показали, що ха-
рактерною ознакою мовної картини свiту Яра Сла-
вутича є надання переваги емоцiйно забарвленим
лексемам, самобутнiм та оригiнальним. Автор умiло
вплiтає образнi одиницi мови в тканину поетичних
творiв, створюючи неповторний колорит iдiостилю.
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