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Мова не лише гендерне дзеркало, 
(…) вона дає змогу конституювати це дзеркало. 

Тим самим це один зі способів гендерного припису
 

(Н. Курилович)

Світогляд, що відображається в мові, 
репрезентуючи чоловічий елемент як 
первинний, жіночий — як вторинний, 

суперечить логіці й чуттю 
справедливості

 
(І. Бодуен де Куртене)
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П Е Р Е Д М О В А

Маючи свої витоки в античності й проіснувавши відносно 
недовго, друге своє народження, як прийнято вважати, ген-
дерологія, зокрема й лінгвістична, отримала вже в XX сто-

літті й посіла чільне місце серед наук гуманітарного профілю на-
самперед на Заході. Наголосимо також, що теоретичною базою для 
виникнення сучасної гендерної лінгвістики, безумовно, слугува-
ли засадничі лінгвістичні концепції В. фон Гумбольдта, О. Потеб-
ні та, звичайно, гіпотеза, чи теорія лінгвістичної відносності Се-
піра – Уорфа. Значно вплинула на розвиток лінгвістичної генде-
рології й сучасна філософія постмодернізму, яка концентрує ува-
гу на тому, що текст не відображає довкілля, а творить нову реаль-
ність: ці реальності не залежать одна від одної, а ставлення людини 
до дов кілля опосередковується дискурсивною практикою, де послі-
довно відображається гендерне мислення. 

Рівноправ’я чоловіків і жінок є невід’ємною частиною прогре-
су людства, елементом демократії й важливою умовою розбудови 
демократичної держави. Сучасний стан суспільних відносин не дає 
змоги ігнорувати знання, навички та творчі здібності жінок і по-
требує повного їх використання. Довгий час жінка була відчуже-
на від влади, обмежена в правах і не мала можливостей реалізову-
вати свої права. Лише в умовах розбудови правової держави, коли 
реально забезпечу ються не тільки рівні права, але й рівні можли-
вості реалізації цих прав різ номанітними організаційно-правовими 
засобами, утверджується принцип рівності прав і свобод людини 
й громадянина. Тому комплексний аналіз за гальних закономірнос-
тей формування й розвитку основних прав, свобод і законних ін-
тересів жінки, розробка рекомен дацій щодо законодавчого забезпе-
чення реалізації конституційного принци пу рівних прав і можли-
востей чоловіків та жінок є актуальним завданням сучасної укра-
їнської науки. Окремі фрагменти філософських і літературних тво-
рів періо ду античності свідчать, що серед людей панувала нерів-
ність, що обумовлювалася особливостями розвитку античного сус-
пільства й пояснювалася різною системою суспільно-політичних 
ціннос тей. Чоловіки й жінки, раби й вільні люди, діти й дорослі не 
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вва жалися рівними. Давньогрецький філософ Демосфен вербалізу-
вав функції жінки приблизно так: гетери служать нам для задово-
лень, покоївки — для щоденної турботи про нас, а дружини — для 
ви ношування нам законних дітей та охорони домашніх вогнищ1. 
Погляди давньогрецького філософа Платона щодо взаємовідносин 
між статями були, як уважають науковці2, на перший погляд нети-
повими для періоду античності. У діалозі “Бенкет” він розповідає 
легенду про те, що люди в давні часи складалися з половинок і мали 
по дві голови і по вісім кінцівок. Ці люди репрезентували не дві, 
а три статі. Третьою статтю були андрогіни, які поєднували чоловічі 
й жіночі риси. Вони були настільки сильними, що ки нули ви-
клик богам, за що Зевс велів розірвати кожного з них на половин-
ки: з того часу вони шукають один одного й прагнуть з’єднання. 
З’явився й вислів “шукати свою половину”. Платон уперше висло-
вив думку, що любов — це жадання цілісності й прагнення до цієї 
цілісності3. Філософія любові Платона дуже прозора. Як більшість 
його сучасників, Платон уважав жінку нижчою істотою, а любов 
до неї — тваринним почуттям, викликаними необхідністю розмно-
жуватися. Любов до жінки він називав “вуль гарною Афродитою”, 
на відміну від “небесної Афродити” — лю бові, що існує між чоло-
віками, яка позбавлена фізичного компонента, тобто любові пла-
тонічної4. Викладаючи концепцію переселення душ, Платон у ді-
алозі “Тімей” стверджував, що душі боязких, безчесних чолові-
ків після смерті переходять у жінок5, тим самим наголошуючи на 
негативності жіночого образу-концепту загалом. Однак у трактаті 

“Держава” Платон вербалізував думку про те, що жінки, які звіль-
нилися від домашніх обов’язків, можуть брати участь у державних 
справах нарівні з чоловіками6. І хоча природа жінки є іншою, це не 
впливає на її здатність виконувати будь-які обов’язки нарівні з чо-
ловіком. Відповідно до своїх здібностей, на думку Платона, жінки 
можуть бути навіть філософами й воїнами, а виховання дітей слід 

1 Жид П. Гражданское положение женщин с древних времен. — М. : Книжное 
дело, 1902. — С. 65.

 2 Див.: Дашковська О. Р. Жінка як суб’єкт права в аспекті гендерної рівності : 
моногр. / О. Р. Дашковська. — Х. : Право, 2005. — С.5.

3 Платон. Пир / Платон // Соч. : в 3 т. — М. : Мысль, 1970. — Т. 2. — С. 120.
4 Там же. — С. 111.
5 Платон. Тимей / Платон. // Соч. : в 3 т. — М. : Мысль, 1971. — Т. 3 (1) — С. 482.
6 Платон. Государство / Платон // Соч. : в 3 т. — М.: Мысль, 1971. — Т. 3 (1). — 

С. 246–248.
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покласти на громаду. Платон уперше наблизився до теоретичного 
обґрунтування ідеї рівноправності статей, але, на думку О. Даш-
ковської, не слід перебільшувати цей факт і нази вати його ідеї фе-
міністичними, як роблять це деякі дослідники7. “Діало ги “Бенкет” 
і “Тімей” свідчать, що Платон дотримувався традиційної антич-
ної точки зору про нерівність чоловіка й жінки. А надання жін-
кам і чоловікам рівних прав, що репрезентовано в трактаті “Дер-
жава”, є лише наслідком ідеї щодо скасування родини й сімейно-
го виховання дітей8. Платон уважав, що ро зум, який відповідає чо-
ловічому началу, є вищою досконалістю, а чуттєвість, що асоці-
юється з жіночим началом, — це вираження недосконалості, ха-
осу, небуття. Тому принцип підпорядкування жіночого начала чо-
ловічому він уважав основним принципом філософського вчен-
ня. Платон стверджував, що тільки той, хто здатний досконало во-
лодіти своїми почуттями, може розумно й справедливо управ ляти 
державою та іншими людьми. Жіноче начало Платон ототожнював 
з приватною сферою9. Однак виразником класичного розуміння статі 
в епоху античності був, як відомо, й Аристотель. Аналізуючи місце 
й роль чоловіка та жінки в суспільстві, він зробив висновок, що чо-
ловік за своєю природою вищий за жінку, тому він править, а жін-
ка підкоряється йому. На його думку, чоловік і жінка так само, як 
раб і вільна людина, мають різну природу й не можуть бути рівни-
ми. Проте становище жінки є більш залежним, оскільки ґрунтуєть-
ся не на соціальній, а на природній нерівності, що є незмінним, на 
відміну від становища раба, який потенційно може отримати сво-
боду10. На думку Аристотеля, основне призначення жінки — слу-
жити чоловікові, тим самим приносити користь родині й державі. 
Участь жінок у громадських справах є важливою умовою правиль-
ної організації суспільного життя, її функції повинні бути ретель-
но регламентовані. Отже, Аристотель уважав, що сферою реаліза-
ції жіночих здібностей є виключно приватне життя.  Відповідно 

7 См.: Гендерный калейдоскоп : курс лекций / под общ. ред. М. М. Малы-
шевой. — М. : Academia, 2001. — 520 с.

8 Дашковська О. Р. Жінка як суб’єкт права в аспекті гендерної рівності… — С. 5.
9 См.: Моллер О. С. Философы-королевы и частные жены: Платон о жен-

щинах и сейме / О. С. Моллер // Феминистская критика и ревизия истории по-
литической философии / сост. М. Л. Шенли, К. Пейтмен / пер. с англ. ; под ред. 
Н. А. Блохиной. — М. : Рос. полит. энцикл., 2005. — С. 47–48. 

10 См.: Аристотель. Политика / Аристотель // Соч. : в 4 т. — М. : Рос. полит. 
энцикл., 1983. — Т. 4. — С. 383.
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до філософії Аристотеля в жінок немає й не може бути статусу са-
мостійності, не може бути нічого, що не пов’язано зі служінням чо-
ловіку, тому єдиним сенсом поділу суспільства на статі є народжен-
ня дітей, а єдиним призначенням жінки — вино шування потом-
ства. У процесі зачаття, як уважав Аристотель, чоловік дає дити-
ні “форму”, тобто душу, а жінка — лише “матерію”, тобто тіло. 
Душа за своєю природою є божественною й кращою за тіло. На 
його думку, існування статей — це випадковість, що не має місця 
в структурі світобудови. Чоловік є нормою, а жін ка — відхилен-
ням від неї. На думку Аристотеля, «жіночність треба розглядати 
як певний природний недолік»11. Він уважав, що чоловік і жінка ма-
ють різні мо ральні риси, що через неоднакову природу по-різному 
виявляються, напр., для жінки мовчання є чеснотою, а для чолові-
ка — недоліком. Настільки ж різними є функції чоловіка й жінки 
в родині: кожен повинен виконувати свої обов’язки, не втручаю чись 
у сферу іншого12. Аристотель докладно розписав функції й обов’язки 
жінки: напр., якими видами діяльності вони можуть займатися, 
в якому віці виходити заміж і народжувати дітей тощо. Отже, філо-
софи античності сприйма ли жінку як особу, нижчу за своєю при-
родою за чоловіка: її статус і функції обмежувалися виношуванням 
потомства й виконанням домашніх обов’язків, а соціальна сфера 
вважалася пріоритетом чоловіків. 

Формуванню гендерної нерівності сприяло й християнство, 
оскільки в Біблії задекларована вторинність жінки, створеної 
з ребра Адама, тобто вже йдеться про фактичну нерівність, підлег-
лість жінки чоловіку. Крім того, саме на жінку лягла “відповідаль-
ність” за первородний гріх. Однак особливе ставлення до жінки, 
захоплення її моральними рисами, крім того, базується на культі 
Богородиці13. З появою християнства пануюча ідеологія нерівно-
сті статей і підпорядкування жінки чоловіку все-таки зазнала пев-
них змін. Християнська релігія поставила звичайну жінку Марію 
на недосяжну висоту, нарівні з іншими культами святих та угод-
ників, утверджуючи тим самим моральне панування жінки в сус-

11 Аристотель. О возникновении животных. / Аристотель. — М.; Л. : Полит-
издат, 1940. — С. 184.

12 Аристотель. Никомахова Этика / Аристотель // Соч. : в 4 т. — М. : Рос. по-
лит. энцикл. — Т. 4. — С. 239.  

13 Див. про це: Рубчак М. Християнська Богородиця чи Берегиня? Фемінізм 
на противагу вічно жіночому / М. Рубчак // Філософська думка : український 
науково-теоретичний часопис. — Київ. — 2000. — № 1. — С. 110–117.
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пільстві. Жінкам належить велика заслуга в поширенні християн-
ського вчення в усьому світі, особливо в Європі. Вони були серед 
перших учнів Ісуса Христа й засвідчили свою віру героїчною са-
мовідданістю, мученицькою смертю від рук інквізиторів та просві-
тительським життям, повними жертвами на користь ближніх. Ви-
сока оцінка жінки в християнстві є частиною нового погляду на 
поділ статей, що вже не вичерпується необхідністю народ ження 
потомства й ведення господарства. Християнство визна вало 
шлюб духов ним союзом, у якому чоловік і дружина мають однакові 
обов’язки один перед одним, а канонічне право вста новило, що бо-
жественний закон однаковий як для чоловіка, так і для його дружи-
ни. Відповідно до християнської догматики чоловік і жінка спіль но 
виражають образ Божий у людині. У Біблії сказано: І Бог на свій об-
раз людину створив, на образ Божий її Він створив як чоловіка, так 
і жінку. Однак благотворний вплив християнства згодом був 
паралі зований аскетичними поглядами, які поширювала церква, 
що вважала жінку гріховною та розпусною. Адже саме через жін-
ку диявол ошукав Адама й позбавив його раю. «Жін ка — це двері, 
через які входить диявол, дорога, по якій крокує спокуса та зло»; 
«тільки чоловік створений за образом Божим, а жінка створена 
від чоловіка і є лише його придатком»14. У збірни ках, що складали-
ся переважно в монастирях, ретельно підбира лися негативні висло-
ви щодо жінки, які містяться в біблейських книгах та творах святих 
отців. Жінку було обмежено в громадянських та особистих правах, 
позбавлено права свідчити в суді, укладати цивільно-правові уго-
ди, відповідати по зобов’язаннях як у сфері приватного, так і пу-
блічного права15, що послідовно й широко зафіксовано в паремій-
ному фонді. Патристика вважала, що жінки ототожнюються 
з гріховною чуттєвістю, яка руйнує внутрішню єдність людського 
й божест венного начала. Августин Блаженний, напр., зауважував, 
що чуттєвість сама по собі не є гріховною, тому що вона необхід-
на для віри й усвідомлення людиною Бога. Чуттєвість стає гріхов-
ною тоді, коли в ній домінують індивідуалізм та егоїзм, непід кон т  -
роль ні розуму. На думку Августина, почуття найменше піддають-
ся раціональному контролю, тому вони й найбільш гріховні, — це 
насамперед сексуальні почуття, джерелом яких є жіноче начало. 

14 Див.: Дашковська О. Р. Жінка як суб’єкт права в аспекті гендерної рівно-
сті… — С. 11

15 Див. про це: Там само. 
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Тому, на думку Августина, найефективніший спосіб виключення 
сексуального задоволення як форми гріховної чуттєвості — це без-
шлюбність і невинність. Шлюб, уведений Богом, не гріхов ний тоді, 
коли його основною функцією є продовження роду. Августин ува-
жав, що саме такими й були стосунки чоловіка й жінки в раю.

У філософії схоластики жіноче начало також розглядали як 
дещо недосконале, таке, що поступається чоловічому, але згідно з 
ученням Аристотеля припускалося, що воно має відповідну функ-
цію, необхідну для реалізації божественного плану загалом. 
У зв’язку з цим у філософії схоластів не так яскраво, як у філосо фії 
батьків церкви, виражений зв’язок жіночого й гріховного. Основ на 
функція жінки — народження дітей — з огляду на схоластичну фі-
лософію є не лише результатом гріхопадіння Єви, але й наслідком її 
природного призначення. Утім, жіноче підпорядкування визнавало-
ся незворотним. Якщо, на думку Августина, жінка, як і чоловік, 
може розраховувати на порятунок за умов подолання своєї гріхов-
ної природи, то в схоластичній філо софії підпорядковане станови-
ще жінки вважали абсолютно неперебор ним, оскільки воно обу-
мовлено її природним призначенням. Для Томи  Аквінського, напр., 
жінка є лише засобом для продовження людського роду 
й не має жодної ваги без чоловіка. Філософія схоластики надає 
жінці статус речі, що принципо во не відрізняється від інших ре-
чей та знарядь праці і якою чоловік повністю володіє й керує. Усе 
зазначене дає змогу зрозуміти витоки концептів стать та чоловік – 
жінка зокрема й також методологічних засад гендерної лінгвістики.

Наприкінці XIX ст. в зарубіжній лінгвістичній літературі вперше 
постало суто лінгвістичне питання про використання англійсько-
го займенника he, що й досі залишилось відкритим. Наголосимо од-
нак, що саме наприкінці ХІХ ст. й в українській науці актуалізували-
ся гендерні дослідження І. Франка, про що сьогодні мало хто зга дує.

У 1900–1960 рр. західні лінгвісти розробляли гіпотезу про кар-
динальну відмінність між чоловічим та жіночим типами мовлен-
ня; порушували питання про доцільність використання словоформ 
типу doctress, authoress і т. ін., але систематичних і ґрунтовних до-
сліджень у цій галузі ще не проводили. Українські мовознавці зна-
ли праці своїх західних колег у галузі гендерної лінгвістики, од-
нак широкого розвою цей напрям не набув, хоч і мають місце нау-
кові розвідки, напр., Л. Булаховського і Ю. Шевельова, що дає право 
стверджувати формування харківської лінгвогендерологічної школи.
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До цього часу достеменно не відомо, хто перший використав 
термін “гендер” у науковому дискурсі. Існує думка, що в соціальних 
науках це пов’язано з Енн Оуклей (70-і роки ХХ ст.). “Gender” в ла-
тин ській та англійській мовах репрезентує значення граматичної 
категорії роду для іменників-істот у разі потреби його уточнення, 
але в соціальних науках він з’явився для визначення соціальних, 
а не біологічних відмінностей між чоловіком та жінкою. А це зна-
чить, що поняття “гендер” не слід кваліфікувати як суто 
лінгвістичну категорію, проте мову й мовлення вже традиційно 
досліджують і з огляду на відображення в них гендеру. 

Виходячи з того, що гендер є компонентом як колективної, 
так й індивідуальної свідомості, його почали вивчати як фено-
мен когнітивний, культурний, соціальний, але також, звичай-
но, й лінгвальний, мовний, що визначає ставлення суспільства до 
чоловіків і жінок, поведінку індивідів у зв’язку з приналежністю 
до відповідної статі, стереотипні уявлення про чоловічі та жіночі 
мовні й комунікативні спроможності — все те, що окреслює про-
блематику статі (від галузі біології до сфери соціального життя 
й культури).  

Загальновідомо, що з середини ХХ ст. пріоритетну роль у лінг-
вістиці почали відігравати соціальні чинники, на тлі яких мову 
розглядали у зв’язку з суспільством та людиною як членом цього 
суспільства16. Методологічно базовим у мовознавстві було визнано 
принцип антропоцентризму.

Назріли об’єктивні умови для становлення нових напрямів мо-
вознавства — соціолінгвістики, психолінгвістики, комунікативної 
лінгвістики, прагматики, теорії дискурсу тощо. Поступово в коло 
інтересів цих лінгвістичних галузей потрапили й соціокультур-
ні відмінності жіночого та чоловічого менталітету, а також тради-
ційна відмінність щодо виховання дітей, врахування особливостей 
їхньої психіки та способу життя. Дослідження 1970-их рр. засвід-
чують, що відбулося визнання цієї проблеми як мовознавчої. Так 
і з’явилася  лінгвістична гендерологія, чи гендерна лінгвістика, 
що стала самостійним науковим напрямом мовознавства, яка 
досліджує гендерні аспекти мови та мовлення, комунікації.

Засновниками сучасної гендерної лінгвістики вважають бри-
танських та американських мовознавців: це насамперед С. Беннет, 

16 Див. напр.: Швачко С. О. Соціолінгвістичні аспекти гендерної проблеми / 
С. О. Швачко // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2003. — № 609. — С. 89–96.
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А. Годдард, Дж. Міллс, Л. Паттерсон, Д. Спендер, Дж. Уілліамс та 
деякі інші.

Існує думка, що лінгвістична гендерологія вивчає взаємозв’язок 
біологічної статі людини з її культурною ідентичністю, психоло-
гічними особливостями й різними видами поведінки, насамперед 
мовленнєвої, тому й першочерговими завданнями лінгво генде ро-
логії є дослідження особливостей відображення статі в мові, а та-
кож вивчення писемної та усної мовної поведінки чолові ків і жінок.

Отже, гендерну лінгвістику розглядають як самостійний 
напрям мовознавства, що впорядковує, систематизує й намічає 
перспективи розвитку цієї галузі знань, адже сьогодні ні в кого 
вже не викликає сумніву щодо існування суттєвих відмінностей 
між чоловіками й жінками, що мають багатоаспектну приро-
ду й рефлексії в їхню комунікативну діяльність: фактор статі, 
безсумнівно, біологічно, психологічно, соціально й культурно 
впливає на когнітивну сферу, поведінку, сприйняття й використан-
ня мови, мовну спроможність особистості, її мовну свідомість та 
мовну й комунікативну компетенцію.

Однак навіть питання щодо назви цієї галузі на сьогодні ще не 
має абсолютної однозначності — “гендерна лінгвістика”, “лінгвіс-
тична гендеристика”, “лінгвістична гендергетика”, “лінгвістична ген-
де ро логія” чи її скорочений варіант “лінгвогендорологія”. У цій мо-
нографії використовуємо як синоніми терміни “гендерна лінгвіс-
тика”, “лінгвістична гендерологія” й “лінгвогендорологія”.

Зазначимо, що європейський вибір України, безумовно, та-
кож впливає й на обрання наукових пріоритетів. Очевидно, цей 
вибір став ще одним стимулом для включення гендерної пробле-
матики в перелік актуальних напрямів вітчизняної науки, що 
сприятиме розвою української гендерної лінгвістики, яка в останні 
роки, справді, значно активізувалася й відзначається  певними на-
уковими здобутками українських учених.

Те, що гендерні дослідження в Україні на початку ХХІ сто-
ліття пожвавилися, без сумніву, зумовлено й відповід ними соціаль-
ними чинниками, серед яких і жіночий рух. Як відомо, в Україні 
про сте жуємо актуалізацію жіночого руху Femen, активістками 
якого стали І. Шевченко, О. Шевченко й О. Швачко. Представниці 
цього руху виступають з протестами, організовують політичні акції, 
подорожують не лише по містах України, але й за її межами, репре-
зентуючи “свободолюбство”, можливо, навіть надмірну “розку тість”, 
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“сексуальну привабливість” українських жінок на майданах країн 
Заходу, хоч ці дівчата, можливо, й не зовсім відповідають стереоти-
пам української дівчини, але, вочевидь, демонструють формування 
ще одного нового типу української жінки. Їх запрошують на 
телепередачі, в них беруть інтерв’ю, в яких ідеться про статус жінки 
в сучасному соціумі, її бажання бути активною громадянкою, їх 
навіть арештовують (Білорусь, 2012), убачаючи в діях феміністок, 
цих абсолютно емансипованих осіб, порушення громадського по-
рядку. Однак у цих молодих жінок є своя концепція діяльності, про-
грама, переконання, що вони й демонструють, роблять спробу 
втілити в життя. А що з цього вийде — покаже час. Однозначно 
лише те, що жінка своїми діями демонструє, що вона стала іншою, 
репрезентує інший свій статус, показує, що вона здатна виконувати 
ті самі функції, що й чоловіки.

Понад сто років тому в Західній Україні також активізувався 
жіночий рух, який тогочасне галицьке суспільство цілком не сприй-
мало, однак його палко підтримували деякі прогресивні державні 
мужі, напр., І. Франко, а сьогодні нас вражає висока свідомість то-
гочасних жінок, їхня мужність, прагнення відстоювати свої пра-
ва. Утім, велике бачиться здалеку, крізь призму часу, і сьогодні жі-
ночий рух, що мав місце в Галичині наприкінці ХІХ – на початку 
ХХ ст., оцінюють винятково як європейське, прогресивне явище17.

Мова, безперечно, відіграє важливу роль у формуванні свідомості 
щодо системи цінностей кожної особистості. Виходячи з цього, 1990 р. 
Рада Європи прийняла рекомендацію про ліквідацію сексизму в мові 
(гендерної асиметрії), в якій було визнано існування взаємозв’язку між 
мовою й соціальними установками в суспільстві. Рада Європи закли-
кала ЗМІ користуватися мовою, позбавленою сексизму.

З огляду на теорію гендерної лінгвістики мова як система, мов-
лення як відповідна реалізація мови й комунікація як мовна діяль-
ність послідовно відображають гендерні параметри, репре зен-
тують гендерну маркованість. Однак усе ж  “чоловічу” чи “жіночу” 
мови не можна вважати окремими самостійними комуніка тив ними 
системами, хоча специфічні стратегії й тактики чоловіків і жінок, 
безперечно, існують, що фіксується в гендерних комуніка тивних 
чоловічих чи жіночих компетенціях.

17 Пашко А. Жіночий рух в Україні: історичний аспект та сучасний розвиток / 
А. Пашко // Право України. — 2004. — № 3. — С.125–127.
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Звичайно, суспільство загалом «спроможне поважати, навіть 
канонізувати жінок, які досягли успіхів в літературі, мистецтві, 
спорті, науці, навіть політиці, особливо, якщо вони належать істо-
рії. Однак це не означає, що ця повага поширюється на всіх жінок 
як на стать і що суспільство готове визнати існуючу (…) нерівність»18. 
Ці слова сказано всього 10 років тому, але навіть за такий короткий 
час багато що змінилося. Фемінізм невідворотний як складова 
демократизації, модернізації й інтелектуалізації українського сус-
піль ства. Він обіймає весь український лінгвокультурний простір. 
Сучасна українська жінка — це сильна особистість, яка заслуговує 
поклоніння, вона активна й цілеспрямована. В українському 
суспільстві поступово відбувається стирання гендерних меж 
й деконструкція гендерних стереотипів, що насамперед фіксується 
в мові. На думку деяких сучасних дослідників, cтереотипні чолові-
чі риси вербалізуються низкою аксіологічно значущих прикметни-
ків, як-от: сильний, неемоційний, стійкий, логічний, раціональний, 
об’єктивний, незалежний, вільний, активний, честолюбний. Жінки 
характеризуються як несхильні до занять спортом; вони надмірно 
турбуються про свою зовнішність, бояться старості, виявляють 
надзвичайну прив’язаність до сім’ї, мають тонку інтуїцію, біль-
шою мірою потребують підтримки. Стереотипні фемінні риси та-
кож визначаються переліком відповідних аксіологічно маркованих 
ад’єктивів: слабка, добродійна, емоційна, ніжна, легковажна, непо-
слідовна, поступлива, услужлива, залежна, пасивна, сором’язлива, 
несмілива19. Однак, як видається, ці стереотипи набули змін, оскіль-
ки й серед чоловіків багато слабких, залежних, емоційних, пасивних, 
непослідовних, несміливих, таких, які надто турбуються про свій 
зовнішній вигляд, а жінки стають усе більше вільними, незалежни-
ми від чоловіків, активними, стійкими, мужніми, цілком дають собі 
раду й можуть обходитися без підтримки чоловіків, навіть само-
стійно утримувати сім’ю, вони обіймають високі посади20 й при 
цьому гарно виховують дітей, є турботливими й ніжними дружина-
ми, доньками, сестрами і под.

18 Павличко С. Фемінізм / С. Павличко. — К. : Знання, 2002. — С. 120.
19 См.: Коваль В. И. Язык и текст в аспекте гендерной лингвистики / В. И. Ко-

валь; М-во образов. РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. — Гомель : ГГУ 
им. Ф. Скорины, 2007. — С. 11.

20 Див.: Бабієва А. Жінки у Верховній Раді України / А. Бабієва // Часопис 
Парламент. — 2003. — № 2. — C. 37–38.
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Наголосимо, що в Україні в останні 10–15 років було підписано 
низку документів щодо створення рівних прав й можливостей 
для чоловіків і жінок21. Це питання активно досліджується22. За 
міжнародними угодами наше суспільство повинно набути гендерної 
збалансованості23 до 2015 р.

Отже, якщо західна лінгвістична наука на сьогодні має досить 
добрі напрацювання у сфері гендерної лінгвістики, то в українській 
лінгвістиці ця наукова ділянка, хоч і має певні традиції, однак вони 
недостатньо актуалізовані в сучасному вітчизняному мовознавстві, 
як і невідомі вони, на жаль, зарубіжним лінгвістам.

Висловлена думка і є мотивом звернення авторів цієї моногра-
фії до фрагментарного опису історії української гендерної лінгвісти-
ки, її витоків й окреслення сучасного стану її розробки, з’ясування 
прогалин і моделювання відповідної перспективи.

Українська гендерна лінгвістика повинна всебічно репрезен-
тувати, докладно описати насамперед національну специфіку вия-
ву гендеру в мові й мовленні, що ґрунтується на національній мен-
тальності, яка своєрідно запрограмована зокрема й на підсвідомо-
му рівні, закодована в мовній свідомості українців, представлена 
в усіх текстових різновидах, відтворюється в мовленнєвій діяль-
ності як окремих особистостей, так і мовного колективу, україн-
ської лінгвоспільноти загалом, в усіх видах дискурсивної практики 
українців зокрема. При цьому слід розуміти й знати патріархальну 

21 Примітка. Див.: Указ Президента від 25 квітня 2001 року “Про підвищен-
ня соціального статусу жінок в Україні”, Постанова Кабінету Міністрів України 

“Про національний план дій щодо поліпшення становища жінок та сприяння впро-
вадженню гендерної рівності у суспільстві на 2001–2005 рр.” від 6 травня 2001 р. 
(№ 479) та ін.

22 Див.: Болотіна Н. Соціальне законодавство України. Гендерна експертиза / 
Н. Болотіна; відп. ред. Т. М. Мельник. — К. : Логос, 2001. — 82 с.; Гендерна екс-
пер тиза українського законодавства (концептуальні засади). — К. : Логос, 2001. — 
120 c.; За підвищення ролі жінок: програма “Партнерство жінок та чоловіків 
в Ук раїні — політика майбутнього” // Урядовий кур’єр. — 1999. — № 39. — С. 4; 
Хрісанова С. Спроба гендерного аналізу Конституції України // Право Ук раїни. — 
2002. — № 8. — С. 111–113; Хома Т. Чи був фемінізм в Україні / Т. Хома // Ї : неза-
лежний культурологічний часопис. — 2000. — № 17. — С. 21–27.

23 Примітка. Гендерна збалансованість — це представництво жінок у важ-
ливих для суспільства сферах, насамперед у державному та економічному управ-
лінні й політиці в кількості мінімум 40%. Якщо жінок менше, ніж 15%, то виника-
тимуть серйозні диспропорції [Див.: Корольчук Ю. Гендерна революція в системі 
державного управління / Ю. Корольчук // Ї : незалежний культурологічний часо-
пис. — 2003. — № 2. — С. 65].
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традицію, відповідні архетипи й сучасні нововведення, мотивовані 
змінами гендерної норми, гендерних ролей і стереотипів, що й мо-
тивує з’яву нових форм вияву гендеру в мові на всіх її рівнях, а та-
кож у мовленні, де моделюються нові словесні штампи, образні за-
соби, і в комунікації, де реалізуються нові стратегії й тактики, якіс-
но оновлюється структурування мовленнєвих жанрів крізь призму 
гендеру.

Отже, слід послідовно враховувати, що вияв гендеру в мові зу-
мовлений відповідною гендерною національною програмою, яка 
мотивована універсальними категоріями й національною специ-
фікою їхньої трансформації.

У монографії подаємо інформацію про історію формування 
й ста новлення гендерної лінгвістики в Україні, теоретичні мір-
кування авторів, що сформувалися на основі вивчення гендерно-
го лінгвістичного наукового вітчизняного й зарубіжного досвіду, 
а та кож на основі часткового аналізу, опису дискурсивної практики 
яскравих українських мовних особистостей І. Франка та П. Загре -
бельного й української колективної мовної свідомості як патрі-
архальної, так і новітньої в аспекті основних положень гендерної 
лінгвістики.

Ця монографія — наслідок зусиль авторського колективу, який 
очолила професор Тетяна Анатоліївна Космеда (їй належить ідея 
проекту, керівництво та наукове редагування; крім того, дослідни-
ця є авторкою Передмови, І розділу, частково розділів ІІ й ІV,  а та-
кож Післямови — — 8 др. арк.8 др. арк.). ). 

Науковий колектив з підготовки монографії репрезентують 
учні професора Т. А. Космеди, які під її керівництвом захистили 
кандидатські дисертації зі спеціальності 10.02.01 — “українська мова” 
впродовж 2010–2014 рр. і є випускниками аспірантури, шо функціює 
при кафедрі української мови ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Предметом 
їхніх досліджень концептуально чи оглядово були й питання гендерної 
лінгвістики; деякі розділи чи підрозділи цієї монографії є фрагмента-
ми докторських дисертацій, над якими працюють науковці, які репре-
зентують харківську лінгвістичну наукову школу.

Співавторами проф. Т. А. Космеди є:
канд. філол. наук, доцент кафедри філології, перекладу та 

мовної комунікації Національної Академії Національної гвардії 
України (м. Харків) Наталія Анатоліївна Карпенко (авторка 
V розділу — 5 др. арк.);



Передмова

доцент, канд. філол. наук, доцент кафедри української мови 
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди Тетяна Федорівна Осіпова (авторка 
ІІІ розділу — 3 др. арк.);

доцент, канд. філол. наук, доцент кафедри міжкультурної 
комунікації та іноземної мови Національного технічного 
університету “Харківський політехнічний інститут” Людмила 
Миколаївна Саліонович (частково авторка розділу І (підрозділ 1.1. 
написаний у співавторстві з проф. Т. А. Космедою), розділу ІІ 
(усі підрозділи, крім 2.5., що написаний у співавторстві з проф. 
Т. А. Космедою) і розділу ІV (крім підрозділу 4.1., що підготовле-
ний у співавторстві з проф. Т. А. Космедою) — 5 др. арк.;  

канд. філол. наук, викладач-методист вищої категорії, голова 
циклової комісії мови та літератури Коледжу Національного фар-
мацевтичного університету (м. Харків) Оксана Володимирівна 
Халіман (частково авторка розділу ІІ — підрозділи 2.2, 2.3. і 2.4.) — 
2 др. арк.

Т. А. Космеда



22

Р О З Д І Л  І.

ГЕНДЕРНА ЛІНГВІСТИКА В УКРАЇНІ. 
ОКРЕСЛЕННЯ ЇЇ ПОСТУПУ: 

ВИТОКИ, СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТОК 
(Т. А. Космеда, Л. М. Саліонович)

У той час, коли на Заході вже розрізняли поняття “стать” і “ген-
дер” (70-і роки ХХ ст.), у Радянському Союзі слово “стать” 
уживалося насамперед у тому разі, коли йшлося про його со-

ціологічні, соціальні аспекти. Саме тому з цього приводу з’являлися 
вульгарні жарти, поширеним було словосполучення “рівність ста-
тей”, із якого мас-медіа робили висновки, що суспільству загрожує 
з’ява “безстатевих” жінок і чоловіків.

У кожній патріархальній культурі гендерна система була од-
ним із основних механізмів життя суспільства. Статева, гендерна 
ідентичність особистості були, що цілком логічно, основою світо-
відчуття, світорозуміння й світосприйняття людини. Зрозуміло, що 
все це фіксувала мова. 

Кількадесят років тому в Україні про існування такої галузі со-
ціального знання, як гендерні дослідження, знали лише одиниці — 
ті соціологи, гуманітарії, які вивчали західну наукову літературу.

Сучасна гендерна лінгвістика, на жаль, не спирається повною 
мірою на праці українських мовознавців, які стояли біля витоків 
власне української гендерної лінгвістики. Безумовно, насамперед 
у світлі сказаного необхідно згадати генія української нації, вченого-
енциклопедиста І. Франка, який наприкінці ХІХ – на початку 
ХХ сторіч залишив нам у спадщину й окремі лінгвофілософські 
роздуми щодо проблем гендерної лінгвістики24: він розмірковував 
про поняття “гендер”, “гендерні стереотипи”, “гендерні ролі”, “ген-
дерні норми”, хоч зазначені терміни тоді ще не використовувалися 

24 Див.: Космеда Т. Комунікативна компетенція Івана Франка: міжкультур-
ні, інтерперсональні, риторичні виміри : [моногр.] / Т. Космеда. — Львів : ПАІС, 
2006. — 328 с.
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1.1. Витоки гендерної лінгвістики в Україні: 
відображення категорії гендеру в лінгвофілософській концепції І. Франка 

в науці, відчував відмінності між мовленням жінки та чоловіка (жі-
ноче й чоловіче письмо), зокрема це виявляється, коли він аналізує 
художнє мовлення, коментує паремії; окремі думки щодо гендеру 
вербалізовано в його повсякденній комунікації, листуванні, публі-
цистиці й художньому дискурсі.

Після деякої перерви естафету І. Франка щодо ґрунтовної роз-
робки лінгвістичної гендерології підхопили в 40–50 рр. ХХ ст. ви-
датні українські мовознавці цієї епохи, насамперед український 
радянський лінгвіст, представник Харківської лінгвістичної шко-
ли Л. Булаховський, який, частково вивчивши досвід представ-
ників давньої класичної філології, а також сучасної йому радян-
ської й зарубіжної науки про мову, розглянув деякі положення ген-
дерної лінгвістики, тим самим проаналізувавши її проблематику 
з урахуванням мовної діахронії й синхронії, а також спроектував-
ши її розвій. Учений слушно вважав, що мовлення жінок і чолові-
ків слід розглядати як види соціолекту, який виявляється не лише 
в літературному мовленні, але насамперед і в регіональних діалектах.

Напрацювання Л. Булаховського щодо розвитку гендерної лінг-
вістики продовжив його талановитий учень, представник україн-
ського зарубіжного мовознавства, який під час Великої Вітчизняної 
війни емігрував за кордон,  — Юрій Шевельов, чи Юрій Шерех.

В останній чверті ХХ й особливо на початку ХХІ сторіччя ген-
дерні розвідки в Україні активізувалися. Поступово вчені окреслю-
ють об’єкт, предмет, мету, завдання, методологію, метамову цьо-
го мовознавчого напряму.  Очевидно, сьогодні назріла необхідність 
репрезентувати “Історію розвитку української лінгвістичної генде-
рології”, що частково спробуємо продемонструвати.

1.1. Витоки гендерної лінгвістики в Україні: 
відображення категорії гендеру

 в лінгвофілософській концепції І. Франка 
(Т. А. Космеда, Л. М. Саліонович)

У монографії “Комунікативна компетенція Івана Франка: між-
культурні, інтерперсональні, риторичні виміри” її авторка частково 
торкається й питань гендерної лінгвістики, окреслюючи перспек-
тиви гендерних досліджень творчого доробку І. Франка. 

На відсутність в українській науці аналізу спадщини І. Франка 
з огляду на формування гендерної теорії вказує молода українська 
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Розділ І. Гендерна лінгвістика в Україні. 
Окреслення її поступу: витоки, становлення, розвиток

дослідниця М. Госовська, зауважуючи, що «франкова спадщина 
мала б зацікавити також теоретиків та істориків українського фе-
мінізму, однак навколо цієї теми утворилась своєрідна інформацій-
на лакуна або, у кращому випадку, домінування І. Франка на роль 
покровителя молодих жінок-письменниць»25.  Погодимося із назва-
ною авторкою в тому, що, справді, «роль І. Франка в українському 
феміністичному дискурсі значно вагоміша — він був перший, хто 
збурив тишу патріархальної Галичини для нас уже звичним, а на 
той час екстравагантним словом — експансія. Починаючи із середи-
ни 70 років ХІХ ст. він активно цікавиться феміністичною пробле-
матикою — досліджує історію питання в країнах Західної Європи, 
вивчає теоретичні праці “китів фемінізму” — Стюарта Міля та 
Ґарієт Тейлор, спільно з Н. Кобринською налагоджує діяльність 
жіночого руху в Галичині, публікує наукові статті, присвячені 
феміністичній тематиці»26. Серед цих статей чільне місце посідає 
студія “Жіноча неволя в руських піснях народних”, де окреслено 
певну програму досліджень з гендерології й мають місце міркуван-
ня про гендерні поняття, які й сьогодні важливі для поступу укра-
їнської лінгвогендерології, що й розглянемо далі27.

1.1.1. Трактування поняття гендерна норма (поведінка)
крізь призму лінгвогендерології 

в науково-критичному дискурсі І. Франка

Аналіз розвідки І. Франка з фольклористики “Жіноча нево-
ля в руських піснях народних” дає підстави встановити, якими ба-
чить письменник гендерні норми в сучасному йому суспільстві й 
що вважає відхиленням (зміною) від норми, в чому полягають при-
чини того чи того суспільного явища, що впливали на становлен-
ня певних гендерних норм і їхні зміни. Зауважимо, що соціально 
й культурно значущі відомості про поведінку, звичаї й соціалізацію 

25 Госовська М. Франко і фемінізм / М. Госовська // Франко. Перезавантаження / 
[упор. : Б. Тихолоз, А. Беницький]. — Дрогобич : Коло, 2013. — С. 231.

26 Там само. — С. 231–232.
27 Примітка. Правові та соціально-економічні обставини, що впливали на 

україн ську громаду і безпосередньо визначали статус чоловіка / жінки в сучасно-
му Франкові суспільстві, тобто в Галичині другої пол. ХІХ – поч. ХХ ст., доклад-
но характеризувала Л. Саліонович у кандидатській дисертації [Див.: Саліонович 
Л. М. Дискурс Івана Франка у вимірах гендерної лінгвістики : дис. на здобуття сту-
пеня канд. філол. наук. : 10.02.01. — “Українська мова” / Л. М. Саліонович. — Х., 
2012. — 210 с.].
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1.1.1. Трактування поняття гендерна норма (поведінка) крізь призму 
лінгвогендерології в науково-критичному дискурсі І. Франка

чоловіків і жінок в науковому знанні ХІХ ст. фіксувалися спорадич-
но, насамперед в антропології, етнографії та філософії.

Стаття “Жіноча неволя в руських піснях народних” є лише час-
тиною задуманого І. Франком дослідження щодо характеристики 
жіноцтва в Україні. Про план подальшої роботи він пише своєму 
приятелеві І. Белею (1881 р.): «Праця про Шевченкові жінки-курви 
розростається, серденько, під руками, так що чорт її знає, чи і як я 
зможу її скінчити. Ось погляди, який дивовижний план я зладив до неї!

І. Відносини українського народу до женщин і українське 
жіноче питання (джерела: Боровиковський, “Женская доля 
в малор[оссийских] песнях”; Чубинський, “Труды” т. IV, VII; 
Драгоманов, “Народн[ые] предания и рассказы”, він же: “Нові 
українські пісні”; здались би Єфименкової: “Юридическое состоя-
ние в Малороссии” і дещо друге).

ІІ. Женщина в українській письменній літературі (головно 
Квітка: “Маруся”, “Козир-дівка”, “Сердешна Оксана”, “Щира лю-
бов”; Марко Вовчок: “Сестра”, “Одарка”, “Інститутка”, “Ледащи-
ця”; дещо з Кониського, Нечуя і Павликова “Тетяна Ребенщукова”).

ІІІ. Відносини Шевченка до жінок і його пісні до жінок (ви-
користати споминки про Шевч[енка] в “Кобзарі”, в “Правді”, 
листи Шевч., деякі думки).

ІV. “Катерина”,
V. “Наймичка”,
VІ. “Відьма”, 
VІІ. “Неофіти”, 
VІІІ. “Марія”»28 (жирн. шрифт автор. — Т. К.).
У цьому ж листі І. Франко висловлює сумнів стосовно того, чи 

зможе сам усе заплановане здійснити, але й омовлює сподівання, 
що хтось продовжить його справу за наведеним планом.

Цей план можна зреалізувати сьогодні, спроектувавши його на 
теорію гендерної лінгвістики, оскільки аналіз мовних явищ, мовної 
поведінки, гендерних дискурсів і передбачає відповіді на деякі пи-
тання теорії лінгвогендерології29.

28 Франко І. Листи (1874–1885) / І. Франко // Зібрання творів : [у 50 т.]. — К. : 
Наук. думка, 1986. — Т. 48 : Листи (1874–1885) / [упор. та ком. М. Д. Бернштейн, 
О. О. Білявської, Н. О. Вишневської, М. Л. Гончарука, Ф. П. Погребенника; 
А. М. Полотай, К. М. Сєкарєвої]. — 1986. — С. 300. — Далі в покликах на це ви-
дання творів І. Франка вказуватимемо лише номер тому і сторінку

29 Примітка. У науковій розвідці “Жіноча неволя у руських піснях народних” 
Іван Франко на фольклористичному матеріалі намагається простежити шляхи со-
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Окреслення її поступу: витоки, становлення, розвиток

І. Франко робить цікаві припущення: «... якщо мірою культур-
ності всякого народу може служити то, як той народ обходить-
ся з жінками, то й се безперечна правда, що русько-український 
народ після сеї міри покажеться високо культурним у відношен-
ні до других сусідніх народів»30. Він наголошує, що «русини об-
ходяться з своїми жінками далеко лагідніше, далеко гуманніше 
й свобідніше, аніж їх сусіди», «в родині жінка займає дуже по-
важне і почесне становище»31 (жирн. шрифт автор. — Т. К.).

Ця ж гендерна норма омовлена в сучасному анекдоті: чомусь 
чоловіки уважають, що жінка нерозумна, але, як тільки виникає 
складна ситуація, то чоловіки одразу кажуть: “Мені треба з жін-
кою порадитися”.

Письменник стверджує, що «ніякого важнішого діла мужик 
не робить без поради з жінкою, ба, дуже часто розумна і відваж-
на жінка уміє в усім поставити свою волю супроти мужикової»32. 
Він доводить, що русинам притаманне поважне, “людське” став-
лення до жінок (про що можна було б і посперечатися, оскільки зо-
всім протилежні факти містяться в численних етнографічних дже-
релах) і наголошує на тому, що “жіночі невольничі псалми” нові-
шого, майже сучасного походження, оскільки в них не зустріча-
ються архаїзми, іноді вони мають локальне забарвлення, крім того, 
в них відображені нові поняття й факти. І. Франко вбачає в появі та-
ких пісень реакцію на нові обставини суспільного життя33.

Загалом “розправу” І. Франка можна умовно поділити на дві 
частини: пісні про жіночу неволю й пісні про жіночу волю. У пер-
шій частині крізь призму народних пісень омовлено здебільшо-
го гендерні норми (поведінкові моделі), що існували в тогочасному 
суспільстві, а в другій — відхилення від таких норм.

І. Франко коментує шляхи соціалізації жінок на всіх їхніх жит-
тєвих етапах34; зокрема він пише про те, що дівчина в батьківському 

ціалізації жінки на певних етапах її життя, визначити її поведінкові моделі й мож-
ливе відхилення від них. Цілком правомірно можемо вважати, що йдеться про ген-
дерні норми, хоча, зрозуміла річ, такого терміна не існувало в часи І. Франка. 

30 Франко І. Жіноча неволя в руських піснях народних… — Т. 26… — С. 210.
31 Там само. — С. 210.
32 Там само. 
33 Там само. — С. 211
34 Примітка. Кожен соціально-віковий статус передбачав виконання системи 

соціальних ролей — і основних, і другорядних. Очікувалося, що впродовж жит-
тя кожна повноцінна жінка повинна виконати певну гендерну програму: опану-
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домі мала достатньо волі, «щоб мала по чім згадувати молодість», 
хоча вона тяжко працює, але “спішить” зазнати любові, хоч знає за-
здалегідь, що «тії шлюби беруть, що ся не любили»35. 

Мати шукає для доньки такого нареченого, щоб був заможний, 
зважаючи на те, чи «є в нього воли та корови», а дівчина дивить-
ся «на стан хороший та на чорні брови» — стара як світ суперечка 
«між надто гарячою молодістю, а надто холодною старістю»36, що 
має наведену вербалізацію. 

Письменник зауважує, що дедалі більше трапляється випадків, 
особливо серед бідних людей, коли дівчину “мимо її волі” віддають 
заміж за нелюба, як правило, багатого. І. Франко, до речі, виправ-
довує це явище.

Дівчата однак протестують проти насильного шлюбу, про що 
свідчать кілька наведених пісень, у яких ідеться про те, що іноді 
дів чата навіть погрожували заподіяти собі смерть («Як ми буде лихо, 
піду ся втопити»37), але цей протест ніхто не враховує.  

Найгіршим для дівчини, на думку І. Франка, був шлюб з удів-
цем: «Не йди, дівко за удівця з чужої намови, (...) Буде тобі першу 
жінку все випоминати»38. У вдівця зазвичай є діти, а жодній дівчині 
не хочеться бути мачухою («Лиш не дай мі, мамунцуню, меже дріб-
ні діти»39). Образ мачухи негативно репрезентовано в мовній свідо-
мості українців.

У тексті І. Франка простежуємо аналіз особливостей вербалі-
зації образу-концепту жінки-українки за допомогою ключових слів 
і словосполучень фольклорного дискурсу, що експліцитно чи ім-
пліцитно містять такі смисли: “поважне й почесне становище жін-
вати низку обов'язкових гендерно-маркованих ролей, успішне виконання яких га-
рантувало їй суспільне визнання й авторитет. При уважному розгляді рольові на-
бори кожного соціально-вікового статусу українського жіноцтва мали, очевидно, 
такий вигляд — дівчинка: дочка, онука, сестра, хрещениця, небога, подруга; ді-
вчина: дочка, подруга, кохана, сестра, онука, похресниця, небога; молодиця: дру-
жина, мати, господиня, невістка, кума, хрещена, сусідка, зовиця, дочка, сестра; 
баба: мати, свекруха / теща, бабуся, господиня, сусідка, кума, хресна  Див. про це 
докладно: Кісь О. Р. Жінка в традиційній українській культурі (друга половина 
ХІХ – початок ХХ ст.) : [моногр.] / О. Р. Кісь. — Львів : Інститут народознавства 
НАН України, 2008. — С. 80]

35 Франко І. Жіноча неволя в руських піснях народних… — Т. 26… — С. 213.
36 Там само. 
37 Там само. — С. 215.
38 Там само. — С. 216.
39 Там само. — С. 217.
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ки в родині”, жінка — “головна порадниця чоловіка”, “розумна”, 
“відважна”, “наполеглива”, “рішуча”, “має інколи переваги над чо-
ловіком”. Такою бачить І. Франко жінку-українку крізь призму на-
родної свідомості.

Важку долю народ убачає в тих дівчат, які “стратили честь” 
(народили позашлюбних дітей): «їх ждала ганьба перед цілою гро-
мадою, декуди на зарінку за церквою або біля корчми били їх при-
людно шнурами від дзвонів, котрі перед тим на кілька день намо-
чені були в соляній ропі»40. Тих дівчат, які, боячись ганьби, вбива-
ли своїх дітей, чекало ще тяжче покарання, іноді страта («Ковалеву 
Ганнусеньку перед коршмов б’ють, збили її, взяли її та й кинули 
в воду: от то маєш, Ганнусенько, та за свою вроду»41). Письменник 
уважав, що «громадяни не бачать того, що обертаються в блуді, що 
строгість кар за менші поступки іменно родить більші поступки»42. 
Однак учений наголошує, що зі змінами соціальними змінювали-
ся й погляди народу “на хиби жіночого серця”, й переконання, що 
«гріх жити і вмирати женщині, не зазнавши любові і не мавши ді-
тей (легальним чи нелегальним способом), треба уважати віджива-
ючим наново, чи зароджуючимся серед сільського жіноцтва»43.

Отже, на думку І. Франка, соціальні зміни в суспільстві при-
зводять до відповідних змін у світогляді, мовній свідомості, мора-
лі народу: частіше недопустимими починають уважати насильні 
шлюби, а до позашлюбних стосунків жінок ставляться дедалі “ла-
гідніше”, тобто спостерігаються конкретні зміни в гендерних нор-
мах. Щоправда, свої висновки письменник робить більше зі спосте-
режень, ніж підтверджує фольклорним матеріалом, хоча для того, 
щоб деякі моральні настанови відбилися в народних піснях, безу-
мовно, потрібен був час. 

І. Франко виокремив низку жіночих образів-концептів, образів-
моделей, стереотипних образів — “дівчина на виданні”, тобто 

“дівчина-наречена”, “жінка-покритка”, “жінка вдівця”, “жінка 
нелюба”, що наділяються своєю долею, відповідними ознаками й 
мовленнєвою поведінкою, причому в піснях репрезентовані ті ген-
дерні ролі, які жінка змушена була виконувати згідно з віковою гра-
дацією. Такі гендерні ролі відображені й в українських пареміях, 
хоч є й деякі відмінності, про що йтиметься в наступному розділі.

40 Там само. — С. 218.
41 Там само. — С. 219.
42 Там само. — С. 218.
43 Там само. — С. 219.
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На початку сімейного життя невістка майже цілком була під вла-
дою свекрухи, звикаючи до чужих порядків, чужої матері; не дивно, 
що суперечкам невістки й свекрухи присвячена велика кількість пі-
сень. Іноді на докірливі слова свекрухи невістка і “свої слова має”. 

В одній із пісень чоловік повчає дружину, як поводитися зі 
свекрухою: «Ой як ти підеш горою-горою, / Назве тя матінка 
бідою-бідою, / А як підеш долинов, / Назве тя матінка дитинов»44. 
Убачаємо тут поведінкову модель невістки й свекрухи, враховано 
й поведінку мовленнєву — лагідне мовлення чи гостра реакція сло-
весними вчинками, мовленнєві жанри відсічі на образи, ущипли-
вість, що характерні для гендерної ролі невістки й однозначна мов-
леннєва поведінка свекрухи, спрямовані на актуалізацію мовлен-
нєвих жанрів ущипливості, нарікання, скарги, сварки, суперечки. 
Йдеться про традиційні, стереотипні гендерні комунікативні стра-
тегії й тактики.

Та не лише від свекрухи доводиться зазнавати лиха моло-
дій жінці (молодиці). Злидні чекають на неї, якщо її чоловік — 
п’яниця. Він може не тільки втратити худобу й занедбати господар-
ство, але ще й б’є власну дружину. Пісень про бідування жінки за 
чоловіком-п’яницею І. Франко наводить дуже багато. Він частково 
виправдовує чоловіків тим, що «поганий економічний порядок нео-
держимою силою пре нашого мужика — особливо біднішого — до 
п’янства; (...) п’янство — то його протест проти того ладу, котрого 
всіх кінців і движучих пружин він не може збагнути своїм розумом, 
серед котрого він не може придумати для себе ніякої підмоги»45. 
Утім, у жодному разі І. Франко не виправдовує побиття жінки, яка 
іноді з розпачу доходить до того, що просить свого чоловіка: «Не 
бий мене на улици, / Не роби ми встиду в лици! / Заведи мя та й до 
хати, / Будуть лишень стіни знати»46. Письменник зазначає, що 
«случаї такі — к честі нашого жіноцтва сказати — дуже рідкі, а ще 
рідші подібні пісні»47 (хоча сам їх наводить чимало), й припускає, 
що вони складені чи не самими чоловіками, щоб отримати ще біль-
шу владу над жінками. Таке припущення перевірити практично не-
можливо. До того ж, етнографічні джерела свідчать про те, що ви-
падки фізичного знущання над жінкою були досить поширені. Як 

44 Там само. — С. 224.
45 Там само. — С. 227.
46 Там само. — С. 229.
47 Там само. — С. 230.
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бачимо, для гендерного стереотипу “жінка п’яниці” характерні 
мовленнєві жанри, скеровані на заспокоєння чоловіка, приховуван-
ня від чужого ока сімейної біди. Отже, перед нами гендерна модель 

“жінка п’яниці”: вона мовчазна й тиха з огляду на мовленнєву по-
ведінку, покірна, лагідна, цілком сприймає свою долю, не нарікає 
на неї, приховуючи правду.

Незадовільним економічним станом суспільства І. Франко по-
яснює й чоловічу невірність (досить дивне твердження, яке можна 
пояснити хіба що типовою чоловічою свідомістю дослідника). На 
думку письменника, іноді чоловік жалкує, що занедбує власний дім 
і власну жінку; в намаганні виправдати себе звинувачує її в тому, 
що вона, напр., його причарувала: «Пощо ти копала троякоє зі-
лля? / Все на чари мені!»48. 

Трапляються пісні, в яких ідеться про вбивство чоловіком влас-
ної дружини, як, напр., пісня “Про Якима”, який згубив свою жінку 
заради вдови. І. Франко проводить докладний аналіз пісні, доходячи 
до висновку, що вчинок Якима — “фатальна помилка”, що всі осо-
би, які діють у цій пісні, «не перестають чути і думати по-людськи, 
не перестають затим збуджувати нашого співчуття. Муза народна 
глядить глибше і судить гуманніше, ніж учена справедливість»49. 
Йдеться про гендерну модель “жінки – жертви чоловічої сваво-
лі”; така жінка, як правило, мовчазна з огляду на мовленнєву по-
ведінку. Мовчання — тактика комунікативної поведінки не лише 
жінки п’яниці, але й жінки-жертви.

І. Франко також зазначає, що в народних піснях «ми стрічає-
мо таку щиру вирозумілість жінки на хиби мужика, а мужика 
на заслуги жінки, котра каже всім надіятися, що руське родин-
не життя могло б зложитися далеко краще і гуманніше, скоро 
б тільки не скривлював його тиск економічних обставин»50. Отже, 
письменник словесно репрезентує стереотип: «чоловік має недо-
ліки, яких його дружина не помічає, з якими мириться», «чо-
ловік розуміє високоморальність своєї дружини; розуміє, що мо-
рально вона вища за нього», що послідовно відображається в їх-
ній мовленнєвій поведінці. Цей стереотип вербалізується у всіх ви-
дах дискурсу письменника, про що йтиметься в четвертому розді-
лі цієї моно графії.

48 Там само. — С. 232.
49 Там само. — С. 237.
50 Там само. — С. 241.
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Омовлюючи поняття “жіноча воля”, як «живе чуття, не над-
ламану, цільну особистість і бажання особистої самоправності»51, 
письменник виокремлює бажання жінок позбутися економічної 
залежності від чоловіка (“Вмію я, мушу, шити, шити, — Буду я 
й сама в світі жити”52). 

Інший вияв “жіночої волі” — розрив шлюбу з боку дружини. 
Про це свідчить пісня “Про шандаря”, що, як уважав І. Франко, 
належить до найновіших витворів народної фантазії (не знайде-
но аналогів у жодній з тогочасних збірок народних пісень). У піс-
ні йдеться про те, як жінка прилюдно розриває свій шлюб, відвер-
то віддаючись шандареві. Її чоловік, не витримавши ганьби, вбиває 
шандаря, за що його засуджують до страти (цей сюжет покладено 
в основу драми “Украдене щастя”, про що також ітиметься в четвер-
тому розділі). У тому, що подібна ситуація могла мати місце, пись-
менник звинувачує «нещасливе уладження наших родинних обста-
вин, котре не дозволяє легально розірвати зв’язок, уже фактично 
розірваний, котре насилує любов і серце женщини і через те скрив-
ляє їх, зводить на манівці»53. Перед нами репрезентація моделі, ген-
дерного стереотипу “сильної жінки”, яка не хоче грати роль жін-
ки слабкої, покірної долі. Така поведінкова модель також відобра-
жена в усіх видах дискурсу письменника. Це також жінка-жертва, 
але інший її стереотип — жінка-бунтарка, непримиренна. 

Отже, І. Франко описує дві моделі “жінки-жертви”: слабка 
і покірна та сильна, непримиренна, яка відповідно вербалізує 
своє обурення, непокору.

Підсумовуючи викладені міркування про жіночу неволю, 
І. Франко виділяє три причини, що пояснюють становище жіно-
цтва: він наголошує, що не слід на перший план висувати чинник 
народного світогляду. Треба враховувати: 1) економічні обставини; 
2) факт нерозривності шлюбів (тут, посилаючись на етнографічні 
дані, І. Франко зазначає, що випадків розриву шлюбу як за обопіль-
ною згодою, так і за бажанням однієї зі сторін трапляється по селах 
дедалі більше); 3) необхідність виховання дітей і турбота про них, 
що було обов’язком виключно жінки й “приковувало” її до чолові-
ка. Отже, стереотип “жінка-дружина” підпорядковувався стерео-
типу “жінка-мати”. Стереотип “одинока жінка” мав у свідомос-
ті українців негативну оцінку.

51 Там само. — С. 245.
52 Там само. — С. 248.
53 Там само. — С. 253.
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Значним досягненням І. Франка, як бачимо, було те, що він роз-
глядав жінку в соціумі, вбачаючи саме в соціальних умовах форму-
вання ставлення до жіночої статі загалом. Задовго до з’яви гендер-
них досліджень він зазначав, що саме соціальні й культурні чин-
ники визначають поведінку чоловіка / жінки в суспільстві, тобто, 
базуючись на власних спостереженнях і висновках, він окреслив 
майбутні засади гендерних досліджень, ураховуючи й завдання 
гендерної лінгвістики, а саме: опис гендерних комунікативних 
стратегій і тактик, мовленнєвих поведінкових моделей чолові-
ка / жінки, переваги тих чи тих мовленнєвих жанрів, мовленнє-
вої тональності, врахування мовленнєвих штампів щодо харак-
теристики мовленнєвої поведінки  жінки / чоловіка і под.

І. Франко виокремлює й характеризує систему соціальних ро-
лей жінки в суспільстві (дівчина на виданні, невістка, дружина, по-
критка, коханка, вдова, мати, чаклунка, свекруха і под.), докладно 
аналізуючи шляхи її соціалізації. Як і в кожному патріархальному 
суспільстві, жінка залежить від чоловіка, знаходиться під його вла-
дою, тобто поведінкова модель (гендерна норма) для неї — “слух-
няна жінка, яка цілком підкоряється волі чоловіка”, хоч пись-
менник і виокремлює стереотип “сильної жінки”. Ті поодинокі 
протести жінок проти нещасної долі, які вони висловлювали в піс-
нях, як правило, в піснях і залишались: дівчина повинна була підко-
ритися волі батьків, а ставши дружиною, — волі чоловіка. 

Письменник також зауважує, що в шлюбному житті тогочасно-
го суспільства намічаються певні зміни в гендерних нормах — стає 
можливим розрив шлюбу (допустимий зі згоди обох сторін або 
з ініціативи чоловіка), зростає чисельність жінок, які народжують 
позашлюбних дітей. Звичайно, такі зміни суспільство не схвалює, 
але вони перестають бути неможливими, що відбивається й фіксу-
ється в народному світогляді й мовній свідомості як припустимі. 

1.1.2. Стиль письма, якість мовлення 
чоловіків / жінок 

в інтерпретації І. Франка

Починаючи займатися літературно-критичною діяльністю, 
в 70-ті рр. ХІХ ст., І. Франко був невисокої думки про якісне напов-
нення часописів у Галичині. У листі до О. Рошкевич (№ 64 від 
6 квітня 1879 р.), закликаючи її до літературної праці, І. Франко 



33

1.1.2. Стиль письма, якість мовлення 
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з прикрістю констатує: «Адже ж гляди тільки, які люди задають тон 
у нашій журналістиці! Жінко, і ти би не встидалася вже тепер, 
якби тебе порівняв з ними, хоть ти не написала ще нічого оригі-
нального, а вони своїми оригінальними дурницями понадруковували 
стоси паперу! (курс. автор. — Т. К.)»54. Як бачимо, в цьому разі 
ставлення І. Франка до оцінки здібностей жінок базується на чин-
нику об’єктив ності, зокрема тут омовлено шанобливе ставлення до 
жінки-письменниці.

Обережно І. Франко дає поради й Н. Кобринській, спонукаю-
чи її до літературної праці, порівн.: «Симпатизуємо вповні з її по-
глядами і з тою діяльністю, яку вона розвиває для їх осущення. Та 
все-таки скажемо одверто, що, по нашій думці, своєю белетрис-
тикою навіть для спеціально жіночої справи вона могла б зроби-
ти далеко більше, ніж публіцистикою»55, адже спонукає займати-
ся тією справою, яка їй вдається краще, наголошує, що літерату-
ра — найважливіший засіб просвіти всіх верств суспільства й жі-
нок зокрема. Отже, І. Франко зрівнює жінку з чоловіком й висуває 
до її письма такі самі високі вимоги.

Якщо розмірковувати про літературну критику письменників 
і письменниць, то зауважимо: І. Франко вважав “шаблон і манер-
ність” найзапеклішими ворогами літератора, засуджував тих, хто 
копіював чужий стиль, форму, причому найгіршими, на його дум-
ку, є твори, що не мають літературної цінності, “не збуджують ро-
зум”, не спонукають до роздумів. Безумовно, серед письменників-
чоловіків, як і жінок, були такі, які отримували схвальні відгуки.

Відзначаючи з’яву молодих талантів — М. Черемшини, В. Сте-
фаника, М. Яцківа, А. Крушельницького, наприкінці 1890 рр. І. Фран-
ко зауважує: «Коли мати на увазі, що ті списателі, вступаючи на лі-
тературну арену, звичайно приносять уже добре (не раз дуже гар-
но) вироблену мову і вироблену (не раз аж рафіновану) літератур-
ну форму і техніку та високе розуміння задач і змагань літератури, 
то не без певної основи можемо з сього приросту надіятися дійсно-
го збагачення нашої літератури. Живе почуття дійсності, відраза до 
шаблону, пристрасне і конвенціональне шукання правди в обсерва-
ції і вислові — ось що характеризує майже всіх тих молодих списа-
телів і велить нам покладати на них найкращі надії»56. 

54 Франко І. Листи (1874–1885)… — Т. 48… — С. 175.
55 Франко І. Жіноча бібліотека, видає Наталія Кобринська… — Т. 29… — С. 203.
56 Франко І. Із історії “Москвофільського” письменства в Галичині… — Т. 31… — 

С. 467.
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Отже, цінність літературного твору І. Франко характеризує таки-
ми ключовими словами, як “вироблена мова”, “вироблена форма”, 

“відраза від шаблону”, “розуміння завдань літератури”; при цьому 
зазна чимо, що серед усього літературно-критичного доробку пись-
менника не бачимо чітко окреслених рис “чоловічого стилю”. Проте 
в І. Франка зустрічаємо подекуди характеристику “жіночого стилю”57.

У “Промові на ювілеї М. Драгоманова” І. Франко говорить 
про “хлопські” та “бабські” твори, маючи на увазі не лише фоль-
клор загалом, але й особливості фольклору в ракурсі гендерології58. 
Йдеться про протиставлення “чоловічих” і “жіночих” творів за про-
блематикою й манерою письма.

У доробку І. Франка є характеристика художнього стилю поль-
ської письменниці Елізи Ожешкової, творчість якої, як відомо, 
І. Франко високо цінував. Письменник виокремлював високу пись-
менницьку техніку Е. Ожешкової (лист до Ожешкової від 31.11.1886 р.), 
що виявлялася в тому “делікатному малюванні почуттів і харак-
терів, яке можливе тільки для жіночої руки”59.

Характеризуючи мову творів Марка Вовчка, І. Франко наголо-
шує: «Найкраще в її писаннях, то, без сумніву, її мова. При всій 
своїй простоті і популярності вона дуже багата лексиконом і не-
зрівнянно мелодійна. Російський критик Венгеров пише навіть, що 
се “мова” нереальна, взята не з уст справжнього народу, а біль-
ше співуча, черпана з укр[аїнських] народних пісень. Осуд пара-
доксальний, тим більше що й зміст її укр[аїнських] оповідань той 
самий критик уважає так само нереальним. Певно, є деяка конвен-
ціональність у її способі малювання панів і пань кріпосників, але 
малюнки жінок і дівчат-кріпачок, як українські так і московські, се 
старанні і глибоко правдиві психологічні і соціальні студії. З про-
стотою, красою і ніжністю її мови й стилю в’яжеться нероз-
ривно її ніжна любов до всіх нещасних і страждущих, а особливо 
до найбідніших між бідними, до жінок. Вона вміє не лише сама від-
чути їх горе, але також віднайти основу і дати їй простий і ясний 
вислов, що сильно хапає за серце читача (виокремл. жирн. шрифт 
і курс. автор. — Т. К.)»60. Для стилю пера жінки характерні просто-
та, чуттєвість, емоційність, ясність.

57 Див. про це: Космеда Т. А. Комунікативна компетенція Івана Франка… —  С. 301.
58 Франко І. Промові на ювілеї М. П. Драгоманова / І. Франко… — Т. 46. — 

Кн. 2. — С. 223.
59 Див.: Франко І. Листи (1874–1885)… — Т. 49. — С.128.
60 Франко І. Марія Маркович (Марко Вовчок)… — Т. 37… — С. 278.
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І. Франко наголошує, що Маркові Вовчку найкраще вдаються 
жіночі образи (можливо, тому що вона жінка), змальовані просто 
й красиво, а головне — правдиво. Для її стилю характерні мелодій-
ність, співзвучність, ніжність.

Критично оцінюючи оповідання Ганни Барвінок “Прапра внуч ка 
баби-борця”, що містилося в першому жіночому альманасі, І. Фран-
ко акцентує увагу на тому, що «написане прекрасною мовою, по 
своїй провідній думці може не зовсім надавалося до видання, ко-
тре голосить рівноправність жінок з мужчинами. Пані Г. Б. взяла-
ся власне оповідати “епопею” підчинення жінки чоловікові, навіть 
нелюбому, в додатку ще й ідеалізуючи сю жінку (ви окремл. жирн. 
шриф. і курс. автор. — Т. К.)»61. 

Ідеалізація, на думку І. Франка, — це ще один ворог письмен-
ників. Він пише про те, що сучасним йому жінкам-письменницям 
слід зануритись спочатку в реальність, а вже потім намагатися від-
творити її в літературних працях, тобто для жіночого стилю пись-
ма більш характерно “прикрашати” реальність, уживаючи відпо-
відну лексику, образні засоби, але загалом стиль їхніх прозових тво-
рів письменник схвалює, виокремлюючи такі специфічні риси пись-
ма, як легкість, простота, емоційність і виразність. 

Проаналізуємо міркування І. Франка про недосконалість україн-
 ської прозової мови загалом. Насамперед він радить письмен никам-
початківцям бути уважнішими у виборі й розкритті обраних тем, 
напр., щодо нарису “Знахарка” Дніпрової Чайки, І. Франко заува-
жує: «Хоч мова гарна і чиста, та зате предмет дуже неглибокий ... 
Авторка зовсім не дає нам заглянути в душу знахарки, не малює 
нам людини. Се кардинальна хиба твору, котра позбавлює його вся-
кого глибшого інтересу (курс. автор. — Т. К.)»62. Щодо змісту вірша 
тієї ж авторки “Сміх і горе!” І. Франко робить такі зауваги: «Найзоп-
сутіша морально людина з простого народу не буде так говорити 
в виду великого, тяжкого нещастя другої людини. Хочемо вірити, 
що Дніпрова Чайка тільки з несвідомості, а не з якого-небудь прин-
ципу звела таку клевету на жінок з нашого простолюддя (курс. ав-
тор. — Т. К.)»63. 

І. Франко вважає, що “живе” мовлення жінок також є вишука-
ним, знову-таки він відзначає гарний стиль, але вказує на недоско-
нале омовлення образу-концепту української жінки-знахарки.

61 Франко І. Жіноча бібліотека, видає Наталія Кобринська… — С. 203.
62 Франко І. “Нива”, український літературний збірник… — Т. 26 … — С. 375.
63 Там само. — С. 378.
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Неодноразово наголошує дослідник і на тому, що письменни-
кам і письменницям слід уважніше ставитися до обраної тематики 
й писати лише про те, в чому вони переконані, свідками чого вони 
є. Категорію статі він у цьому разі не розмежовує.

Критикуючи новели Гайоти, І. Франко зауважує: «Ми бачимо 
постаті, взяті живцем з дійсного світу, психічні мотиви і життєві 
моменти, яких не посоромився б жоден реаліст, але при цьому спо-
сіб трактування предмета є цілком відмінним від того, яким послу-
говуються реалісти, сфера і сила спостереження досить обмеже-
на, і отой характерний майже для всіх польських письменників но-
вітніх часів нахил не стільки до ідеалізму, скільки до ідеалізування, 
тобто до прикрашування, облагороджування того, що насправді 
зовсім не таке, і до обминання тих сторін життя і явищ, яких та-
ким чином облагородити не можна (курс. автор. — Т. К.)»64, далі 
він наголошує: «Немає нічого шкідливішого і вбивчого для талан-
тів, схожих на талант Гайоти, як спіритичний містицизм (курс. ав-
тор. — Т. К.)»65. Схильність до ідеалізування І. Франко вважає одні-
єю з хибних рис сучасних йому письменників, що відповідно вира-
жається в їхньому художньому мовленні.

У літературно-критичних статтях І. Франка, що висвітлюють 
його погляди на сучасну йому літературу, виокремлено такі клю-
чові слова, словосполучення чи речення, що певним чином харак-
теризують стиль письма чоловіків і жінок: 1) І. Франко наголошу-
вав, що письменники молодого покоління розуміють завдання літе-
ратури, письменницям радить виявляти принциповість і чітко усві-
домлювати, про що й для чого вони пишуть, реалізуючи це відпо-
відними словесними формами; 2) головним недоліком жіночої про-
зи І. Франко вважав ідеалізування предмета, в той час як серед не-
гативних рис чоловічого письма виокремлював шаблон і манер-
ність, у мовній формі — це надмірна емоційність, виразність, 

“заскорузлість”; 3) серед позитивних характеристик жіночого 
стилю виокремлено делікатне змалювання почуттів і характе-
рів, глибокий психологізм, що реалізується в гармонії із репре-
зентацією великого потенціалу українського національного ха-
рактеру, зокрема його кордоцентризмі, близькості до народного, 
фольклорного мовлення, національної традиції, а отже, репрезен-
тації національного світобачення, світорозуміння і світовідчуття.

64 Франко І. Письмо до редакції… — Т. 27… — С. 124.
65 Там само. — С. 129.
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До чоловіків-поетів і жінок-поеток І. Франко загалом ставив-
ся з повагою й одночасно з обережністю, боячись образити когось, 
тому й критичні зауваги висловлював переважно дуже делікатно. 

Розмірковуючи про поезію, в листі до У. Кравченко (№ 152 від 
листопада 1883 р.) письменник репрезентує свої роздуми стосов-
но гендеру так: «Скажу ще дещо про те, що Ви говорите о любо-
ві і чувстві женщин, а розумі мужчин. Се трошки не так, як Ви 
кажете. Кожна поезія має діло тільки з чуттям, з нього мусить 
плисти і на нього впливати. Значиться, й мужчина, коли він поет, 
живе так само, а може, ще й інтенсивніше чуттям, як женщи-
на. Я принаймні знаю багато поетів, у котрих чуття було розвине-
не так надмірно, що вкінці й помрачило їх розум і звело їх в дім бо-
жевільних, — женщини-поетки такої мені досі не доводилось зна-
ти (виокремл. жирн. шриф. і курс. автор. — Т. К.)»66.

Отже, І. Франко зауважує, що чоловіки-поети (справжні поети!) 
дійсно вразливі й чуттєві, що не завжди узгоджується з їхньою чо-
ловічою натурою; в літературно-критичних статтях зустрічаємо ба-
гато покликів на надмірну чуттєвість саме поетів (напр., аналізую-
чи поетичну збірку О. Олеся “З журбою радість обнялась”, І. Фран-
ко характеризує його вірші так: “солодке, як справді солов’їне 
цвірінькання”67), але безпосередньо фактів порівняння жіночого 
й чоловічого поетичного стилю в І. Франка не зустрічаємо.

Критикуючи поетичний текст, написаний чоловіками, І. Франко 
передусім оцінює оригінальність віршів, чистоту мови, змістов-
ність і, якщо вірші соціального змісту, — глибину розуміння су-
спільних проблем, напр., аналізуючи “Хуторну поезію” П. Куліша, 
не погоджуючись із поглядами поета на деякі соціальні питання, 
порушені у віршах, І. Франко наголошує, що мова цього поета без-
доганна, “міцна, немов у кузні викована”68. Як видається, така ха-
рактеристика стилю є суто маскулінною.

І. Франко “найкращим поетом сучасності” вважав В. Самійленка, 
вірші якого він називав “перлинами правдивої поезії”69, що означа-
ло найвищу похвалу: в поета все бездоганно — і стиль, і віршова-
на форма, й обізнаність із темою, яку цей вірш репрезентує, й діа-
пазон тем. 

66 Франко І. Листи (1874–1885)… — Т. 48… — С. 376–377.
67 Франко І. О. Олесь. З журбою радість обнялась / І. Франко… — Т. 37… — С. 227.
68 Франко І. Хуторна поезія П. А. Куліша… — Т. 26 … — С. 173.
69 Франко І. Володимир Самійленко… — Т. 37… —  С. 197.
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Схарактеризуємо погляди І. Франка на деякі жіночі поезії. У змі-
стов ності твору, зокрема й поетичного, полягає його головна цін-
ність, на чому ще раз наголошує І. Франко, критикуючи поему 

“Маруся Чураивна” Озерської-Нельговської. Він зауважує, що така 
поема «зовсім вигідно підходить під тип офіціальної та пів-
офіціальної літератури всіх країв і всіх часів (...) поема виглядає зо-
всім так, як коли б була обстильована поліцмейстером: без думки, 
без талану, без поезії, без іскри вогню — млявий та безбарвний ви-
бір малоосвіченої пенсіонерки»70. І. Франко засуджує “відсутність” 
авторки у творі: «Та нема в поемі ані однісінького місця, де би вид-
но було проблиск якоїсь власної думки чи власного чуття авторки. 
Оригінальний у неї хіба брак зв’язку між поодинокими частинами 
поеми, брак усякого психологічного поглиблення теми, навіть брак 
власних рефлексій і ліричних вставок (...) До того додати, що і мова 
у нашої авторки калічена та вбога, а віршова техніка аж занадто 
примітивна. Мізерія, та й годі (курс. автор. — Т. К.)»71. Тут маємо 
абсолютно критичну оцінку безвідносно до статі. І. Франко засу-
джує нікчемний, на його думку, художній текст, не зважаючи на 
стать автора. Вислови І. Франка тут гострі й категоричні.

Жінкам-поетесам І. Франко також радить займатись тим родом 
літературної діяльності, який у них виходить найкраще. Про поезію 
Христі Алчевської І. Франко зауважує: «Барвистість — се в неї 
основа життя»72, при цьому зазначає: «Я ще лише коротко згадаю 
про іншу низку віршів нашої авторки на громадські, політичні теми. 
Власне ті вірші найслабші й найблідіші, обертаються в самій пус-
тій фразеології і не роблять ніякого враження. Краще б зробила 
авторка, якби не писала їх, поки й тут життя не дасть їй конкретні-
ших образів. Ще кілька слів про мову Христі Алчевської. Вона має 
претензію на дрібну, чисту мову, і справді деякі віршики з погля-
ду мови бездоганні. Та ся мова “підчищена”, так сказати, салоно-
ва українська мова, без тої пластики, без того багатства лек-
сикону і зворотів, яке надає авторам безпосереднє підслухуван-
ня простого народу... треба їй багато працювати над собою (вио-
кремл. жирн. шриф. і курс. автор. — Т. К.)»73. Наведена оцінка вка-
зує на однакову вимогливість І. Франка до поетів обох статей і щодо 
моделювання художнього мовлення. 

70 Франко І. Маруся Чураивна, историчеська поема 1652 року… — Т. 30… — С. 219.
71 Там само. — С. 220.
72 Франко І. Поезії Христі Алчевської “Туга за сонцем”… — Т. 37… — С. 270.
73 Там само. — С. 273.
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1.1.2. Стиль письма, якість мовлення 
чоловіків / жінок в інтерпретації І. Франка

Письменник схвально відгукується про поезію Марії Бартус, 
хоч іноді її вірші й “плинули в хибному напрямку”: «Одне те, що 
на такі марниці тратиться все-таки сила, жива сила, піднесена ще 
високим ідеалізмом і запалом, властивим женщині, сила, котра 
в іншім напрямі йдучи, могла б багато доброго сім’я кинути в поль-
ську суспільність. А друге те, що й та суспільність не набирає ін-
тересу до тої самої сили, і поетка трагічним способом нидіє і про-
падає в тій тяжкій і безплідній боротьбі. Бути мучеником хибної, 
пережитої вже ідеї, се ж хіба найсумніша доля, яка може ви-
пасти в уділі чоловікові (виокремл. жирн. шриф. і курс. автор. — 
Т. К.)»74. Бачимо виокремлену рису жіночого стилю — надмірна 
емоційність, запал. Але що таке “запал” як категорія мовлення? Це 
визначити складно (порівн.: ‘Велике внутрішнє збудження, порив 
або піднесення; найвище напруження, найповніший прояв чого-
небудь’75).

На найвищий п’єдестал серед усіх українських поетів і поеток 
І. Франко ставив Лесю Українку. На початку літературного шляху 
пись мен ник уважає її техніку, мову “зовсім примітивними та кон-
венціональними”, відзначаючи «розвій від перших, майже дитячих 
поривів, аж до повного майстерства, від дитинячо-примітивних 
форм до блискучих і вповні гармонійних, від дитинячої імпресіо-
ністки до широкої ідейності і могутнього пристрасного огню»76. 
Знову йдеться про високий жіночий “запал”, який, як видаєть-
ся, в сучасному мовознавстві дослідники ще називають “високою 
емоційною температурою” слов’янського дискурсу (А. Вежбицька), 
мотивованого відповідними ментальними рисами слов’ян, очевид-
но, в жіночому мовленні зазначений чинник виявляється більш 
яскраво.

Що далі, то більше вдосконалюється техніка письма Лесі Укра-
їнки,  напр., у циклі “Подорож до моря”: «нема ані зайвого слова, 
ані одного шаблонового та манерованого звороту, — все тут про-
сте, ясне та сильне, перший раз блискає талант авторки в пов ній 
красі (виокремл. жирн. шриф. і курс. автор. — Т. К.)»77.

74 Франко І. Марія Бартус… — Т. 26… — С. 250.
75 Словник української мови : [в 11 т.] / АН УРСР, Ін-т мовознавства 

ім. О. О. Потебні / [голов. ред. І. К. Білодід]. — К. : Наук. думка, 1970–1980. — Т. 3. — 
1972. — С. 240. — Далі поклики на це видання подаватимемо так: СУМ, від-
повідний том і сторінка.

76 Франко І. Леся Українка… — Т. 31… — С. 255.
77 Там само. — С. 261.
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Ще схвальніше І. Франко відгукується про цикл її віршів 
“Сльози-перли”: «Леся Українка перша і одинока вміє опанувати 
тут широку скалю почувань, від тихого суму до скаженої розпуки 
і мужнього, гордого прокляття, що являється природною реакці-
єю проти холодної зневіри (виокремл. жирн. шриф. і курс. автор. — 
Т. К.)»78. Як бачимо, знову відсутня характеристика, пов’язана
з гендером, а це засвідчує, що вище над гендерною характеристи-
кою в мовній свідомості І. Франка була характеристика людини-
митця, креативної особистості безвідносно до статі. Патріархальні 
погляди І. Франка в цьому разі переважно відходили на задній 
план.

Даючи оцінку творчому доробку Лесі Українки, І. Франко ви-
словлює думку, яка, як видається, надалі стане хрестоматійним 
прикладом характеристики літературної постаті Лесі Українки 
й вираження відповідного чоловічого погляду на статус жінки в су-
спільстві: «... читаючи м’які та рознервовані або холодно резонер-
ські писання сучасних молодих українців і порівнюючи їх з тими 
бадьорими, сильними та сміливими, а притім такими простими 
щирими словами Лесі Українки, мимоволі думаєш, що ся хора, сла-
босильна дівчина — трохи чи не одинокий мужчина на всю но-
вочасну соборну Україну (виокремл. жирн. шриф. і курс. автор. — 
Т. К.)»79. У цьому вислові вбачаємо відбиток патріархального став-
лення до жінки, що міститься як архетип у свідомості І. Франка. 
Якщо жінка як чоловік, то це її найвища характеристика, порівн. та-
кож: «Україна, на наш погляд, нині не має поета, щоб міг силою 
і різносторонністю свого таланту зрівнятися з Лесею Українкою 
(виокремл. жирн. шриф. і курс. автор. — Т. К.)»80. Знову про ген-
дерні відмінності забуто, але Лесю названо не поетесою, а поетом 
(найвища оцінка).

Отже, сам І. Франко в літературно-критичних працях розмір-
ковує про чоловіче й жіноче письмо, але не виокремлює чітких ха-
рактерних рис стилю письма чоловіків чи жінок: хіба подає деякі 
штрихи до розробки цієї проблеми. Однак чоловіків-поетів він під-
свідомо загалом оцінює вище за жінок-поеток, хоч найкращим по-
етом у сучасній йому Україні визнає жінку Лесю Українку, тому 
й називає її чоловіком: еталоном поета відповідно до вияву патрі-

78 Там само. — С. 265.
79 Там само. — С. 270–271.
80 Там само. — С. 271. 
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архального його гендерного мислення для нього залишається чоло-
вік. Патріархальна свідомість саме так суперечливо відобразилася 
на гендерній концепції І. Франка. 

Наголосимо ще раз, що І. Франко передбачав розвій гендер-
ної науки. Він прагнув до того, щоб українська наука спиралася на 
найновіші й найвагоміші наукові праці, зокрема й у сфері генде-
рології, але не все йому вдавалося і часом його наміри здійснюва-
ли українські вчені через багато років після смерті письменника, 
напр. відомо, що «в середовищі Львівських інтелектуалів великої 
популярності набула праця С. Міля “Поневолення жінок”. Разом 
із другом та соратником Михайлом Павликом Франко планує здій-
снити переклад та публікацію цього англійського бетселера», але  
«цей багатообіцяючий проект, на жаль, так і не був втілений у жит-
тя. Лишень на початку ХХІ ст. стараннями С. Павличко засаднича 
для теорії фемінізму праця С. Міля була перекладена українською 
мовою»81. Отже, можемо стверджувати, що І. Франко керує плана-
ми вітчизняних науковців і сьогодні.

1.2. Розбудова гендерної лінгвістики:
вчення Л. Булаховського  

(Т. А. Космеда)

Якщо витоки гендерної лінгвістики в Україні пов’язуємо з пра-
цями І. Франка, то її становлення — з науковим доробком Л. Була-
ховського82, про що сьогодні, на жаль, не всі пам’ятають. Насамперед 
наголосимо, що, подаючи свої міркування стосовно необхідності 
врахування гендерного аспекту в процесі дослідження мовлення 
носіїв кожної конкретної сучасної мови, Л. Булаховський робив по-
клики на праці сучасних йому радянських (Г. Ахвледіані) й інозем-
них (П. Риттер, С. Младенов, Я. Шрійнен, В. Шульце, Ф. Бехтель) 
дослідників, а також на давніх основоположників гуманітарної на-
уки (Патанджалі, Марка Туллія Цицерона). Інтертекстуальність на-
укового доробку Л. Булаховського, як і кожного відомого науковця, 
однаковою мірою скерована як на сучасність, так і в минуле. 

81 Госовська М. Франко і фемінізм... — С. 232.
82 Космеда Т. Проблеми гендерної лінгвістики в системі мовознавчих поглядів 

Л. А. Булаховського / Т. Космеда // Культура народов Причерноморья. — 2008. — 
№ 137 (Т. 1). — С. 314–317.
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Наведемо кілька прикладів його ретроспективно скерованих 
поглядів стосовно гендерної парадигми, які свідчать про те, що 
в історії мовознавства гендерна лінгвістика має давню й тяглу до-
слідницьку традицію. Л. Булаховський зокрема пише: «Нашу су-
часну свідомість (йдеться про 40–50 рр. ХХ ст. — Т. К.) дивує сама 
можливість протиставляти мову жінок мові чоловіків. Тим часом 
таке протиставлення становило факт індійського життя ІІ ст. до на-
шої ери, як про це пише Патанджалі — автор санскритської грама-
тичної праці “Магабгашьян”. Акцентуючи увагу на значенні грама-
тики, він наголошує: «Коли неуки, відповідаючи на привітання, не 
вміють подовжувати останнього складу слова, то з ними поводять-
ся без церемонії, все одно як із жінками тоді, наприклад, коли по-
вертаються додому зі словами: “Ось я!”. Отже, щоб із нами не пово-
дилися, як із жінками, нам треба вчити граматику. Суть справи роз-
кривають так звані закони Ману: вітання чоловіків вищих каст, як 
там зазначено, повинно здійснюватися не розмовною, а санскрит-
ською нормативною мовою, до того ж, нe в такий спосіб: із співроз-
мовників перший говорить: “Я ось хто, добродію!”; другий відпо-
відає: “Будь довголітній, такий-то!”, надзвичайно подовжуючи при 
цьому останній склад слова; під час звертання до чоловіків нижчих 
каст або до жінок говорять просто: “Ось я!” (порівн.: П. Г. Риттер 
Что такое санскрит? Ця стаття опублікована в збірнику “Записки 
Харьківского університету”,1990, c. 6)»83.

Отже, Л. Булаховський уважав за потрібне наголосити, що ген-
дерна нерівність відображена навіть у граматиці давніх класич-
них мов, але диференціація за статевою ознакою передусім «важ-
ливий момент соціального порядку, досить помітний у різних сус-
пільствах, де він набуває різноманітних форм»84. Проте, вербалізу-
ючи цю думку, разом із тим, Л. Булаховський обережно зазначив, 
що не слід цей аспект мовлення перебільшувати. Прикладом такого 
перебільшення, на його думку, є твердження С. Младенова (”Увод 
во всеобщото езикознание”, с. 214), який робить надто некоректні 
узагальнення, коли пише про значні відмінності мовлення жінок 
і чоловіків. Л. Булаховський стверджує, що «в цьому стосунку вся-
ка мова (sic!), власне, має два головні діалекти — “жіночий діа-
лект”, “жіноче мовлення” і “мовлення чоловіче”, тобто він привер-

83 Булаховський Л. А. Вибрані праці : [в 5 т.] / Л. А. Булаховський. — К. : Наук. 
думка, 1975. — Т.1 : Загальне мовознавство. — С. 293–294.

84 Там само. — С. 295.
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тає увагу до необхідності більш коректно розрізняти факти мови 
й мовлення, послідовно диференціювати ці явища. При цьому за-
значений дослідник також зауважує, що диференціація мовлення 
жінок і чоловіків залежить від багатьох чинників, передусім хро-
нотопу (де? коли?), а також від деяких інших соціальних чинни-
ків — вік, освіта і под. Не враховуючи специфічних умов суспіль-
ного життя, не можна робити правильні висновки. Вчений називає 
мовлення жінок і мовлення чоловіків соціальними діалектами.

Розвиваючи теорію лінгвофемінології, Л. Булаховський звер-
тається до міркувань державного діяча й оратора Марка Туллія 
Цицерона, який бачив відмінності в мовленні жінок і чоловіків 
Давнього Риму й назвав причину цих відмінностей. Л. Булаховський 
услід за Цицероном зауважує, що ця причина полягає насамперед у 
тому, що «жінки не беруть участі в громадському житті, і це робить 
їх мовлення певною мірою специфічним. Відмінність мовлення 
українок, росіянок, білорусок від мовлення їхніх чоловіків та си-
нів раніше зумовлювалася колом спілкування, ширшим в остан-
ніх: військова служба, професії, пов’язані зі зміною місця робо-
ти тощо. Як це все змінилося й набуло інших форм, наочно пока-
зує те, що характеризує радянський час з його відмінним від попе-
реднього часу спеціальним станом жінок... (виокремл. жирн. шриф. 
автор. — Т. К.)»85.

Ретроспективно підходячи до аналізу фактів мовлення жінок, 
Л. Булаховський указав не лише на можливі відмінності в грама-
тиці, що представлені фемінним мовленням, але зважив і на його 
фонетичні особливості. При цьому названий учений навів приклад 
з мовлення росіян, порівн.: «Відмінності мовлення жінок від мов-
лення чоловіків добре відомі, наприклад, з північноросійських гові-
рок, але вже з диференціацією, викликаною їхнім розшаруванням 
за культурним рівнем і, разом із тим, ступенем опанування елемен-
тами літературної мови. Чоловіки, як більш культурні, ніж жінки, 
через свій ширший діапазон контактів (відвідування міст, військо-
ва служба, більший ступінь освіченості), звичайно, вже кілька де-
сятиріч не цокають і не чокають, тобто не плутають звуків [ц] і [ч], 
а жінки, більш прив’язані до місцевого ґрунту, у своєму мовленні 
відтворюють засвоєний з дитинства рідний діалект чи навіть го-
вірку — з їх цоканням – чоканням (курс. автор. — Т. К.)»86.

85 Там само. — С. 296.
86 Там само. — С. 293.
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Зрештою, Л. Булаховський приділяє увагу специфіці мовлення 
жінок насамперед у проекції на їхній лексикон, зокрема він конста-
тує факт наявності таємної жіночої мови. Це явище, на думку 
Л. Булаховського, є різновидом соціолекту, явищем одного поряд-
ку із такими, як сленг, арго, мова “афонів” (торгашів), про яку пи-
сав В. Даль, і под. 

Л. Булаховський аналізує явище, описане й виокремлене радян-
ським ученим Г. Ахвледіані (стаття “Заметки о “девичьем языке” 
в осетинском”, 1960), який схарактеризував таємну мову дівчат 
Осетії. Цей різновид національного мовлення Г. Ахвледіані чув 
у міжгір’ї Малої Ліахви. Як констатує Л. Булаховський, нею «спіл-
куються між собою тільки жінки, коли мають повідомити одна 
одній щось таке, що треба приховати від чоловіків (курс. ав-
тор. — Т. К.)»87. Чоловіки Осетії цієї мови, як правило, не зна-
ють, але Г. Ахвледіані засвідчив, що йому вдалося віднайти муж-
чину, який трохи володів указаною “таємною” мовою, проте коли 
ця людина ознайомила Г. Ахвледіані зі специфікою так званої “жі-
ночої мови”, то прозвучало наполегливе прохання нікому не роз-
голошувати таємниці. Очевидно, до таємної мови жінок місцеві 
мешканці-чоловіки ставилися з повагою. Вони не хотіли, щоб щось 
могло стати на заваді її функціюванню. 

Л. Булаховський наголосив, що таємність цієї мови легко де-
шифрувати: в звичайне осетинське слово вставляли за певними пра-
вилами позбавлений спеціального значення склад ид (за такою схе-
мою часто роблять спробу зашифрувати своє мовлення діти), про-
те сам факт існування такої мови —  феномен надзвичайно цікавий.

Проаналізувавши деякі факти специфіки мовлення жінок – чо-
ловіків в проекції на граматику, фонетику й лексику (фразеологію), 
цілком слушно Л. Булаховський спроектував проблему гендерної 
лінгвістики й на прагматику, зокрема виокремивши кілька цікавих 
тез: 1) «для культурного суспільства характерно те, що від жінок 
більше, ніж від чоловіків, вимагають ввічливої манери мовлення, 
і хоч лайка не є в побуті певних верств суспільства цілком заборо-
неною жінкам, по-чоловічому вони зазвичай без ризику бути за-
судженими за неприпустиму грубість ані між собою, ані із чо-
ловіками не лаються... (виокремл. жирн. шриф. і курс. автор. — 
Т. К.)»88, 2) «переважно в культурно-примітивних суспільствах жі-

87 Там само. — С. 295.
88 Там само. — С. 295.
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ноче мовлення відрізняється від чоловічого ще й тим, що в ньому 
більшу роль, ніж в останньому, відіграють евфемізми (виокремл. 
жирн. шриф. і курс. автор. — Т. К.)»89.

На думку Л. Булаховського, «поширеність евфемізмів саме в 
мовленні жінок великою мірою пов’язана з тим, що їх більшою мі-
рою, ніж чоловіків, стосується застосування в примітивному по-
буті різних табу (жирн. шриф. і курс. автор. — Т. К.)»90. У світ-
лі висловленого науковець розмірковує й про специфіку функцію-
вання табу, зазначаючи, що найбільше це явище поширюється «на 
власні імена та на різні назви спорідненості. Найчастіше при цьому 
замість заборонених слів уживають інші». Зауважується також, що 
«табуювання стосується не тільки певних слів, а і їх омонімів або 
загалом слів, подібних за звуковим складом»91. Жінки більш схиль-
ні дотримуватися табуювання.

Ще однією характерною ознакою мовлення жінок, на яку звер-
нув увагу Л. Булаховський, є те, що жіноче мовлення пов’язане 
з мовленням дитячим. При цьому, за твердженням ван Гіннекена, 
помітною є відмінність між “бебі”-мовою (1–6 років) і власне дитя-
чою (6–12 років), між мовою хлопчиків і дівчаток (курс. автор. — 
Т. К.)»92. З цього приводу Л. Булаховський скеровує нас до праці ні-
мецького дослідника Я. Шрійнена (1921 р.), а також вимагає врахо-
вувати те, про що свідчать розвідки В. Шульце і Ф. Бехтеля, викона-
ні під час дослідження латинського й грецького мовного матеріалу. 

Як бачимо, Л. Булаховський спробував узагальнити напрацю-
вання у сфері гендерної лінгвістики, що мали місце в період його 
наукової діяльності. Він констатував: 

1) факт протиставлення мовлення жінок і мовлення чоловіків 
як різних соціолектів; 

2) наявність “таємної мови” (мовлення) жінок, їх більшу 
здатність порівняно із чоловіками до творення евфемізмів і табу-
ювання, їхній зв’язок із дитячим мовленням та влив на нього; 

3) наявність відмінностей між жіночим і чоловічим мовлен-
ням, що послідовно виявляються на всіх рівнях мовної системи, на-
самперед це відмінності фонетичні й лексико-семантичні, а та-
кож стилістичні. Відмінності ці стосуються усіх гілок філософії 
мови — семантики, синтактики й прагматики.

89 Там само. — С. 294.
90 Там само. 
91 Там само. — С. 295.
92 Там само. — С. 296.
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Подаючи свої міркування, Л. Булаховський тим самим привер-
нув увагу до гендерної проблематики, яка в той період ще лише 
формувалася. Важливим є й вектор, за яким учений характеризу-
вав факти гендерної лінгвістики, — від ретроспекції на сучасність 
і проспекцію. Відомо, що жодне явище природи й суспільства, зо-
крема й мова (мовлення), не може одночасно існувати й функцію-
вати в трьох хронологічно розмежованих планах — минулому, су-
часному й майбутньому. У реальності воно завжди існує лише в одно-
му плані — в плані сучасності, але вивчати й зіставляти всі ці плани 
окремо, без сумніву, необхідно. Очевидно, сучасна лінгвістична ме-
тодологія, спроектована на вивчення гендерної лінгвістики повинна 
базуватися на ретроспективному, синхронному, порівняльному й про-
спективному аспектах. Саме така єдність підходів забезпечує всебіч-
ність, комплексність, багатогранність і послідовність дослідження. 

На важливості актуалізації ретроспективної методології для 
розу міння змін, що відбуваються в мові, наголошував не лише 
Л. Булаховський, оскільки це основний методологічний принцип 
мовознавства. Переконливо про це пише й Р. Якобсон, зазначаючи: 
«Що стосується фактора часу, то тут я наведу власні заперечення, 
які я висунув раніше, проти усталеної думки про статичний харак-
тер мовного коду. Вони зводяться до того, що кожна зміна спочатку 
виникає в лінгвістичній синхронії в процесі співіснування й виму-
шених змін..., і новомодних. Отже, лінгвістична синхронія сама ви-
являється динамічною; кожний мовний код на усіх його рівнях змі-
нюється, і в кожній зміні одна з одиниць, що почергово замінюється 
на іншу, має додаткову інформаційну значущість і, відтак, набуває 
певного маркованого статусу на противагу нейтральному, немарко-
ваному статусу іншої одиниці»93.

В. Аврорин також пише, що ретроспекція в мовознавстві — це 
чи не головний, найбільш актуальний аспект дослідження, оскіль-
ки, по-перше, «він дає безпосередній вихід в практику “мовного бу-
дівництва” і, по-друге, тому, що мовна ситуація — це система явищ, 
що тісно пов’язані між собою та постійно взаємодіють, і вивчення 
шляхів її розвитку можливе тільки за допомогою зіставлення низ-
ки синхронних зрізів»94.

93 Якобсон Р. Речевая коммуникация / Р. Якобсон // Якобсон Р. Избр. работы по линг-
вистике. — Благовещенск : Гуманитарный колледж им. Б. де Куртене, 1998. — С. 313.

94 Аврорин В. А. Проблемы изучения функциональной стороны языка / 
В. А. Аврорин. — Л. : Наука, 1975. — С. 51–52.
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Міркування Л. Булаховського видаються особливо цінними 
ще й тому, що вони розвинулися в мовознавстві, зокрема радян-
ський (російський) лінгвіст Ю. Дешерієв, підтверджуючи думки 
Л. Булаховського, зазначав, що різні типи соціальної диференціації 
мов характерні для різних епох, але бувають випадки, коли збере-
ження того чи того типу соціальної диференціації мов є невиправ-
даним, зокрема це стосується “жіночих мов”95. Зазначений дослід-
ник також зауважив, що в алтайських турків у побутовому слов-
никовому фонді особлива жіноча лексика протиставляється чоло-
вічій лексиці. При цьому названий дослідник наголошує, що в су-
часних йому мовах народів СРСР аналогічні протиставлення, що 
спроектовані на існування лексики чоловічої чи жіночої, відсутні. 
Ю. Дешерієв пояснює це так: соціальні умови, при яких могли ви-
никати вказані вище типи протиставлень, у СРСР давно ліквідовані. 
«Вирівнювання становища жінки й чоловіка в суспільному житті, 
їх рівність, високий загальноосвітній і культурний рівень сприяють 
повному зникненню із повсякденного життя подібних пережитків 
далекого минулого»96, однак названий процес триває й сьогодні. 

Ю. Дешерієв також цитує Р. Шора, який стверджував факт іс-
нування “жіночих мов”, проте зазначений учений знову наголошує, 
що такий погляд може бути скерований тільки в минуле, порівн.: 
«…там, де в структурі суспільства виокремлюються класи і гру-
пи, що слугують різним виробничим цілям, мова цього суспільства 
розпадається на відповідні соціальні діалекти, саме там, де лише є 
розподіл праці (а подібний розподіл простежуємо всюди, збігаю-
чись у народів примітивної культури з диференціацією статі, звід-
ки виникнення особливих “жіночих мов”)...»97.

Ю. Дешерієв убачав відмінності між синхронною лінгвісти-
кою й ретроспективною в тому, що «синхронна враховує стихійний 
і свідомий вплив соціальних чинників на функціювання мови, біль-
ше уваги приділяє свідомому впливу суспільства на мову»98, а ре-
троспективна має справу з усталеними фактами. З огляду на ретро-
спекцію й сьогодні вчені констатують наявність відмінностей між 
мовленням жінок і чоловіків, хоч і відбулися відповідні соціальні 
зміни, про які писали радянські вчені.

95 Дешериев Ю. Д. Социальная лингвистика: К основам общей теории / 
Ю. Д. Дешериев. — М. : Наука, 1977. — С. 212.

96 Там само. — С. 213.
97 Там само. — С. 217.
98 Там само. — С. 343.
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Отже, Л. Булаховський слушно пропонував застосовувати ме-
тодологію ретроспективного аналізу в процесі вивчення проблем 
гендерної лінгвістки, але в проекції на сучасність і майбутнє. Саме 
такий підхід повинен зреалізовуватися й сьогодні більш послі-
довно, оскільки соціальний статус жінки продовжує змінюватися, 
а тому слід звертати увагу не лише на відмінності між мовлен-
ням жінки й чоловіка, але й між особливостями їхнього дискурсу 
стосовно конкретного періоду часу, конкретної території та кон-
кретних умов життя.

1.3. Питання гендерної лінгвістики 
в системі поглядів Ю. Шевельова: аналіз статті
”Über die Besonderheiten der Sprache der Frauen“

 (”Про особливості мови жінок”)
(Т. А. Космеда)

Постулати теорії гендерної лінгвістики Ю. Шевельова як по-
слідовника вчення Л. Булаховського схарактеризовані в його зна-
ковій у зазначеному ракурсі німецькомовній статті “Über die 
Besonderheiten der Sprache der Frauen“ (”Про особливості мови 
жінок”99), що була опублікована 1952 р. в журналі “Orbis“100. Тут 
Ю. Шевельов наголосив, що гендерна проблематика практично не 
розроблялась на той час у східнослов’янському мовознавстві: ані в 
українському, ані в білоруському, частково в російському, проте, як 
і Л. Булаховський, він уважає, що соціальні діалекти насамперед 
української й білоруської мов своєрідно відображають специфіку 
мовлення жінок, і це в науковій мовознавчій літературі того часу 
було схарактеризовано лише фрагментарно, “без жодної систем-
ності”, оскільки діалектологію східнослов’янських мов переважно 
досліджували за допомогою історико-порівняльного методу.

Зазначений учений наводить свої міркування щодо пояснен-
ня відсутності уваги до дослідження діалектів української й бі-

99 Космеда Т. Проблеми гендерної лінгвістики в системі поглядів Ю. Шеве-
льова у праці “Über die Besonderheiten der Sprache der Frauen“ (”Про особливос-
ті мови жінок”) / Т. Космеда // Мова. Культура. Взаєморозуміння : збірник наук. 
Праць ДДПУ ім. І. Франка / за наук. ред. Т. А. Космеди. — Вип. ІІ. — Дрогобич : 
Коло, 2012. — С. 237–247.

100 Див.: Šerech J. Über die Besonderheiten der Sprache der Frauen / J. Šerech // 
Orbis. Bulletin International de Documantation Linquistique. — Louvian, 1952. — 
T. 1. — S. 74–81.
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лоруської мов в гендерному аспекті (соціолект), наголошуючи, що 
українські та білоруські вчені в процесі вивчення діалектів виходи-
ли з необхідності захищати право своїх мов на самостійність, при 
цьому деякі російські мовознавці намагалися у своїх дослідженнях 
українських та російських діалектів довести протилежне101.

Проте Ю. Шевельов усе-таки виокремлює деякі риси мовлен-
ня жінок, аналізуючи діалектологічні студії своїх сучасників, ро-
блячи власні спостереження й узагальнення. По-перше, на думку 
Ю. Шевельова, в працях з діалектології науковці єдині в твердженні, 
що мовлення жінок є консервативнішим за мовлення чоловіків. 
Передусім науковець спирається на твердження Б. Ясимирського, 
який досліджував насамперед мовлення неосвічених жінок, тобто 
таких, свідомості яких “не торкнулася цивілізація”, тих, які не зна-
ли писемності, були неосвіченими. Названий факт пояснюють со-
ціальним статусом жінки в тогочасному суспільстві: такі жінки 
більше прив’язані до свого села чи дому, переважно не їдуть у чужі 
краї для пошуку роботи, вони не зазнали відповідного впливу міста, 
не були, як парубки, на військовій службі, що, до речі, пояснювало 
й факт меншої русифікації мовлення жінок порівняно з мовленням 
чоловіків, що простежувалося на території України й Білорусі102,103.

101 А. а. о. — S. 74.
102 Шевельов (Шерех) Ю. В. Я — мене — мені… (і довкруги) : [в 2-х т.]. — 

Том І. В Україні. — Видання часопису “Березіль”, вид-во М. П. Коць. — Х. – Нью-
Йорк, 2001. — 428 с.

103 Примітка. Як видається, доцільно тут навести спогади Ю. Шевельова 
про те, що і в його сім’ї саме жінки (мати і сестра) були берегинями української 
мови, натомість його батько прикладав зусилля, щоб в радянській армії юнаки за-
бували рідну мову, порівн.: «Коли запроваджувано пашпорти, треба було визна-
чити для пашпорта свою національність, я усвідомлював, що було б куди безпеч-
ніше написати росіянин, і це цілком залежало від мого вільного вибору, але піс-
ля недовгих вагань я вибрав українець. Коли я дивлюся на своє життя сьогодні 
і зважую причини мого вибору, мені здається, що найвиразнішим було все-таки 
не майбутнє, а минуле. І мені здається, що українськість завжди була в моїй ро-
дині. Так, це парадоксально. І батько й мати німецького коріння. Обидва вихова-
ні в Петербурзі. Вони жили в російській культурі і в російській мові. Так вони ви-
ховували дітей, зокрема мене. У родині не було українських книжок. Ніколи не го-
ворили по-українськи між собою і не мали зв’язків з українською інтелігенцією. 
Саме місто Харків назовні було російське. З українських зацікавлень моєї мате-
рі знаю тільки про одне — вона зі справжньою побожністю говорила про сценіч-
ні виступи Марії Заньковецької…І все-таки, все-таки… Українськість якось ір-
раціонально жила в Харкові, жила в матері і в сестрі. (…) Тому мати могла до-
помогти мені в моєму першому наївному українському “творі”, тому пізніше, від 
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Звертаючись до праць П. Гладкого, який аналізував діалектне 
мовлення жителів села Блиставиця і власне зауважив, що мовлення 
чоловіків відрізняється від мовлення жінок і тим, що в ньому по-
мітніший вплив російської мови, зокрема не лише на діалектне мов-
лення, але передусім й на літературне, Ю. Шевельов виокремлює 
другу важливу гендерну ознаку жіночого мовлення, що базується 
на першій, — воно менш піддається асиміляції, зокрема й руси-
фікації. Отже, в силу відповідних причин мовлення чоловіків більше 
асимілювалося. Ю. Шевельов наводить думки й інших мовознавців 

1941 року вона так легко перейшла на українську мову, тому, вмираючи, напів-
притомна, не помічаючи вже нічого навколо, крім мене, свого сина, свої остан-
ні слова вона промовила по-українськи. Мушу сказати — на моє здивування. Було 
це все не політичне. Політично вона ніколи не вірила в Україну… Але політика 
і свідомість розбігалися з підсвідомістю й психологією. Це було в нашій родині 
про явом, либонь, того, що Юрій Липа, старший від мене на вісім років, називав 
телюричними силами української землі, — здатність української землі й повітря 
навіть чужинців і зайд змусити відчувати себе таки своїми на цій землі і чужи-
ми на тій, де вони виховалися й звідки прийшли… Коли я сьогодні пробую вияви-
ти коріння укрїнськості в душі моєї матері, мені здається, що вона попри все була 
свідома того коріння, але вважала його приречене на висихання, а водночас небез-
печне й намагалася свідомо охоронити мене від його проростання в мені…» (жир-
ний шрифт і курсив автор. — Т. К.) [Шевельов (Шерех) Ю. В. Я — мене — мені… 
(і довкруги)… — Том І. В Україні. — С. 77–78]. Цікаво, що Ю. Шевельов харак-
теризує українство своєї матері як таке, що «не виходило поза межі емоцій і сим-
патій», проте він бачить відмінність між своїми батьками у вияві “українськості”: 
мати підтримувала прагнення Юрія Шевельова до ствердження всього українсько-
го, але дуже боялася за сина, оскільки “бути українцем стало державним злочи-
ном”. Однак батько Ю. Шевельова був “активним винародовлювачем України”. 
Ю. Шевельов зауважує: «Ось що пише про це Лотоцький, наводячи автентичний 
документ: «Який-небудь командір олонецького полку “істинно руський”! Шнейдер 
видавав такий наказ: «Замечено мною, что инородцы ведут переписку с родными 
не на русском, а на своем языке. Все они говорят или очень плохо, или ломанным 
языком по-русски, а русский язык — язык государственный. Армия в мирное вре-
мя это школа. Инородец пока состоит на службе, в течение трех лет, должен 
и обязан научиться русскому государственному языку; это же возможно только 
при условии предъявления к инородцам требования и говорить, и писать только 
исключительно по-русски. Родные же или знакомые также должны отвечать по-
русски… принять меры по проведению этого требования в жизнь» (Лотоцький О. 
Сторінки минулого. Частина третя. Варшава, 1934. — С. 245) [Цит за: Шевельов 
(Шерех) Ю. В. Я — мене — мені… (і довкруги)… — Том І. В Україні. — С. 78]. 
Уже згодом у статті “Über die Besonderheiten der Sprache der Frauen“, яку тут ана-
лізуємо, Ю. Шевельов наголошує, що чоловіки швидше підлягали русифікації че-
рез службу в армії. Отже, ці розлогі цитати знаного вченого ще раз засвідчують тя-
глість традиції “принижувати” статус української мови.
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на підтвердження омовленої тези, зокрема вчений цитує О. Курило, 
яка також писала про те, що мовлення чоловіків з білоруського села 
Хоробриці, яке вона досліджувала, відрізняються від мовлення жі-
нок значно помітнішим впливом на нього російської мови. 

Ю. Шевельов зауважує, що дослідження вчених торкалися пе-
редусім фонетичних ознак розмовного мовлення, зокрема при роз-
гляді акання було помічено, що воно значно поширюється в на-
прямку від Центру Білорусі на її Південь. Дослідники зауважили, 
що в селі Лукаєди акання майже не простежувалося, хоча в мовлен-
ні місцевих чоловіків це явище мало місце. Знову висунуто припу-
щення: названий факт — наслідок русифікації, якого зазнало пере-
дусім мовлення чоловіків.

Досліджуючи особливості діалектного мовлення поблизу села 
Стародуб, науковці також помітили, що жінки у своєму мовленні 
більш архаїзовані: їхнє мовлення більш консервативне щодо сприй-
няття впливу російської мови, натомість молоді чоловіки виявля-
ють ознаки впливу російської мови досить виразно.

Проте Ю. Шевельов уважає, що мовлення українських жінок 
зазнавало змін і переставало бути архаїчним, оновлювалося й по-
чинало дещо асимілюватися, завдяки актуалізаціїї російської мови, 
що зумовлено соціальними чинниками: жінки в УРСР частіше по-
чинають виконувати чоловічу роботу, серед них з’являються й вій-
ськовослужбовці й под.104.

Ю. Шевельов звернувся до записів дослідження діалектно-
го мовлення так званих остарбайтерів (1942–1943, м. Берлін), яке 
здійснила Г. Наконечна. Ученого, звичайно, зацікавив висновок до-
слідниці про те, що на відміну від чоловіків-остарбайтерів, жін-
ки в тій самій ситуації користувалися під час спілкування своїм ді-
алектом набагато частіше, вправніше й послідовніше; парубки ж 
розмовляли “українсько-російським жаргоном” (вочевидь, йдеться 
про суржик). Жінки, крім того, співали давні пісні, використовую-
чи рідну мову, відповідний її діалект.

Ю. Шевельов усвідомлював, що наведені докази чи зауважен-
ня різних дослідників базуються на поодиноких фактах, можливо, 
на суб’єктивних враженнях, тому потребують перевірки й підтвер-
дження. Учений робить спробу докладніше розглянути висловлену 
гіпотезу, а також виокремити інші риси мовлення жінок, звертаю-
чись до аналізу відповідної лінгвістичної літератури з діалектології, 

104 Šerech J. Über die Besonderheiten der Sprache der Frauen… — S. 75.
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спираючись на аналіз фонетичних явищ, змін, що відбуваються на 
фонетичному рівні. Він пише, що в нарисах з дослідження північ-
ноукраїнських діалектів має місце зауваження стосовно повіль-
ного темпу мовлення жінок. Це третя виокремлена ознака. Під 
час аналізу мовлення мешканців села Морочно Пінського округу 
вчені зробили запис, що жінки тут говорять повільніше, ніж чоло-
віки. Особливо подовжують жінки й наголошений звук, проте під 
час сварки, коли їхнє мовлення дещо пришвидшується, ця ознака 
зникає. Не зважати на такі спостереження не можна, оскільки вони 
все-таки не поодинокі. 

Отже, шляхом систематичних спостережень було виявлено, що 
повсякденне мовлення жінок є стриманішим і повільнішим, ніж 
мовлення чоловіків, які здебільше говорять швидко. Жінки розмов-
ляють приспівуючи, подовжуючи наголошені голосні, чітко. 

Ю. Шевельов дійшов висновку, що тут йдеться не про що інше, 
як про те, що «жінки краще, ніж чоловіки зберегли поліфтонну ви-
мову наголошених звуків»105. Вочевидь, це наслідок не особливо-
го темпу мовлення, а більшого консерватизму, що виявляється 
в репрезентації архаїчного мовлення. 

Під час аналізу названого явища в мовленні білорусів знайде-
но докази про швидший темп мовлення жінок, що спричинює зсув 
наголосу в словах, які вимовляються “алегро” (у швидкому темпі), 
напр.: туди-сюди замість туди-сюди, через що за жінками закріпи-
лась характеристика “лепетухи”, укр. “лопотухи”.

У мішаних та перехідних діалектах, а також у разі російсько-
української двомовності, консерватизм мовлення жінок просте-
жується дуже виразно. У діалектному мовленні мешканців села 
Урив (округ Коротояк Воронезької губернії) простежено більший 
вплив російської мови на вимову чоловіків, зокрема у вимові жі-
нок зустрічаються як українські форми на –і, так і російські на –о 
(напр.: рідний — родной), натомість у мовленні чоловіків доміну-
ють виключно форми на -о.

Як і Л. Булаховський, Ю. Шевельов зауважує, що мовлення 
жінок має вирішальний вплив на формування й розвиток дитя-
чого мовлення. 

Разом із тим, помічено цікавий факт щодо міжнаціональних 
і міжмовних взаємин чоловіків і жінок: українські дівчата пере-
важно уникали одруження з парубками-росіянами, проте росіянки 

105 А. а. о. — S. 76. 
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охоче одружувалися з українцями, і таким чином жінки привносили 
російські мовні елементи в місцеві діалекти. Було зафіксовано, що 
діти матерів-росіянок навіть в українському селі розмовляють ви-
ключно російською, і навпаки, діти матерів-українок у російському 
селі — українською. Ю. Шевельов робить теоретичне припущен-
ня, що діти засвоюють мову матері, а ознаки цієї мови нейтра-
лізуються вже пізніше домінуючим у селі мовленнєвим впливом.

Деякі вчені, зокрема Г. Винокур і С. Самійлович, розмірковува-
ли про те, що жінки можуть упроваджувати в мовлення деякі фо-
нетичні новотвори. Ю. Шевельов, з одного боку, не погоджуєть-
ся з такою думкою, оскільки відсутні переконливі щодо цього фак-
ти. Однак дослідник дещо суперечить сам собі і все-таки розмірко-
вує про модну вимову, “законодавцями” якої були жінки, погоджу-
ючись із думкою Й. Рудницького, який зауважив, що у Львові, коли 
модною серед освічених людей була київська вимова, саме жінки 
продемонстрували прагнення до уникнення відповідної палаталі-
зації ц, с, надавши перевагу твердим звукам, порушуючи норматив-
ну артикуляцію, характерну для літературної вимови. Це спостере-
ження стосувалося мовлення освічених верств населення, хоча по-
дібні прояви, на думку Ю. Шевельова, можливі й серед неосвіче-
них людей. 

Дослідник констатує, що мовлення росіянок, яке виражалося 
у своєрідній вимові м’яких звуків, зокрема це стосується м’якої ви-
мови р і л, отримало цілком “жіночу” назву — “солоденька мова”.

Учений ставить перед собою запитання: як можна поєднати, 
з одного боку, факт консервативності мовлення жінок, його арха-
їзм, протистояння всякій асиміляції, а з іншого, — прагнення го-
ворити по-модному, тобто по-новому. Науковець уважає, що від-
повідь на це питання прихована в чинності теорії змішаних діа-
лектів, що ґрунтується на свідомому та несвідомому засвоєнні чу-
жого. Тут убачаємо дієвість архетипної дихотомії “свій — чужий”. 
Ю. Шевельов пише, що в першому випадку жінки виступають кон-
серваторами, а в іншому, — стають новаторами, що пояснюється 
актуалізацією соціальних чинників, потребою засвоїти прийнятні 
запозичення.

Учений розмірковує й про деякі фонетичні ознаки українсько-
го жіночого мовлення, що, як він зізнається, йому важко остаточ-
но збагнути й пояснити. Йдеться про схильність жінок, які прожи-
вають у різних і недотичних одна до одної місцевостях, вимовляти 
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замість веолярного л, що характерне для чоловічого мовлення, аль-
веолярне. Учений не має пояснення цьому явищу. Він лише ставить 
низку питань, а саме: чому ця ознака виявляється в мовленні жі-
нок? Чи це залишок попередньої вимови? Чи це інновація, данина 
моді? Чи це певна “окраса” жіночого мовлення, вираження жіночої 
м’якості, що свідомо протиставляється мовленню чоловіків? Чи це 
вияв жіночої грації?

Отже, особливості жіночої вимови, зокрема фонетичні особли-
вості їхнього мовлення, всебічно пояснити важко.

Натомість Ю. Шевельов констатує, що на той час «лексичні та 
фразеологічні особливості мовлення жінок в українській та біло-
руській мовах взагалі не досліджувалися»106. Учений цілком логіч-
но припускає, що жіночий лексикон містить слова, які насам-
перед пов’язані з домашнім господарством, такими ремесла-
ми, як ткацтво, вишивка, а в чоловічому лексиконі, відповідно, 
переважають слова, пов’язані з чоловічими видами діяльності. 
Проте дослідник констатує, що його припущення ще треба довес-
ти. Жодних досліджень в окресленому напрямку не було на той час 
проведено.

Ще одна відмінність жіночого мовлення стосовно мовлення 
чоловіків, яку зауважив Ю. Шевельов і про яку говорив Л. Булахов-
ський, полягає в тому, що жінки несхильні сприймати й вжива-
ти лайливі слова та пейоративні вирази. Ю. Шевельов пише, що 
лайливі, вульгарні й брутальні вислови з компонентом “мати”, які 
поширюються в українській мові, на його думку, під впливом росій-
ської мови, викликають через “незвичність”, сильні емоції, навіть 
почуття, хоч і в мовленні жінок можна виокремити досить бага-
тий “репертуар” лайливої лексики. З іншого боку, пестливі висло-
ви, різноманітні епітети — характеристика жіночого мовленню, 
а чоловіки їх уживають виключно в інтимній розмові з жінкою чи 
дитиною.

Продовжуючи думки Л. Булаховського, вчений ще раз наголо-
шує, що діти більше засвоюють і наслідують мовлення матері, а не 
батька, тобто мовлення дітей — це мовлення жінок, що виявляється 
в спілкуванні з дітьми. Деякі докази цього можна знайти в діалек-
тологічних та етнографічних матеріалах, проте, на думку науковця, 
вони ще достатньо не систематизовані. На сьогодні це питання, як 
видається, залишається відкритим.

106 А. а. о. — S. 79.
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Наводячи свої міркування щодо жіночого / чоловічого мов-
лення, Ю. Шевельов наголошує, що «в 1827 році, коли в україн-
ській поезії переважав бурлеск, П. Гулак-Артемовський опубліку-
вав свій вірш “Рибалка”, що репрезентував стилістичне проти-
ставлення бурлеску, й оприлюднив таку заувагу: «З цікавості ав-
тор (J. S.) хотів дізнатися, чи малоруська мова може передати ніж-
ні, благородні та вишукані почуття, щоб не змусити читача чи слу-
хача сміятися, як це відбувається в “Енеїді” І. Котляревського та ін-
ших творах, написаних з цією метою. Посилаючись на найніжніші 
та найбільш зворушливі малоруські народні пісні, він репрезентує 
свою баладу лише як певну спробу, зовсім не передбачаючи успіху. 
У “Твардовському” він використовує чоловічо-гайдамацький тон, 
а тут послуговується мовою малоруських жінок (“Вестник Европы”). 
На практиці жіноча манера мовлення обмежується виключенням 
вульгаризмів, лайливих та грубих висловів, а з іншого боку, вона 
містить демінутиви й поетичні засоби любовних пісень з народної 
творчості. З цього часу дослідження мови жінок не мало жодного 
поступу (курс. автор. — Т. К)»107.

Ю. Шевельов також зазначає, що введення П. Гулаком-Артемов-
ським та іншими письменниками “жіночої манери” мовлення в ху-
дожню літературу, літературну мову підводить його до останньо-
го запитання, порушеного в аналізованій статті: яким є вплив мов-
лення жінок на літературну мову? Це питання, на думку вченого, 
на той час було також зовсім маловивченим. Дослідник знову при-
пускає, що такий вплив не був конструктивним: він відігравав рад-
ше консервативну роль. Аналіз деяких лексичних і фразеологічних 
одиниць дає змогу припускати, що їхнє використання мотивовано 
жіночим впливом.

До таких явищ учений відносить, як і Л. Булаховський, ви ра-
зи-евфемізми, що пов’язані з жіночою працею, але перенесені 
у сферу таких глобальних і важливих для людини понять, як 
любов, смерть та ін., напр.: прясти очима — ‘стріляти очима’; на 
тонку пряде — ‘на біду, нещастя’, дослівно — пряде тонку нитку. 
Тут простежуємо прагнення до вишуканого неконфліктного мов-
лення, орієнтацію на використання мовних засобів непрямої ко-
мунікації.

Деякі жіночі перифрази стосуються звичаїв, особливо весіль-
них: квітку пришити комусь — ‘когось висміяти (дівчина хлопця)’, 

107 А. а. о. — S. 80.
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квітка — це ‘кольорова стрічка, що пришивається нареченому та 
дружбам під час весілля’. 

Існують також й інші жіночі евфемізми-перифрази, напр.: сте-
ряти дитину — ‘зробити аборт’ чи глек розбити з ким — ‘розі-
йтись, посваритися’. На думку Ю. Шевельова, усе ж суто “жіно-
чих” ідіом виявляється не так багато. 

Про вплив мови жінок на розвиток і формування морфоло-
гічних явищ, як уважає Ю. Шевельов, взагалі не варто говорити, 
оскільки такі явища зовсім невідомі. Хоч дослідник і зауважує, що 
простежує кілька фактів:

а) якщо за наявності паралельних форм граматичного роду 
в процесі розвитку української мови зберігається лише одна форма, 
то це завжди форма жіночого роду;

б) у давальному, орудному й місцевому відмінках усі іменники 
мають лише закінчення -ам, -ами, -ах з основою на -а, тобто жі-
ночого роду, бо основи на -а, за винятком лише кількох власних назв 
чоловічного роду, належать до жіночого роду;

в) основи на -і зберегли своє відмінювання лише в жіночому 
роді (іменник путь також став іменником жіночого роду, хоча 
в російській мові цей іменник має чоловічий рід);

г) у називному відмінку множини прикметника синій існує 
лише форма колишнього називного / знахідного відмінків множи-
ни жіночого роду.

Наведені міркування Ю. Шевельова засвідчують розвиток в україн    -
ській мові процесу фемінізації. Про те, що цей процес почався в сус-
пільстві вже в ХІХ ст. і поступово граматикалізується 
в різних категоріях мови, писав і Д. Овсянико-Куликовський, хоч він 
і відносив це явище до негативних суспільних процесів, з чим не всі, 
очевидно, погодяться108.

Ю. Шевельов зауважує також, що в російській мові жіночий 
рід “переміг” лише в давальному, орудному та місцевому відмін-
ках множини іменників, а в білоруській мові стійкість колишніх 
іменників жіночого роду широко не репрезентована. Отже, процес 
граматичної фемінізації, на думку дослідника, більш послідов-
но виявляється в українській мові, ніж у білоруській і російській. 

108 Див.: Овсянико-Куликовский Д. Н. Введение в написанную книгу по пси-
хо   логии умственного творчества (научно-философского и художественного) / 
Д. Н. Овсянико-Куликовский // Овсянико-Куликовский Д. Н. Литературно-крити-
чес кие работы : [в 2-х т.]. — М. : Худож. лит., 1989. — Т. 1. — С. 43.
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Очевидно, в цьому є рація, оскільки й сьогодні в українській мові 
лексичний склад активно поповнюється назвами осіб жіночої статі, 
що утворюються за законом мовної аналогії, про що йтиметься далі, 
натомість збільшення кількості подібних слів у білоруській і росій-
ській мовах так активно не простежується.

Наступне запитання, яке ставить собі Ю. Шевельов, — чи мож-
на всі наведені факти змін у граматиці пов’язати із впливом жіно-
чої мови? І відповідає, наголошуючи, що все це сумнівно й краще 
залишити ці питання відкритими. 

Учений робить деякі спостереження щодо специфіки вияву ка-
тегорій гендеру в різних слов’янських мовах у порівняльному ас-
пекті з проекцією на прагматику. Він зауважує, що “жіночі” 
іменники української мови на -а в роді communis не мають того об-
разливого пейоративного значення, як це простежується в росій-
ській мові. Дослідник наводить такі приклади: мимра, пустомеля, 
сквалига. Однак і це припущення потребує доказу. У цьому разі ма-
ємо вказівку на специфічний вияв категорії оцінки, про що частково 
розмірковують сучасні науковці (А. Загнітко109, Т. Космеда110, О. Халі-
ман111 та ін.).

Отже, Ю. Шевельов намагався простежити вияв мовлення чо-
ловіків –  жінок на всіх мовних рівнях, починаючи від фонетичного, 
про що розмірковував найбільш докладно, характеризуючи ознаки 
жіночої вимови (більш повільний порівняно із чоловіками темп 
мовлення, більша стабільність щодо асиміляційних процесів, зо-

109 Загнитко А. А. Соотношение формально-грамматического и семантиче ского 
содержания в категории рода имен существительных (на материале современного 
украинского литературного языка) : автореф. дисс. на соиск. учен. степ. канд. фи-
лол. наук : спец. 10.02.02. — “Украинский язык” / А. А. Загнитко. — К., 1987. — 
21 с.

110 Див.: Космеда Т. А. Функционально-семасиологическое исследование пред-
мет но-признаковой семантики / Т. А. Космеда // Бацевич Ф. С. Очерки по функцио-
нальной лексикологии : [моногр.] / Ф. С. Бацевич, Т. А. Космеда. — Львів : Світ. — 
С. 209–351; Космеда Т. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: формування і роз-
виток категорії оцінки : [моногр.] / Т. А. Космеда. — Львів : Світ, 2000. — 350 с.

111 Див: Халіман О. В. Морфологічні засоби вираження категорії оцінки в су-
час ній українській мові : рід і число : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. філол. наук : спец. 10.02.01. — “Українська мова” / О. В. Халіман. — 
Х., 2010. — 20 с.; Халіман О. В. Оцінні значення іменників спільного роду як 
проблема лексикографування (на матеріалі аналізу відповідей респондентів) / 
О. В. Халіман // Вісник Дніпропнтров. ун-ту. Серія “Мовознавство”. № 11 / відп. 
ред. Т. С. Пристайко. — Дніпропетровськ : Вид-во ДДУ, 2011. — Вип. 17. — 
Т. 2. — С. 172–179.
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крема й процесу русифікації, але, разом із тим, прагнення говорити 
так, як цього вимагає мода). Меншою мірою його міркування щодо 
вияву гендерних мовленнєвих особливостей стосуються лексико-
семантичного й фразеологічного рівнів: йдеться про формування 
особливого жіночого й чоловічого лексикону, що:

а) пов’язаний із родом діяльності чоловіків і жінок;
б) ґрунтується на вияві чуттєвої сфери: жінки більш емоцій-

ні, тому й уживають пестливу лексику, зменшено-пестливі, лагід-
ні словесні й граматичні форми;

в) для жіночого мовлення не характерне використання грубих, 
лайливих слів, пейоративної, брутальної, вульгарної лексики, про-
те жінки активно вводять у своє мовлення евфемізми, перифра-
зи, а це значить, що жінки більш схильні до моделювання непрямих 
комунікативних актів, спроектовують тактику свого мовлення на 
підвищення статусу співбесідника112, більш налаштовані на верба-
лізацію позитивної оцінки; можна також стверджувати, що існу-
ють суто “жіночі” фразеологізми, хоч про це Ю. Шевельов і пише 
дуже стисло й обережно.

Найменше гендерних ознак простежує дослідник на рівні мор-
фології, розмірковуючи зокрема лише про деякі тенденції вияву ка-
тегорії роду та відмінювання іменників жіночого роду, що засвід-
чують процес фемінізації на морфологічному рівні. Спостережень 
щодо вияву гендерних особливостей на синтаксичному рівні вче-
ний не наводить зовсім.

Як бачимо, дослідження Ю. Шевельова в парадигмі знань ген-
дерної лінгвістики були новаторськими не лише на час їх написан-
ня. Вони, як видається, залишаються актуальними й на сьогодні, 
оскільки дають можливість зіставити деякі факти, передусім щодо 
вияву фонетичних особливостей, а також даних стосовно репрезен-
тації жіночої консервативності, архаїчності в мовленні, заперечен-
ня асиміляційних процесів. 

Ю. Шевельов поклав початок розгляду гендерно протилежних 
мовних картин світу, зокрема й фразеологічних, а також порівняль-
ного дослідження вияву категорії гендеру в слов’янських мовах. Без 
сумніву, потребує поглиблення дослідження особливостей вияву 
гендерної специфіки, що репрезентуються в граматиці. 

112 Див. про це: Шкіцька І. Ю. Маніпулятивні тактики позитиву: лінгвіс-
тичний аспект : [моногр.] / І. Ю. Шкіцька; за наук. ред. В. М. Бріцина. — К. : 
Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. — 440 с.
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Лінгвогендерологію Ю. Шевельов досліджує з урахуванням се-
мантики, синтактики й прагматики.

1.4. Сучасний стан розробки 
гендерної проблематики в Україні

 (Т. А. Космеда)

Завданням сучасної гендерної лінгвістики залишається про-
блема дослідження всіх виявів статі як історично усталеної своє-
рідної форми досвіду, насамперед мовленнєвого, зокрема як вер-
бального, так і невербального; поняття мускулінність і фемінність, 
з одного боку, як наголошувалося, належать до загальнолюд-
ських універсалій, а з другого, — мають конкретну національно-
культурну специфіку вияву. Опис цієї специфіки — одне з акту-
альних завдань гендерної лінгвістики кожної національної нау-
ки й української зокрема. Гендерна лінгвістика в Україні, як було 
зазначено, рухається за вектором від узагальнення західного до-
свіду напрацювань у сфері лінгвогендерології до розробки тео-
рії, що базується на українському ґрунті з урахуванням історико-
культурної, економічної, політичної, соціально-правової ситуації 
в Україні.

1.4.1. Аспектуальний огляд актуальних
лінгвогендерологічних розвідок 

вітчизняної науки

В українському мовознавстві останньої чверті ХХ – початку 
ХХІ ст. дослідження у сфері гендерної лінгвістики помітно пожвави-
лися: вона стає  предметом наукових зацікавлень вітчизняних мово-
знавців — україністів, українських русистів113, славістів114, романістів115 

113 Див., напр.: Синельникова Л. Н. Введение в лингвистическую гендероло-
гию : [матер. к спецкурсу] / Л. Н. Синельникова, Г. Ю. Богданович. –– Симферополь, 
2001. –– 40 с.

114 Див. напр.: Нещименко Г. П. Отражение “гендерных” проблем в славян-
ском языкознании / Г. П. Нещименко // Відображення історії та культури народу 
у словотворенні. — К. : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2010. — С. 193–207.

115 Див. напр.: Мартинюк А. П. Регулятивна функція гендерно маркованих 
одиниць мови (на матеріалі сучасного англомовного публіцистичного дискур-
су) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.04. — 

“Германські мови” / А. П. Мартинюк. — К., 2006. — 40 с.
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та ін. Це насамперед докторські дисертації, ґрунтовні монографічні 
праці та концептуальні наукові розвідки малих наукових жанрів та-
ких дослідників, як Л. Ставицька116, О. Тараненко117, А. Загнітко118, 

116 Див.: Ставицька Л. О. Мова і стать / Л. О. Ставицька // Критика. — 
2003. — № 6 — С. 29–34; Ставицька Л. О. Гендерна лінгвістика: українська пер-
спектива / Л. О. Ставицька // Українська мова. — 2004. — № 3. — С. 58–66; 
Ставицька Л. О. Гендерні стереотипи в сучасній українській мовній свідо-
мості (за даними асоціативного експерименту зі словами “жінка”,”чоловік” / 
Л. О. Ставицька // Наук. записки Луган. нац. пед. ун-ту. Серія “Філологічні науки” : 
[зб. наук. пр.]. — Луганськ, 2004. — Вип. 5. — Т. 3. — С. 128–146; Ставицька Л. О. 
Гендерні виміри невербальної комунікації у художньому тексті / Л. О. Ставицька // 
Культура народов Причерноморья : [науч. журнал]. — 2004. — Т. 1. — С. 146–148; 
Ставицька Л. О. Гендерні стереотипи в сучасній українській мовній свідомості (за 
даними асоціативного експерименту зі словами мати, батько) / Л. О. Ставицька // 
Дивослово. — 2005. — № 5. — С. 47–51; Ставицька Л. О. Сучасний стан лінг-
вогендерологічних досліджень в Україні / Л. О. Ставицька // Мовознавство. — 
2008. — № 2–3. — С. 236–246; Ставицька Л. О. “Чоловік (мужчина)” у концеп-
тосфері української фразеології / Л. О. Ставицька // Мовознавство. — 2006. — 
№ 2–3 — С. 118–129; Ставицька Л. О. Актуальні проблеми сучасного українсько-
го гендеру / Л. О. Ставицька // [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
www.lingvistics.kiev.ua/seminar/2003/12/18sem016.html

117 Див.: Тараненко А. А. Языковая семантика в ее динамичных аспектах / 
А. А. Тараненко. — К. : Наук. думка, 1989. — 256 с.; Тараненко О. О. Динаміка 
слов’янських іменних класифікацій у діахронії та синхронії (на формально- 
і семантико-граматичному рівнях) / О. О. Тараненко // Слов’янське мовознав-
ство. ХІ Міжнародний з’їзд славістів. — К. : Наук. думка, 1993. — С. 74–98; 
Тараненко О. О. Принцип андроцентризму в системі мовних координат і су-
часний гендерний рух / О. О. Тараненко // Мовознавство. — 2005. — № 1. — 
С. 3–5; Тараненко О. О. “Я” (Сукупність принципів антропоцентризму, соціаль-
но активної особи та андроцентризму) в організації слов’янських іменних (родо-
вих) класифікацій / О. О. Тараненко // Мова. Людина. Світ : До 70-річчя проф. 
М. П. Кочергана : [зб. наук. праць / відп. за вип. О. О. Тараненко]. — К. : Вид. 
центр КНЛУ, 2006. — С. 67–71.

118 Див.: Загнитко А. П. Соотношение формально-грамматического и семан-
тического содержания в категории рода имен существительных (на материале со-
временного украинского литературного языка) : автореф. дисс. на соиск. учен. 
степ. канд. филол. наук : спец. 10.02.02. — “Украинский язык” / А. А. Загнитко. — 
К., 1987. — 21 с.; Загнитко А. А. Функциональная “ориентированность” грам-
матических форм рода существительных / А. А. Загнитко // НДВШ. Филол. на-
уки. — 1989. — № 1. — С. 36–42; Загнітко А. П. Морфологічні категорії іменни-
ка в синтагматиці і парадигматиці / А. П. Загнітко. — К. : НМК ВО, 1989. — 63 с.; 
Загнітко А. П. Асиметрія в граматиці. Рец. на кн. Мороз Т. Ю. Явище семантико-
граматичної асиметрії в системі морфологічних категорій іменника. — Х. : Право, 
2009. — 184 с. / А. П. Загнітко // Лінгвістичні студії : [зб. наук. праць]. — Донецьк : 
ДонНУ, 2009. — Вип. 19. — С. 337–340 та ін. праці вченого.
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А. Нелюба119, О. Стишов120, О. Горошко121, О. Бєссонова122, Л. Ком-
пан цева123, А. Архангельська124, А. Мартинюк125, О. Холод126,  

119 Див.: Нелюба А. М. Гендерна лінгвістика і малопродуктивні словотворчі 
засоби / А. М. Нелюба // Лінгвістика : [зб. наук. праць]. — Вип. 1 (22). — Ч. 2. — 
Луганськ, 2011. — С.135–142; Нелюба А. М. Інноваційні зрушення й тенденції 
в українському жіночому словотворі / А. М. Нелюба // Лінгвістика : [зб. наук. 
праць]. — Вип. 23. — Луганськ, 2011. — С.137–146.

120 Стишов О. А. Українська лексика кінця ХХ століття (на матеріалі мови за-
собів масової інформації) / О. А. Стишов. — 2-е вид., перероб. і доп. — К. : Пугач, 
2005. — 388 с.

121 Див.: Горошко Е. И. Особенности мужского и женского вербального по-
ведения (психолингвистический анализ) : дис. на соискание учен. степени канд. 
филол. наук : спец. 10.02.02. — “Русский язык” / Е. И. Горошко. — М., 1996. — 
185 с.; Горошко Е. И. Гендерная проблематика в языкознании / Е. И. Горошко // 
Введение в гендерные исследования. — Х. : ХЦГИ; СПб. : Алтейя, 2001. — 
2001. — Ч. І. — С. 508–543; Горошко Е. И. Мужской и женский стили письма / 
Е. И. Горошко // Словарь гендерных терминов / [под ред. А. А. Денисовой]. — 
М. : Информация – ХХI век, 2002. — С. 156–157; Горошко Е. И. Языковое со-
знание: гендерная парадигма : [моногр.] / Е. И. Горошко. –– М.–Х. : ИНЖЭК, 
2003. –– 440 с.; Горошко Е. И. Гендерные особенности русскоязычного интер-
нета / О. И. Горошко // Наук. записки Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Серія 

“Філологічні науки” : [зб. наук. праць “Поліетнічне середовище: культура, політика, 
освіта”]. — Вип.5. — Т. 3. — Луганськ : Альма-матер, 2004. — С. 8–30.

122 Див.: Бєссонова О. Л. Оцінний тезаурус англійської мови : когнітивно-ген-
дер ні аспекти : [моногр.] / О. Л. Бєссонова. — Донецьк : ДонНУ, 2002. — 362 с.; 
Бєссонова О. Л. Оцінний тезаурус англійської мови : когнітивний і гендерний ас-
пекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.04. — 

“Германські мови” / О. Л. Бєссонова. — К., 2003. — 40 с.
123 Див.: Компанцева Л. Ф. Гендерные основы интернет-коммуникации в 

пост  советском пространстве : [моногр.] / Л. Ф. Компанцева. — Луганск : Альма-
матер, 2006. ― 392 с.

124 Див.: Архангельська А. М. “Чоловік” у слов’янських мовах : [моногр.] / 
А. М. Архангельська. — Рівне : Рівненськ. ін.-т слов’янознавства Київськ. славіст. 
ун-ту, 2007. — 448 с.; Архангельская А. Сексизм в языке: мифы и реальность: [мо-
ногр.] / А. Архангельская. — Olomouc, 2011. — 324 с.

125 Див.: Мартинюк А. П. Гендер як конструкт дискурсу / А. П. Мартинюк // 
Безугла Л. Р. Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен : [моногр.] / 
Л. Р. Безугла, Є. В. Бондаренко, П. М. Донець [та ін.]; під загальн. ред. 
І. С. Шевченко. — Х. : Константа, 2005. — С. 295–318; Мартинюк А. П. Регулятивна 
функція гендерно маркованих одиниць мови (на матеріалі сучасного англомовного 
публіцистичного дискурсу)…

126 Див.: Холод О. М. Граматика і стать / О. М. Холод // Холод О. М. Зібр. 
наук. праць : [у 10-ти т.] –– Кривий Ріг : Вид-во Кривор. навч. центру Одеської 
нац. юрид. академії, 2008. — Т. 1 : Психолінгвістика статі : [моногр.]. — C. 7–114; 
Холод О. М. Мовленнєві картини світу чоловіків та жінок / О. М. Холод // Його ж. 
Зібр. наук. праць : [у 10-ти т.] –– Кривий Ріг : Вид-во Кривор. навч. центру Одес. 
нац. юрид. акад., 2008. — Т. 1 : Психолінгвістика статі : [моногр.]. — C. 115–379.
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О. Семи ко лєнова і А. Шиліна127, І. Шкіцька128 та ін. Над проблема-
ми лінгвогендерології активно працюють і молоді українські вчені, 
наслідком наукових напрацювань яких переважно стали кандидатські 
дисертації. В останні роки склалася ціла когорта таких науковців, зо-
кре ма це Ю. Абрамова129, В. Александрова130, О. Бондаренко131, Н. Бори-
 сенко132, К. Брітікова133, М. Брус134, О. Дудоладова135,  Г. Емірсуїнова136, 

127 Див.: Семіколєнова О. І. Гендерний аналіз як спосіб дослідження “люд-
ського фактору” в мові / О. І. Семіколєнова // Уповноважена освіта — шлях в тре-
тє тисячоліття : [міжнар. наук.-практ. конф., 19–23 груд. 1999 р. / Жіноча мере-
жева програма Ін-ту відкритого суспільства та ін.; відп. ред. О. Суслова]. — К. : 
Бланк-Прес, 2000. — С. 15–22; Семіколєнова О. І. Гендерний аспект сучасної мов-
ної політики (міжнародний досвід і українська перспектива) / О. І. Семіколєнова, 
А. Г. Шиліна // Мовознавство. — 2006. — № 4. — С. 32–40.

128 Див.: Шкіцька І. Ю. Маніпулятивні тактики позитиву: лінгвістичний ас-
пект : [моногр.]…; Шкіцька І. Ю. Гендерний вимір маніпулятивного дискурсу / 
І. Ю. Шкіцька // Мовознавство. — 2012. — № 1  — С. 64–72.

129 Абрамова Ю. В. Регулятивний потенціал британських прислів’їв як за-
собів мовного втілення концептів ЧОЛОВІК та ЖІНКА : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04. — “Германські мови” / 
Ю. В. Абрамова. — Х., 2007. — 20 с. 

130 Александрова В. Г. Структурно-синтаксическое кодирование информа-
ции мужчинами и женщинами / В. Г. Александрова // Актуальні проблеми мета-
лінгвістики : [зб. ст. за матер. ІІІ Міжнар. наук. конф.]. — Черкаси : Вид-й центр 
Черкаського нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького, 2003. — Ч. 1. — С. 69–74.

131 Бондаренко О. С. Концепти “чоловік” і “жінка” в українській та англійській 
мовних картинах світу : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.17. — 

“Загальне мовознавство” / О. С. Бондаренко. — Кіровоград, 2005. — 195 с.
132 Борисенко Н. Д. Гендерний аспект репрезентації персонажного мовлення в ан-

глійських драматичних творах к. ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.04. — “Германські мови” / Н. Д. Борисенко — К., 2003. — 20 с.

133 Брітікова К. В. Узуальне та оказіональне в інноваціях сучасної української 
мови: тенденції оновлення лексико-словотвірної категорії особи : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд.. філол. наук : спец. 10.02.01. — “Українська мова” / 
К. В. Брітікова — Х., 2007. — 19 с.

134 Брус М. П. Загальні жіночі особові номінації в українській мові ХІ – ХVІІ ст.: 
словотвір і семантика: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.01. — “Українська мова” / М. П. Брус. — Івано-Франківськ, 2009. — 
20 с.

135 Дудоладова О. В. Динаміка мовної репрезентації гендера в англійському публі-
цистичному дискурсі (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04. — “Германські мови” / 
О. В. Дудоладова. — Х., 2003. — 20 c.

136 Емірсуїнова Г. І. Лексикон сучасного фемінізму (на матеріалі англійської 
мови) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04. — 

“Германські мови” / Г. І. Емірсуінова. — К., 2003. — 19 с.
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Н. Карпенко137, О. Козачишина138,
137 Карпенко Н. А. Вербалізація концепту жінка в дискурсі П. Загребельного : 

дисертація на здобуття ступеня кандидата наук : спец. 10.02.01. — “Українська 
мова” / Н. А. Карпенко. — Х., 2012. — 195 с.; Карпенко Н. А. Вербалізація кон-
цепту жінка в дискурсі П. Загребельного : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. філол. наук : спец. 10.02.01. — “Українська мова” / Н. А. Карпенко. — Х., 
2012. — 26 с.; Карпенко Н. А. Мовна свідомість П. Загребельного: репрезентація 
образу-концепту жінки (на матеріалі роману “Юлія, або запрошення до самовбив-
ства”) / Н. А. Карпенко // Психолінгвістика : [зб. наук. праць ДВНЗ Переяслав-
Хмельницького держ. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди]. — Переяслав-Хмельницький : 
Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 2009. — Вип. 4. — 
С. 150–156; Карпенко Н. А. Концепт жінка у дискурсі П. Загребельного (на ма-
теріалі журналістських інтерв’ю з письменником) / Н. А. Карпенко // Учен. зап. 
Таврич. нац. у-та им. В. И. Вернадского. Серия “Филология. Социальные ком-
муникации” [науч. журнал]. — Симферополь : ТНУ им. В. И. Вернадского, 
2010. — Т. 24 (63). — № 4. — Ч. 1. — С. 235–239; Карпенко Н. А. Мовна сві-
домість П. Загребельного: вербалізація концепту жінка (на матеріалі “живо-
го” мовлення письменника) / Н. А. Карпенко // Учен. зап. Таврич. нац. у-та 
им. В. И. Вернадского. Серия “Филология. Социальные коммуникации” [науч. 
журнал]. — Симферополь : ТНУ им. В. И. Вернадского, 2010. — Т. 23 (62). — 
№ 2. — Ч. 1. — С. 76–80; Карпенко Н. А. П. Загребельний як елітарна мовна 
особистість: деякі зауваги / Н. А. Карпенко // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна : — 
Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. — № 910. — С. 468–471; Карпенко Н. А. 
Структура концепту жінка в художній картині світу П. Загребельного (на ма-
теріалі роману “Роксолана”) / Н. А. Карпенко // Лінгвістичні дослідження : 
[зб. наук. праць ХНПУ ім. Г. С. Сковороди]. — Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 
2010. — Вип. 29. — С. 94–100; Карпенко Н. А. Концепт-власна назва Роксолана 
у художньому дискурсі П. Загребельного / Н. А. Карпенко // Вісник Прикарпат. 
ун-ту. Серія “Філологія”. — Івано-Франківськ : Вид-во ПНУ ім. В. Стефаника, 
2011. — Вип. ХХІХ – ХХХІ. — С. 382–387; Карпенко Н. А. Функціонування 
оніма Юлія у дискурсі П. Загребельного / Н. А. Карпенко // Учен. зап. Таврич. 
нац у-та им. В. И. Вернадского. Серия “Филология. Социальные коммуни-
кации” [науч. журнал]. — Симферополь : ТНУ им. В. И. Вернадского, 2011. — 
Т. 24 (63). — № 2. — Ч. 1. — С. 347–351; Карпенко Н. А. Штрихи до окреслен-
ня мовленнєвого портрету П. Загребельного з огляду на особливості комунікатив-
ної компетенції письменника / Н. А. Карпенко // Лінгвістичні студії : [зб. наук. 
праць] / наук. ред. проф. А. П. Загнітко. — Донецьк : ДНУ, 2011. — Вип. 23. — 
С. 145–148; Карпенко Н. А. Вербалізація зовнішнього портрета жінки в художньо-
му дискурсі П. Загребельного / Н. А. Карпенко // Лінгвістичні дослідження : збірн. 
наук. праць. — Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2013. — Вип. 35. — С. 161–168; 
Карпенко Н. А. Військова лексика як засіб вербалізації концепту жінка в дискурсі 
П. Загребельного / Н. А. Карпенко // Мова. Культура. Взаєморозуміння : збірн. наук. 
праць / за наук. ред. проф. Т. А. Космеди — Випуск ІІІ. — Дрогобич : Коло, 2013. — 
С. 223–230; Карпенко Н. А. Концептуалізація жіночих власних назв у романах 
П. Загребельного : збірн. наук. праць. — Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2013. — 
Вип. 35. — С. 69–75; Космеда Т. А. Індекс комунікативної компетенції та психотип 
як параметри диференціації мовної особистості / Т. А. Космеда, Н. А. Карпенко // 
Лінгвістичні дослідження : [зб. наук. праць] / [гол. ред. Л. А. Лисиченко]. — Х. : 
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2011. — Вип. 31. — С. 196–205;

138 Козачишина О. Л. Лінгвістичні прояви гендерних характеристик англомов-
них художніх текстів (на матеріалі американської прози XX сторіччя) : автореф. 
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Є. Мінаєва139, К. Пищикова140, О. Побережна141, Я. Пузиренко142, 
Л. Са ліо нович143, 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04. — “Германські 
мови” / О. Л. Козачишина. — К., 2003. — 20 с.

139 Мінаєва Е. В. Гендерна концептологія : мовна репрезентація концептів “Дім” 
і “Любов” у жіночій поезії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.02. — “Російська мова” / Е. В. Мінаєва. — Луганськ, 2006. — 20 с.

140 Пищикова К. В. Стратегії домінування в аргументативному дискурсі: ген-
дерний аналіз (на матеріалі англійської мови) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04. — “Германські мови” / К. В. Пищикова. — 
Х., 2003. — 19 с.

141 Побережна О. Ю. Гендерна своєрідність мовленнєвої діяльності російської 
мовної особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.02. — “Російська мова” / О. Ю. Побережна. — Дніпропетровськ, 2010. — 
19 с.; Побережная О. Ю. Особенности формирования картины мира мужчин и 
женщин (на метериале украинского и русского языков) / О. Ю. Побережная // 
Українська ментальність: діалог світів : [матер. міжнар. наук.-практ. конф., –3 жов-
тня 2003 р.]. –– Одеса : Астропринт, 2003. –– С. 237–244; Побережная О. Ю. 
Дискур сивные особенности речевой деятельности гендерной языковой личности 
при создании вторичного текста-пересказа / О. Ю. Побережная // Мова. — 2007. — 
№ 12. — С. 27–31. 

142 Пузиренко Я. В. Агентивно-професійні назви осіб жіночої статі в лекси-
кографічному описі та узусі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фі-
лол. наук : спец. 10.02.15. — “Загальне мовознавство” / Я. В. Пузиренко. — К., 
2005. — 21 с.

143 Саліонович Л. М. Дискурс Івана Франка у вимірах гендерної лінгвіс-
тики : дис. здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. : 10.02.01. — “Українська 
мова” / Л. М. Саліонович. — Х., 2012. — 210 с.; Саліонович Л. М. Дискурс Івана 
Франка у вимірах гендерної лінгвістики : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. філол. наук : спец. 10.02.01. — “Українська мова” / Л. М. Саліонович. — 
Харків, 2012. — 20 с.; Саліонович Л. М. Відображення ґендерних стереотипів 
в українській пареміології / Л. М. Саліонович // Наук. зап. Луганськ. нац. пед. ун-
ту. ― Вип. 6. — Серія “Філологічні науки”. — Луганськ : “Альма-матер”, 2006. — 
С. 252–261; Саліонович Л. М. Особливості концептуалізації ґендерно маркова-
них лексичних одиниць в російських і українських лексикографічних джерелах / 
Л. М. Саліонович // Уч. зап. Таврич. нац. ун-та им. В. И. Вернадского : [научн. жур-
нал]. Серия “Филология”. — Симферополь : ТНУ им. В. И. Вернадского, 2006. — 
Т. 19 (58). — № 2. — С. 128–132; Саліонович Л. М. Особливості відображення не-
вербальної комунікації в повісті І. Франка “Перехресні стежки” : ґендерний аспект / 
Л. М. Саліонович // Уч. зап. Таврич. нац. ун-та им. В. И. Вернадского : [научн. жур-
нал]. Серия “Филология”. — Симферополь : ТНУ им. В. И. Вернадского, 2007. — 
Т. 20 (59). — № 4. ― С. 146–150; Саліонович Л. М. Вербальна репрезентація ґен-
дерних ролей чоловіка і інтерпретації І. Франка : лінгвістичний аналіз тексту (на 
матеріалі повісті “Для домашнього огнища’) / Л. М. Саліонович // Наук. зап. Луган. 
нац. пед. ун-ту. — Вип. 9. Серія “Філологічні науки”. — Луганськ : “Альма-матер”, 
2009. — С. 252–261; Саліонович Л. М. Мовна свідомість Івана Франка у вимірах 
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О. Сизова144, О. Синчак145, А. Семенюк146, С. Семенюк147, В. Слін-
чук148, Т. Сукаленко149 та ін.  
ґендерної лінгвістики. / Л. М. Саліонович // Психолінгвістика : [зб. наук. праць 
ДВНЗ “Переяслав-Хмельництький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди”]. — Переяслав-
Хмельницький : ПП “СКД”. — 2009. — Вип. 4. — С. 170–176; Саліонович Л. М. 
Репрезентація невербальної комунікації в аспекті ґендерної лінгвістики (на мате-
ріалі повісті І. Франка “Для домашнього огнища”) / Л. М. Саліонович // Уч. зап. 
Таврич. нац. ун-та им. В. И. Вернадского : [научн. журнал]. Серия “Филология. 
Социальные коммуникации’. — Симферополь : ТНУ им. В. И. Вернадского, 
2009. — Т. 22 (61). — № 2. — С. 84–88; Саліонович Л. М. Вербальна репрезентація 
ґендерних ролей жінки в інтерпретації І. Франка: лінгвістичний аналіз тексту (на 
матеріалі повісті “Для домашнього огнища”) / Л. М. Саліонович // Лінгвістичні до-
слідження : [зб. наук. праць / за заг. ред. проф. Л. А. Лисиченко]. — Харків : ХНПУ 
ім. Г. С. Сковороди, 2010. — Вип. 24. — С. 197–203; Саліонович Л. М. Ґендерні 
особливості синтагмасинтаксикону епістолярію І. Франка / Л. М. Саліонович // 
Уч. зап. Таврич. нац. ун-та им. В. И. Вернадского : [научн. журнал]. Серия 
“Филология”. — Симферополь : ТНУ им. В. И. Вернадского, 2010. — Т. 23 (62). — 
№ 2. — С. 579–584; Саліонович Л. М. Функціонування прецедентних текстів 
в епістолярному дискурсі І. Франка / Л. М. Саліонович // Уч. зап. Таврич. нац. 
ун-та им. В. И. Вернадского : [научн. журнал]. Серия “Филология. Социальные 
коммуникации”. — Симферополь : ТНУ им. В. И. Вернадского, 2011. — Т. 24 (63). — 
№ 2. — С. 456–461; Саліонович Л. М. Мовні засоби вираження гендерних стереоти-
пів у ліриці І. Франка / Л. М. Саліонович // Мова. Культура. Взаєморозуміння : зб. наук. 
праць / за наук. ред. проф. Т. А. Космеди. — Вип. ІІ. — Дрогобич, 2012. — С. 248–256.

144 Сизова О. Ф. Особливості відтворення в перекладі гендерної ідентичнос-
ті суб’єкта жіночого поетичного дискурсу (на матеріалі англомовних перекладів 
з української) : автореф. дис. на здобуття наук канд. філол. наук : спец. 10.02.16. — 

“Перекладознавство” / О. Ф. Сизова. — К., 2007. — 20 с.
145 Синчак О. П. Прагмариторичні та когнітивно-семантичні особливості ав-

тобіографічного жіночого дискурсу (на матеріалі англійської, польської і укра-
їнської мов) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.15. — “Загальне мовознавство” / О. П. Синчак. — К., 2011. — 20 с.

146 Семенюк А. А. Гендерні та вікові особливості кооперативної мовленнєвої 
пове дінки в сімейному дискурсі (на матеріалі сучасної англійської мови) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04. — “Германські 
мови” / А. А. Семенюк. — К., 2008. — 20 с.

147 Семенюк С. П. Формування словотвірної системи іменників з модифікацій-
ним значенням жіночої статі в новій українській мові : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01. — “Українська мова”. — 
Запоріжжя, 2000. — 20 с.

148 Слінчук В. В. Мовностилістичні засоби творення гендерних образів молоді 
(за матеріалами друкованих мас-медіа) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.01.08. — “Журналістика” / В. В. Слінчук. — К., 2006. — 20 с.

149 Сукаленко Т. М. Метафоричне вираження концепту ЖІНКА в українській 
мові : [моногр.] / Т. М. Сукаленко –– К. : Інститут української мови : Вид. дім 
Дмитра Бураго, 2010. — 240 с.
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Про те, що гендерну проблематику в Україні досить актив-
но розробляють, свідчить і факт з’яви перших вишівських підруч-
ників (Див.: Г. Богданович, Л. Синельникова150, С. Оксамитна151, 
О. Фо менко152, О. Горошко153, підручник “Гендер для медій” за ред. 
М. Маєрчик та ін.154), вступ у гендерні дослідження155 і под.

Зауважимо, що російськомовний посібник, укладений Г. Богда-
нович і Л. Синельниковою, незважаючи на те, що виданий 2001 р., 
коли гендерна лінгвістика в Україні ще не набула відповідної попу-
лярності, і є невеликий за обсягом (усього 40 сторінок), залишається 
актуальним до цього часу, що засвідчують чисельні поклики на ньо-
го в науковій мовознавчій літературі, Інтернет-ресурсах.

Наголосимо також, що в новому (2013) підручнику “Гендер для 
медій” (за ред. М. Маєрчик та ін.) міститься розділ “Гендерна мова: 
вектори влади і впливу” (с.117–134), автором якого є О. Синчак. 
У ньому докладно й кваліфіковано розглянуто питання, що стосу-
ються статусу понять “мовний андроцентризм” (загальний чолові-
чий рід, лексичні лакуни, асиметричні стради статей, пейоративі-
зація імен жіночого роду); “мовний сексизм”, зокрема йдеться про 
вияв владних стосунків (гендерна метафора, сексистські вислов-
лювання), та шляхи його подолання; схарактеризовано роль медій 
у гендерному реформуванні мови, при цьому надаються конкрет-
ні рекомендації щодо дотримання гендерно паритетного мовлення 
в медіях.  Як відомо, європейські стандарти вимагають від ЗМІ ви-
користовувати гендерно нейтральні мовні засоби (порушення цієї 
рекомендації може викликати штрафні санкції); до видання при-
ймають книги, що пройшли гендерну експертизу, мета якої — ви-
явити й виключити з тексту некоректні вирази. Але щоб робити 

150 Синельникова Л. Н. Введение в лингвистическую гендерологию : [мате-
риалы к спецкурсу]…

151 Оксамитна С. М. Гендерні ролі та стереотипи / С. М. Оксамитна // Основи 
теорії гендеру : [навч. посіб.]. — К. : “K.L.C.”, 2004. — С. 157–182.

152 Фоменко О. С. Гендер і мова / О. С. Фоменко // Основи теорії гендеру : 
[навч. посіб.]. — К. : “K.L.C.”, 2004. — С. 456–503.

153 Примітка. О. Горошко є співавтором колективного підручника, див.: Введе-
ние в гендерные исследования [учеб. пособ.]. — Х. : ХЦГИ; СПб. : Алтейя, 2001. — 
2001. — Ч. І. — 600 с.

154 Гендер для медій : [підр. із гендерної теорії для журналістики та інших со-
ціогуманітарних спеціальностей / за ред. М. Маєрчик (гол. редкол.), О. Плахотнік, 
Г. Ярманової]. — К. : Критика, 2013. — 220 с.

155 Введение в гендерные исследования : учеб. пособ. / под ред. И. А. Жереб-
киной. — Х. : ХЦГИ, 2001; СПб. : Алетейя, 2001. — Ч. 1. — 708 с.
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такі експертизи, треба окреслити чіткі параметри визначення ген-
дерно некоректних виразів, накопичити відповідну інформацію156. 
Для того, щоб українське суспільство включилося у відповідні дії, 
потрібно розробити теорію: описати ті сегменти мовної системи, 
що фіксують соціально значущі стосунки між чоловіками й жін-
ками, співвіднести гендерні проблеми з особливостями національ-
ної лінгвокультури, з одного боку, й зі специфікою нормостановчих 
критеріїв у системі мови й у дискурсивних практиках — з другого. 

Сказане актуалізує як теоретичну, так і практичну значу-
щість лінгвогендерології у світлі того, що українське суспільство 
планує інтегруватися в Європу, а отже, воно повинно відповіда-
ти всім європейським стандартам. І стандартам омовлених ген-
дерних норм.

Гендерні студії в Україні торкаються й літературознавчої 
парадигми знань, зокрема в українському гендерному літературо-
знавстві з’явилися праці, які активно використовують і мовознав-
ці, передусім це стосується монографії Ю. Гончар157, що присвя-
чена аналізу мовлення Т. Шевченка щодо репрезентації концепту 
жінка. Ю. Гончар застосовує гендерну теорію для інтерпретації 
художнього світу Т. Шевченка й окреслює джерела своєрідності 
його гендерного світобачення, висовуючи гіпотезу, що має певну 
традицію в науковому дискурсі (див. напр. працю Б. Рубчака158): 
існує думка, що Т. Шевченко сприймав й омовлював світ не лише 
крізь призму маскулінного бачення, що логічно й закономірно, 
але й крізь призму бачення фемінного, що пояснюється геніаль-
ністю поета, синкретизмом його мовної свідомості, своєрідністю 
мовної особистості159.

156 Болотіна Н. Соціальне законодавство України. Гендерна експертиза / Н. Боло-
тіна; відп. ред. Т. М. Мельник. — К. : Логос, 2001. — 82 с.

157 Гончар Ю. О. Сердечний рай: гендерні аспекти художнього світу Тараса 
Шев ченка : [моногр.] / Ю. О. Гончар. — Черкаси : Брама-Україна, 2010. — 188 с.

158 Примітка. Напр. у Шевченковій поезії Б. Рубчак простежує «утілюван-
ня абстрактних понять жіночого роду в жіночі алегоричні фігури, іноді з не-
звичайними епітетами: «Чи дочекаюсь я цієї кривої чарівниці свободи?» (Запис 
у Щоденнику від 20.VI.57), або: «А це все робить зо мною вітрогонка [ветрени-
ца] надія» (Запис у Щоденнику від 29.VI.57) [Рубчак Б. Живописаний Шевченко 
(“Журнал” як текст) // Світи Тараса Шевченка: Збірник статей до 175-річчя з дня 
народження поета / ЗНТШ: Філологічна секція. — Т. 214. — Нью-Йорк, 1991. — 
С. 72–73].

159 Див.: Космеда Т. А. Ego I Alter Ego Тараса Шевченка….
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Актуальними є й літературознавчі розвідки В. Агеєвої160 та 
Н. Зборовської161, присвячені розвою гендерної теорії в літературо-
знавстві, аналізу конкретного художнього дискурсу П. Загребельного, 
що в лінгвістичній гендерно маркованій науковій парадигмі вивча-
ла й Н. Карпенко, дослідження якої становить зміст останнього роз-
ділу цієї монографії. 

Польська україністка А. Горнятко-Шумилович досліджує образ-
кон цепт жінка-демон (жінка-вамп) в українській чоловічій про-
зі, зокрема художніх творах В. Шевчука162. Дослідниця вважає, що 
в художньому дискурсі сучасних письменників переважно моде-
люються негативні образи жінок (“бісівське наслання”, “нечиста 
сила”, “сила диявольська”, змій “страшний”, “лютий”, “дикий”): 
«Шевчукові жінки — це “жінки-гадини”, “жінки-вужі”, “жінки-змії” 
тощо»163, на відміну від творів класичної української літератури, де 
жінка оспівується як певний ідеал, про що йдеться в четвертому 
й п’ятому розділах цієї монографії.

С. Павличко164 наголошувала, що жінка в українській літературі 
переважно була вербалізована з чоловічого погляду. Її позитивні 
риси були такими, якими їх бачили чи хотіли бачити чоловіки. 
Однак у наш час давно вже можна порушувати раніше заборонені 
теми, зокрема й тему сексу. У художній літературі у зв’язку зі сказа-
ним і з’явилася тема сексуального насильства над жінкою165. 

160 Агеєва В. Чоловічий псевдонім і жіноча незалежність (спроба гіпокри-
тики) / В. Агеєва // Магістеріум. — Вип. 4 (Літературознавчі студії). — 2000. — 
С. 31–36; Агеєва В. Гендерна перспектива / В. Агеєва. — К. : Факт, 2004. — 254 с.

161 Зборовська Н. В. Імперія чоловіка і жінки в романі “Роксолана” Павла За-
гре  бельного / Н. В. Зборовська // Кур’єр Кривбасу. — 2005. — № 186 (тра-
вень). — С. 127–139; Зборовська Н. В. Моделювання образу Роксолани в романі 
П. Загребельного / Н. В. Зборовська // Січеслав. — 2005. — № 3–4. — С. 136–142.

162 Горнятко-Шумилович А. Жінка-демон у творах Валерія Шевчука “еротич-
на пляма” у чоловічій прозі чи символ “стирання гендерних меж”? / А. Горнятко-
Шумилович // Słowo. Tekst. Czas VII. Nowe środki nominacji językowey w nowej 
Ewroie : Materiały VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej (Szczecin, 21 – 23 li-
stopada 2003 r.) / pod. red. M. Aleksiejenki i M. Kuczyńskiej. — Szczecin, 2004. — 
S. 303–314.

163 Там само. — С. 304.
164 Див.: Павличко С. Фемінізм / С. Павличко. — К. : Основа, 2002. — С. 183–

184; Павличко С. Виклик стереотипам: нові жіночі голоси в сучасній українській 
літературі / С. Павличко // Фемінізм. — К. : Основа, 2002. — С. 68–86.

165 Примітка. С. Павличко наголошує, що в українській культурі спостеріга-
ються подвійні стандарти стосовно репрезентації жінки: на поверхні захоплення, 
адорація, а по суті — глибинна зневага, відсування на другорядні суспільні ролі, 
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О. Кісь вивчає гендерні проблеми в аспектах лінгвокультуро-
логії, фольклористики й етнографії166: дослідниця доводить, що 
фольклорний дискурс має гарну перспективу дослідження в ген-
дерній парадигмі, як це раніше довели І. Франко, Л. Булаховський 
і Ю. Шевельов. 

Також широко відомими науковому загалу стали оригіналь-
ні праці Н. Гапон167, О. Забужко168, І. Грабовської169, Н. Грицяк170, 
у яких гендер розглянуто в аспекті філософії, психології й літерату-
рознавства. Деякі загальні положення цих праць беруть на озброєн-
ня й мовознавці, про що йтиметься в цьому розділі.

Гендерна проблематика в лінгвістичному науковому дискурсі 
України репрезентує низку аспектів: насамперед це загальні про-
блеми теорії лінгвогендерології, питання феміністського й мас-
кулінного лексикону, словотвірне вираження відповідних гендерно 
маркованих значень, лексико-граматична категорія роду, “письмо” 
чоловіче – жіноче, маскулінний – фемінний дискурси, комунікатив-
ні аспекти гендерної лінгвістики, гендерно марковані стратегії 
й тактики комунікації, вияв гендеру в моделюванні мовленнєвих 
жанрів, гендерна психолінгвістика, гендерна лінгвоконцептологія, 
теорія мовної особистості крізь гендерну призму і под.

 
а в літературі — на роль героїні для чоловіка. Тому-то так потрібна Україні феміні-
стична критика, щоб переосмислити роль жінки в літературі й зруйнувати міфи.

166 Кісь О. Р. Стереотип фемінінності українців у фольклорних та етнографіч-
них джерелах / О. Р. Кісь // Наук. записки. — № 5–6. — Івано-Франківськ : Місто 
НВ, 2001. — С. 88–97; Кись О. Р. Материнство и детство в украинской традиции: 
деконструкция мифа / О. Р. Кись // Социальная история. Ежегодник 2003. Женская 
и гендерная история / [под ред. Н. Л. Пушкаревой]. — М. : РОССПЭН, 2003. — 
С. 156–172; Кісь О. Р. Жінка в традиційній українській культурі (друга половина 
ХІХ – початок ХХ ст.) : [моногр.] / О. Р. Кісь. — Львів : Інститут народознавства 
НАН України, 2008. — 272 с. 

167 Гапон Н. Гендер у гуманітарному дискурсі: філософсько-психологічний 
аналіз : [моногр.] / Н. Гапон. — Львів : Літопис, 2002. — 310 с.

168 Забужко О. Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій / 
О. Забужко. — 3-є вид., виправл. — К. : Факт, 2007. — 640 с.; Забужко О. Жінка-
автор у колоніальній культурі / О. Забужко // Хроніка від Фортінбраса. — К. : Факт, 
1999. — С. 128–146.

169 Грабовська І. Жінка в українській політиці та її портрет у ЗМІ / 
І. Грабовська // Філософсько-антропологічні студії’2001. Спецвипуск. — К. : Сти-
лос, 2001. — С. 210–219.

170 Грицяк Н. В. Базові концепції та ідеї гендерної теорії / Н. В. Грицяк // 
Стратегічні пріоритети. — 2006. — № 1. — С. 79–87.
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Загальні поняття теорії гендерної лінгвістики репрезентова-
ні в монографічних дослідженнях, дисертаційних працях, перелік 
яких наводився вище (О. Горошко, Н. Нещименко, Л. Ставицька, 
Л. Синельникова і Г. Богданович, А. Мартинюк, А. Архангельська 
та ін.). Крім того, концептуальними щодо розуміння проблематики 
гендерної лінгвістики є й деякі наукові розвідки невеликого форма-
ту (напр., Н. П’яст171, О. Петренко, Е. Ісаєва, Д. Петренко172 та ін.). 

Окремі дослідники аналізують мовну гендерну політику Укра-
їни загалом  (напр., О. Горошко173, О. Тараненко174, О. Пода175, О. Пла-
хо тнік176, О. Семиколєнова й А. Шиліна177, С. Швачко178 та ін.).

Українські мовознавці враховують і вивчають також чинник 
реформування мовних норм з урахуванням гендерного компонента 
(О. Семиколєнова, А. Шиліна та ін.).

Активно розробляють в українській науці передусім питання 
феміністського лексикону. Аналізують процес неологізації: розви-
ток словникового складу та його якісний склад не лише в синхронії 
(таких досліджень більше, напр., О. Стишов, А. Нелюба, О. Тара-
ненко, О. Пузиренко179), але й у діахронії (М. Брус180, Л. Гумець-

171 Див.: П’яст Н. Й. Гендерні аспекти мови / Н. Й. П’яст // Гуманізм та освіта : 
[зб. матер. VІІІ міжн. наук.-практ. конф.]. — Вінниця : Вид-во ВНТУ “УНІВРСУМ-
Вінниця”, 2006. — С. 275–276.

172 Див.: Петренко О. Д. Мова чоловіків і жінок як одиниця соціолінгвістич-
ного дослідження / О. Д. Петренко, Е. Ш. Ісаєв, Д. О. Петренко // Мовознавство. — 
1999. — № 1. — С. 64–70.

173 Горошко Е. И. Гендерные особенности русскоязычного интернета / О. И. Го-
рош ко // Поліетнічне середовище: культура, політика, освіта…

174 Див.: Тараненко О. О. Принцип андроцентризму в системі мовних коор-
динат і сучасний гендерний рух…; Тараненко О. О. “Я” (Сукупність принципів 
антропоцентризму, соціально активної особи та андроцентризму) в організації 
слов’янських іменних (родових) класифікацій…

175 Пода О. Ю. Фемінативи і маскулінативи як гендерні маркери журнальних 
заголовків у контексті гендерної політики західноукраїнських часописів для жінок / 
О. Ю. Пода // Держава і регіони : наук.-виробн. журнал. — 2008. — № 3. — С. 87–95.

176 Див.: Плахотнік О. Філософсько-методологічні парадокси української ген-
дерної політики / О. Плахотнік // Інтелект. Особистість. Цивілізація. — Вип. 8. — 
Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. — С. 37–49.

177 Див.: Семиколєнова О. Ш. Гендерний аспект сучасної мовної політики 
(міжнародний досвід і українська перспектива)... 

178 Див.: Швачко С. О. Соціолінгвістичні аспекти гендерної проблеми / 
С. О. Швачко // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2003. — № 609. — С. 89–96.

179 Пузиренко Я. До проблеми номінації осіб жіночої статі в українській мові (ген-
дерний аспект) / Я. Пузиренко // Наук. зап. НаУКМА. — Т. 18. — К., 2003. — С. 36–42.

180 Див.: Брус М. П. Фемінітиви в українській мові ХІ – ХV ст. / М. П. Брус // 
Вісник Запор. нац. ун-ту. Філологічні науки. — Запоріжжя. — 2006. — № 2. — 
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ка181, С. Семенюк182) чи діахронно-синхронному порівняльному ас-
пекті (напр. О. Тараненко183 та ін.). Ґрунтовно вивчено особливості 
словотворення гендерно маркованих лексичних одиниць, що просте-
жується, починаючи від середини ХХ ст. (К. Брітікова184, З. Валюх185 
Г. Вокальчук186, Є. Карпіловська187, І. Ковалик188, Т. Коць189, А. Не-

С. 28–34; Брус М. П. Фемінітиви як відображення історії українського жіноцтва 
ХІ – ХVІІ століть / М. П. Брус // Українська історична та діалектна лексика : збір. 
наук. праць. — Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 
2007. — Вип. 5. — С. 144–155; Брус М. П. Фемінітиви української мови в пере-
плетенні давніх і сучасних тенденцій / М. П. Брус // Вісник Львів. ун-ту. Серія 
філологічна. — 2009. — Вип. 46. — Ч. І. — Х. — 2010. — С. 61–69; Брус М. П. 
Словотвір фемінітивів у працях Олександра Опанасовича Потебні / М. П. Брус // 
Вісник Харків. нац. ун-ту ім. В. П. Каразіна. — № 910. — Серія ФІЛОЛОГІЯ. — 
Вип. 60. — Ч. І. — Х., 2010. — С. 8–13; Брус М. П. Загальні жіночі особові номі-
нації в українській мові ХІ – ХVІІ ст.: словотвір і семантика…

181 Див. про це: Гумецька Л. Л. Нарис словотвірної системи української акто-
вої мови ХІV – ХV ст. / Л. Л. Гумецька. — Київ : Вид-во АН УРСР, 1958. — 298 с.

182 Семенюк С. Запозичені форманти у іменниках з модифікаційним значен-
ням жіночої статі (кінець ХVІІІ – поч. ХХІ ст.) / С. Семенюк // Українська мова. — 
2009. — № 2. — С. 14–20.

183 Див.: Тараненко О. О. Динаміка слов’янських іменних класифікацій у діа-
хронії та синхронії (на формально- і семантико-граматичному рівнях)…

184 Див.: Брітікова К. В. Продуктивні словотвірні типи серед відіменних 
іменників-інновацій на позначення осіб жіночої статі в сучасній українській мові / 
К. В. Брітікова // ХІІ Межнародная конференция по функциональной лингвистике: 

“Функционализм как основа лингвистических исследований” : [сб. науч. стат.]. — 
Ялта : Доля, 2005. — С. 44–45.

185 Див. про це: Валюх З. Словотвірна парадигматика іменника в українській 
мові : [моногр.] / З. Валюх. — К.;Полтава : АСМІ, 2005. — 350 с. 

186 Див. про це: Вокальчук Г. М. Авторський неологізм в українській мові 
ХХ століття (лексикографічний аспект) : [моногр.] / Г. М. Вокальчук; за ред. 
А. П. Гриценка. — Рівне : Наук.-вид. центр “Перспектива”, 2004. — 524 с.

187 Див. про це: Карпіловська Є. А. Неузуальне словотворення: правила “гра без 
правил” / Є. А. Карпіловська // Вісник Київ. нац. лінгвіст. ун-ту. Серія Філологія. — 
2005. — Том. 8. — № 1. — С. 106 –117; Карпіловська Є. А. Системотвірний по-
тенціал мотивованої лексики: засади моделювання словотвірних категорій / 
Є. А. Карпіловська // Наук. вісн. Чернів. ун-ту: [зб. наук. праць]. — Чернівці : 
Чернів. ун-т, 2009. — Вип. 475–477. — С. 336–342; Карпіловська Є. Нова Україна 
у словотвірній номінації: зміни у мовному “окресленні” світу / Є. Карпіловська // 
Відображення історії та культури народу у словотворенні. — К. : Вид. Дім Дмитра 
Бураго, 2010. — С. 91–109 та ін. праці дослідниці.

188 Див.: Ковалик І. І. Питання слов’янсього іменникового словотвору / І. І. Ко-
ва лик. — Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1958. — 156 с.

189 Див.: Коць Т. А. Розвиток української дериватології і динаміка словотвір-
ної норми / Т. А. Коць // Мовознавство. — 2011. — № 1. — С. 55–66.
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люба190, К. Розова191, В. Токар192, М. Федурко193, І. Фекета194)195, спе-
цифіку розширення відповідних терміносистем (О. Муром це ва196), зо-
крема й процес інтегрування англомовної гендерної термінології в 
український термінопростір, що зреалізовується внаслідок аналізу 
редагування перекладу (М. Дмітрієва197, О. Побере ж на198); лекси-
кон розглядають і з огляду на гендерну політкорект ність 
(Г. Емірсуїнова199, Я. Бадьор200, О. Завадська201), а також щодо лікві-

190 Див. зазнач. вище праці цього дослідника.
191 Див.: Розова К. Продуктивні словотвірні типи (суфіксальні) нових віді-

менних іменників — офіційних і неофіційних назв осіб за професією / К. Розова // 
Лінгвістика : [зб. наук. праць]. — Вип. І. — Херсон : Вид-во ХДУ ім. В. Каразіна, 
2005. — С. 156–162.

192 Див.: Токар В. П. Історія українських назв осіб з суфіксом –к(а) жіночої 
статі / В. П. Токар // Питання історичного розвитку української мови. — Х. : ХДУ, 
1959. — С. 36–42.

193 Див.: Федурко М. Словотвірна морфонологія українських фемінативів 
у лінгвокультурологічному аспекті / М. Федурко // Відображення історії та культури 
народу у словотворенні. — К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2010. — С. 433–442.

194 Фекета І. І. Жіночі особові назви в українській мові (творення і вживання): 
дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.02. — “Українська мова” / І. І. Фекета. — 
Ужгород, 1968. — 269 с.; Фекета І. І. Розвиток жіночих особових назв у сучасній 
українській мові / І. І. Фекета // Мовознавство. — 1975. — № 2. — С. 21–25.

195 Примітка. Однак білі плями й у цьому аспекті гендерних досліджень мож-
на виявити, оскільки, напр. в російському мовознавстві, як наголошує Ю. Сорокін, 
має місце опис того, як користуються абревіатурами чоловіки й жінки, тобто йдеть-
ся про фемінні й маскулінні акроніми [Див.: Сорокин Ю. А. Человек говорящий 
в его модусах и отношениях (обзор-дискуссия) / Ю. А. Сорокин // Массовая культу-
ра на рубеже ХХ – ХХ веков: Человек и его дискурс : [сбор. науч. трудов / под ред. 
Ю. А. Сорокина, М. Р. Желтухиной; ИЯ РАН]. — М. : “Азбуковник”, 2003. — С.11.

196 Муромцева О. Про деякі активні процеси у словниковому складі україн-
ської літературної мови кінця 80–90-х років ХХ ст. / О. Муромцева // Українська 
мова: з минулого в майбутнє. — К., 1998. — С. 115–116.

197 Див.: Дмітрієва М. Чи є чесна жінка чесною людиною / М. Дмітрієва // 
Гендер і культура : [зб. статей / під ред. В. Агеєвої, С. Оксамитної]. — К. : Факт, 
2001. — С. 185–191.

198 Побережная О. Ю. Гендерные особенности перевода (на материале поль-
ского языка) / О. Ю. Побережная // Слов’янський збірник. — Одеса : Астропринт, 
2003. — Вип. Х. — С. 168–172.

199 Див.: Емірсуїнова Г. І. Лексикон сучасного фемінізму (на матеріалі англій-
ської мови)…

200 Див.: Бадьор Я. Політична коректність як ідеологія / Я. Бадьор // Дні нау-
ки філософського факультету КНУ ім. Т. Шевченка : Міжнар. наук. конф. : матер. 
допов. і вист. 21–22 квітня 2010 р. — Ч. VIII. — К. : Вид-во Київ. ун-ту. — С. 5–7.

201 Див.: Завадська О. В. Особливості розвитку і функціонування лінгвопраг-
матичної стратегії політкоректності на пострадянському інформаційному просто-
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да  ції лакун на позначення осіб жіночої статі (Я. Пузиренко202, 
К. Брі ті кова203 та ін.), проблеми лексикографування відповідних оди-
ниць (О. Борисенко (Аргуткіна)204, А. Нелюба, Я. Пузиренко205, А. Сти-
 шов та ін.). Актуалізується в зазначеному ракурсі й морфологічна 
категорія роду (А. Загнітко206, Т. Мороз207, І. Назаренко208, О. Поно-
марів209, Я. Пузиренко210, О. Халіман211, О. Холод та ін.). При цьому 
зазвичай виокремлюють два вектори феміністського лексикону: 
“внутрішній”, тобто позитивно конотований (жіночий текст) і “зов-
рі (на прикладі російської мови) / О. В. Завадська // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Серія 

“Мовознавство”. — 2010. — Вип. 16. — С. 46–52.
202 Див.: Пузиренко Я. В. Агентивно-професійні назви осіб жіночої статі 

в лек сико графічному описі та узусі…
203 Брітікова К. В. Продуктивні словотвірні типи серед відіменних іменників-

інновацій на позначення осіб жіночої статі в сучасній українській мові…
204 Борисенко (Аргуткіна) О. Англійська і українська лексикографія крізь при-

зму гендерології / О. Борисенко (Аргуткіна) // Ритми сучасної філології: до 50-річ-
чя проф. Т. А. Космеди : збірник наук. статей / упор. Ф. С. Бацевич. — Львів : 
ПАІС. — С. 138–147.

205 Див.: Пузиренко Я. Динаміка включення назв осіб жіночої статі до реєстру 
словників / Я. Пузиренко // Opera slavica. — 2003. — R. ХІ. — Ć. 4. — S. 42–45.

206 Див. зазнач. вище праці цього дослідника.
207 Див.: Мороз Т. Ю. Явище семантико-граматичної асиметрії в системі мор-

фологічних категорій іменника / Т. Ю. Мороз. — Х. : Право, 2009. — 184 с.
208 Назаренко І. О. Транспозиція граматичних форм іменних частин мови: 

функціонально-семантичний аспект: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.01. — “Українська мова” / І. О. Назаренко. — Запоріжжя, 
2009. — 20 с.

209 Пономарів О. Д. Іменники жіночого роду у назвах за професія-
ми / О. Д. Пономарів // Філософсько-антропологічні студії : спецвипуск. — 
2001. — С.183–186; Пономарів О. Культура слова : Мовностилістичні поради / 
О. Пономарів. — К. : Либідь, 2001. — 240 с.

210 Пузиренко Я. Семантика суб’єктивного словесного опису агентивно-
професійних назв чоловічого й жіночого роду / Я. Пузиренко // Мовознавство. — 
2003. — № 1. — С.77–83.

211 Див.: Халіман О. В. Морфологічні засоби вираження категорії оцін-
ки…; Халіман О. В. Мовна свідомість етносу: реалізація оцінного потенціалу гра-
матичного значення жіночого роду / О. В. Халіман // Психолінгвістика : [зб. наук. 
праць ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди”; гол. 
ред. проф. О. О. Селіванова]. — Переяслав-Хмельницький : ПП “СКД”, 2010. — 
Вип. 5. — С. 147–152; Халіман О. В. Мовна гра в дискурсі сучасної газети: ак-
туалізація граматичних засобів (на прикладі граматичного значення чоловічого 
роду) / О. В. Халіман // Учен. записки Таврич. нац. ун-та им. В. И. Вернадского : 
[научн. журн. / гл. ред. Н. В. Багров]. — Серия “Филология. Социальные комму-
никации”. — Симферополь : Таврич. ун-т им. В. И. Вернадского, 2011. — Т. 24 
(63). — № 4. — Ч. 1. — С. 199–203.
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нішній” — негативно конотований, що відображає реакцію сус-
пільства на фемінізм. 

Фонетичний рівень мови в аспекті гендерної лінгвістики прак-
тично не досліджують, тобто традиція, що репрезентована в пра-
цях Л. Булаховського і Ю. Шевельова, дещо перервана, хоч деякі 
міркування з приводу інтонації української мови в гендерному ас-
пекті висловлювала А. Багмут212, є про це роздуми й у зарубіжних 
науковців, напр., вони констатують наявність гендерної специфіки 
британської гіперкоректної вимови: жінки прагнуть говорити дуже 
чітко, а чоловіки — якомога тихіше213.

 Аналіз показує, що синтаксис з огляду на вияв у ньому гендер-
них категорій досліджено також дещо менше. Можемо назвати на-
працювання О. Холода, В. Александрової, а також такого дослідни-
ка, як О. Чистяк, який репрезентував контрастивні розвідки: дослі-
джено вербалізацію — граматикалізацію чинника мовної дискри-
мінації, що репрезентовано на матеріалі німецького та українсько-
го художніх дискурсів214. 

 О. Холод рекомендує вивчати гендерний синтаксис на осно-
ві актуалізації синтагмасемантикону, який зафіксований у мислен-
ні носіїв мови як на свідомому, так і на підсвідомому рівнях, що ак-
туалізується в процесі виконання операцій “розумового” синтаксу-
вання й семантичного синтагмування під час сприйняття й поро-
дження мовлення й відбувається в мовній свідомості чоловіків і жі-
нок по-різному215. Сутність і обсяг операцій, що зумовлені свідоми-
ми та підсвідомими мотиваціями, полягають, як уважає О. Холод, 
по-перше, в членуванні мовної інформації (у формі звукового та се-
мантичного потоків) відповідно до законів логічного й формаль-
ного синтаксису; по-друге, в “програмуванні” логічного синтакси-
су, що “породжений” відповідним мовленнєвим потоком у формі 
змістовних (іноді беззмістовних) і звукових членувань, співвіднос-

212 Див.: Багмут А. Й. Семантика і інтонація в українській мові / А. Й. Багмут / 
відп. ред. Т. М. Ніколаєва. — К. : Наук. думка, 1991. — 168 с.

213 Карасик В. И. Речевое поведение и типы языковых личностей / В. И. Кара-
сик // Массовая культура на рубеже ХХ – ХХ веков: Человек и его дискурс : 
[сборн. науч. труд. / под ред. Ю. А. Сорокина, М. Р. Желтухиной; ИЯ РАН]. — М. : 

“Азбуковник”, 2003. — С. 36.
214 Див.: Чистяк О. О. Мовна дискримінація: синтаксичний аспект (на матері-

алі німецького та українського художніх дискурсів) / О. О. Чистяк // Наук. запис-
ки. Серія “Філологічна”. — Острог : Вид-во Нац. ун-ту “Острозька академія”. — 
Вип. 20. — 2011. — С. 204–210.

215 Див.: Холод О. М. Мовленнєві картини світу чоловіків та жінок… — C. 270.
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них із формальним синтаксуванням. Як стверджує О. Холод, про-
цес синтагмування мовленнєвого потоку на синтаксично зумовлені 
відрізки є базовим процесом під час синтагма-синтаксичного ана-
лізу; синтагма-синтаксиконні особливості мовленнєвої діяльності 
актуалізуються після встановлення ситуативних пріоритетів розу-
мових операцій у свідомості чоловіків та жінок за допомогою син-
тагмування мовленнєвих потоків, що відповідно породжені за жі-
ночим і чоловічим зразками. Відповідно до концепції О. Холода  
жіночий і чоловічий зразки мають структуру пріоритетів із відпо-
відним вектором дії, порівн. — для жінок: 1) другорядні семеми; 
2) головні семеми, а для чоловіків, навпаки, — 1) головні семеми; 
2) другорядні семеми. Названий дослідник висунув гіпотезу про іс-
нування відмінностей стосовно моделювання порядку слів, що ба-
зується на маскулінному й фемінному підходах до його репрезен-
тації: в жіночому логічному синтаксисі речення має зазвичай таку 
структуру: номінат, предикат, атрибут; у чоловічому — атрибут, 
предикат (номінат), номінат (предикат)216. 

За даними, які отримали О. Горошко, М. Баско, О. Холод і Л. Саліо-
нович під час вибору синтаксичних структур з мовлення чоловіків 
і жінок, створюються синтаксичні конструкції, що різні за змістом 
і обсягом. Для жінок характерний першочерговий вибір структур 
із простих речень, крім того, їх приваблюють формальні структу-
ри, що складаються зі складносурядних речень, а також із речень 
складнопідрядних переважно з такими семантичними типами під-
рядних, як способу дії, міри і ступеня, а також підрядні з’ясувальні. 
Натомість О. Горошко наводить інші дані, про що йтиметься далі. 
До “улюблених” чоловічих формальних синтаксичних структур за-
звичай відносять прості ускладнені речення, а також складнопі-
дрядні речення з підрядними часу, місця й мети. Вочевидь, таке 
твердження ще потребує підтвердження.

Увага вчених (А. Мартинюк, О. Дудоладова) фокусується на ре-
гулятивній функції гендерно маркованих одиниць не лише україн-
ської, але й англійської мов щодо граматичного (he, she, they), лек-
сичного (man “чоловік”, woman “жінка”, sister “сестра”, father 
“батько”, businessman “бізнесмен”, lady lawyer “жінка-адвокат”) рів-
нів, а також фразеологічного проміжного мовного рівня (І. Білоус217, 

216 Там само. — C. 270–275.
217 Див.: Білоус І. М. Лінгвокомукативні аспекти гендерних конструктів у фра-

зео логічному просторі (на матеріалі сучасної англійської мови) / І. М. Білоус // 
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С. Гришак218). Констатується факт, що фразеологізми англійської 
мови віддзеркалюють соціокультурні зміни в гендерних стосун-
ках, простежуються зміни типових гендерних ролей в англомовній 
спільноті: чоловік уже виконує жіночу роль охоронця домашнього 
вогнища, а жінка, навпаки, чоловічу — “добувачки-годувальниці”, 
що, до речі, характерно й для сучасного українського соціуму219. 
Подібні дослідження українські мовознавці проектують на росій-
ськомовний матеріал (Т. Архангельська220) і, звичайно, україномов-
ний (Н. Бойко221, О. Левченко222, М. Лесюк223, Л. Ставицька224, М. Четир-
ба225 та ін.). 

Англійська фразеологія: проблеми лінгвістики, літератури, лінгводидактики : [зб. 
наук. праць]. — Вип. 2. — Полтава : ПІДПУ, Техсервіс, 2008. — С. 8–14.

218 Див.: Гришак С. Н. Сексизм як прояв гендерної асиметрії у сучасній англій-
ській мові / С. Н. Гришак // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. — № 8 (171). — 
2009. — С. 19–26.

219 Див.: Архангельська А. Маскулінізоване вираження nomina feminine та фе-
мінізоване вираження nomina maskulina у слов’янських мовах: взаємодія “свого” 
та “чужого” / А. Архангельська // Мовознавство. — 2007. — № 1. — С. 23–37.

220 Див.: Архангельская Т. Юля краса — длинная коса (образ белой и пу-
шистой женщины Юлии Тимошенко в зеркале новой русской фразеологии) / 
Т. Архангельская // Rossica Olomoucensia. Ćasopis pro ruskou a slovanskou fi lologii. 
R. L. — 2011. — № 2. — Olomouc. — С. 112–115.

221 Бойко Н. Стійкі словесні комплекси з гендерним компонентом в україн-
ській мові: об’єктивація ключових концептів / Н. Бойко // Незгасимий СЛОВО-
СВІТ : збірник наук. праць на пошану проф. В. С. Калашника / уклад. М. Філон, 
Т. Ларіна. — Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. — С. 234–242.

222 Див.: Левченко О. Стереотип чоловіка в жіночих прецедентних текстах 
та фразеології [Електронний ресурс] / О. Левченко. — Режим доступу: http://
levchenko.eu/uk/dorobek-ua/8-dorobek/20-2012-06-01-11-42-09.

223 Див.: Лесюк М. П. Фразеологізми еротичного змісту в українському пісен-
ному фольклорі / М. П. Лесюк // Славянская фразеология в ареальном, истори-
чес ком и этнокультурологическом аспектах; 22–23 окт.2007 г. [материалы] / ред-
кол. : В. И. Коваль (отв. ред.) [и др.]. — Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2007. — 
С.132–137.

224 Див.: Ставицька Л. О. “Чоловік (мужчина)” у концептосфері української 
фра зео логії...

225 Четирба М. Образ жінки в оцінних фразеологізмах української мови: 
гендерний аспект / М. Четирба // Studia Ukrainica Poznaniensia / red. nauk. 
T. Kosmeda. — Zeszyt I. — Poznań, 2013. — S.47–54; Четирба М. Оцінний ком-
понент у семантиці гендерно маркованих фразеологічних одиниць української 
мови / М. Четирба // Słowo. Tekst. Czas ХI. Frazeologia słowiańska w aspekcie 
onomazjologicznym, lingwokulturilogicznym i frazeologicznym / pod. red. M. Hordy, 
W. Mokijenki, T. Szutkowskiego i H. Waltera. — Szczecin-Greifswald, 2012. — 
S.178–186.



77

1.4.1. Аспектуальний огляд актуальних 
лінгвогендерологічних розвідок вітчизняної науки

Гендерна лінгвістика сфокусована й на компаративних дослі-
дженнях, про що частково вже йшлося. Розглядаючи словотвір-
не вираження значення особи жіночої статі не лише в українській 
мові, але й дещо ширше — в слов’янському контексті, О. Тараненко 
зазначає, що тенденція до маскулінізованих форм номінації жін-
ки виявляється насамперед у російській мові, менше це репре-
зентовано в українській і білоруській мовах, а також польській, 
ще обмеженіше це виявляється, на думку названого дослідника, 
в південнослов’янських мовах. Зазначений учений цілком слуш-
но вважає гендерний рух в Україні вторинною рушійною силою 
в активізації процесів словотвірної фемінізації, наголошуючи на 
ролі конкретних лінгвістичних чинників: 1) загальної демократи-
зації літературної мови; національно-мовного пуризму — куль-
тивування специфічно українських форм, відмінних від росій-
ських (напр., слово чоловік у значенні “людина” в літературній 
мові ХХ ст., справді, дедалі більше витісняють у сферу розмов-
ного слововжитку, обмежують уживання його як одиниці лічби); 
2) стилістичної нейтралізації фемінативів, уже наявних у мові, 
зокрема у 20-х рр., але фіксованих у 90-х рр. ХХ ст. з обмежу-
вальними позначками (переважно як розм.): директорка, інже-
нерка, професорка та ін.; творення нових одиниць або засвоєн-
ня їх з мови діаспори, зокрема з активізованим суфіксом –иня. 
Фемінативи побутують переважно в мові ЗМІ та в перекладній лі-
тературі, кінопродукції. Дослідник зауважив, що в період, коли 
була написана наукова розвідка (2005 р.), в офіційно-діловій сфе-
рі, зокрема в оголошеннях щодо роботи в номінаціях переважа-
ють форми чоловічого роду з можливим зазначенням статі226, хоч, 
зауважимо, що на сьогодні (майже за 10 років) ця ситуація змі-
нилася: кількість фемінних номінацій збільшилася, що засвідчує 
й офіційно-діловий стиль. 

Монографічне дослідження А. Архангельської “Сексизм в языке: 
мифы и реальность” (2011) також торкається зазначених про-
блем, при цьому лінгвістичний аналіз стосується трьох 
слов’янських мов — російської, української й чеської. Конкретні 
й узагальнені висновки щодо дослідження мовного сексизму 
А. Архангельська робить, зауважуючи, що «маскулінна домінан-
та пронизує всю мову, її систему, але на різних рівнях виявляєть-

226 Див.: Тараненко О. О. Принцип андроцентризму в системі мовних коорди-
нат і сучасний гендерний рух...
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ся нерівномірно, тому під час її вивчення слід брати до уваги усі 
підсистеми мови в комплексі в процесі  внутрішньомовного зі-
ставлення й досить чітко слід визначитися з tertium comparations 
під час міжмовного зіставлення (пер. автор. — Т. К.)»227. На її 
думку, процеси, скеровані на підвищення статусу жінки, які спо-
стерігаємо наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст., відбуваються на 
межі цілого комплексу чинників лінгвального й нелінгвального 
характеру. «Серед стимулюючих нелінгвальних чинників про-
відними виявляються процеси демократизації, частково інтелек-
ту  алізації мови, вплив національно-мовного пуризму, ідей рів-
ноправності жінок і чоловіків, а провідним серед лінгвальних є 
факт, що фемінізація споконвічна, характерна риса мовних сис-
тем слов’янських мов. Серед стримувальних — нелінгвальні 
(неактуальність жіночого референта) й лінгвальні (супротив 
мовній системі на тих ділянках, де фемінізація маскулінізмів ви-
кликає в її організмі “напругу” чи “хворобливу реакцію”) (пер. 
автор. — Т. К.)»228. Крім того, зазначена авторка дає рекоменда-
ції дослідникам компаративної лінгвогендерології, зауважуючи, 
що під час комплексного аналізу слід враховувати кількісні та 
якісні характеристики, специфіку мови, роль мовної традиції, 
а також рефлексії маскулінної домінанти в синхронії й діахронії. 
А. Архангельська вважає, що аналіз вияву андроцентризму на 
різних рівнях мовної системи трьох слов’янських мов, які вона 
досліджує, — російської, української й чеської — «переконує 
в нереальності науково зваженого й надійного верифікованого 
визначення ступеня андроцентризму однієї мови стосовно іншої. 
Розв’язок питання стосовно ступеня андроцентризму мови 
пов’язаний з надзвичайною складністю визначення критеріїв, 
шкал андроцентричності, а головне, з відсутністю надійних, 
об’єктивних і доцільних дослідницьких методів вивчення цього 
“плаваючого” параметра (пер. автор. — Т. К.)»229, тобто названа 
дослідниця констатує наявність так званої “методологічної кри-
зи”, що виявляється й під час гендерних досліджень.

А. Мартинюк висловлює думки, суголосні з концепцією О. Та-
ра ненка, але сказане проектується на англійську мову, що засвід-

227 Архангельская А. Сексизм в языке: Мифы и реальность… — С. 267.
228 Там само. — С. 269.
229 Там само. — С. 267.
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чує універсальний статус наведених мовних фактів, порівн.: 
«В англійській мові до проявів андроцентризму відносять так зва-
ні “хибні засоби загальнородової референції” (false generics): лек-
сему MAN, здатну до загальнородової чи неконкретної референції, 
тобто вказівки на типового чи будь-якого представника категорії 
homo sapiens (як чоловіка, так і жінки), а також до конкретної ре-
ференції, тобто вказівки на чоловіка, сполучаючи в такий спосіб 
в одному знаку концепти “людина” і “чоловік”; анафора HE, що 
прототипово співвідноситься з особою чоловічої статі; при за-
гальнородових антецедентах (порівн. We will hire the best qualifi ed 
person regardless of his sex), емотивно-оцінні словотворчі суфікси, 
що утворюють номінації жіночого роду від загальнородових лек-
сем, порівн. poet – poetess, farmer – farmerette; “лексичні прогали-
ни”, тобто відсутність у мовному інвентарі слів, що відображають 
жіночий досвід; феномен семантичної асиметрії, тобто наявність 
ієрархічних зв’язків між номінаціями чоловічої й жіночої 
референції»230. А. Мартинюк наголошує також, що «в переважній 
більшості випадків в інвентарі мовного матеріалу співіснують 
“андроцентричні” й “політично коректні” альтернативи, порівн. 
тan (men) – person(s), people; policeman – police offi cer; chairman – 
coordinator, moderator, presiding offi cer, head, chair; businessman – 
business executive; he – they, he or she тощо. Носій мови може зро-
бити свідомий вибір, і цей вибір може визначатися його / її погля-
дами, переконаннями, політичними вподобаннями. Інша річ, що 
частіше носій мови, ймовірно, робить цей вибір несвідомо, наслі-
дуючи мовні й культурні конвенції, що складають контекст дис-
курсу його / її лінгвокультури»231.

У фокусі уваги науковців й виключно лексикон маскулінний 
(П. Антонюк232, А. Архангельська233, А. Мартинюк234, Л. Ста виць ка235), 

230 Мартинюк А. П. Гендер як конструкт дискурсу… — С. 303.
231 Там само. — С. 304.
232 Див.: Антонюк П. І. Де чоловікові не кажуть “Ти баба!”. Терміни спорідне-

ності в румунській і українській мовах / П. І. Антонюк // Відродження. — 1994. — 
№ 4–6. — С.68–72.

233 Див.: Архангельська А. М. “Чоловік” у слов’янських мовах…
234 См.: Мартынюк А. П. К вопросу об андроцентризме языка / А. П. Мар-

тынюк // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія “Романо-нерманська фі-
лологія”. — 2002. — № 567. — С. 275–282.

235 Див. зазнач. вище праці цієї дослідниці.
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зокрема й формальне вираження категорії маскулінності (А. Архан-
гельська236, О. Тараненко237), діахронічне вивчення маскулінних 
назв (А. Критенко238, О. Кровицька239).

Низка дослідників одночасно вивчають фемінативи, маскуліна-
тиви й андроніми (напр. О. Пода240), тобто простежуємо перенесен-
ня дослідницьких акцентів: від аналізу виключно жіночого чинни-
ка й констатації чоловічого домінування — до аналізу того, як ген-
дер існує, конструюється й відтворюється у всіх соціальних проце-
сах і як це впливає на мовну свідомість і мовну спроможність жі-
нок і чоловіків.

Проблеми когнітивної лінгвістики (О. Побережна, О. Синчак, 
О. Холод), зокрема й у фокусі аксіології (О. Бєссонова), а також 
лінгвоконцептології (Ю. Абрамова, Е. Мінаєва, Л. Ставицька, Т. Су -
ка лен ко) перебувають у полі зору дослідників гендерної лінгвіс-
тики, зокрема науковці аналізують концепти “влада” й “мова”  
(Г. Емірсуїнова).

Методологічною основою частини гендерних досліджень фра-
зеології є фреймове моделювання, використане з метою прове-
дення ідеографічної параметризації концептів “чоловік”, “жінка”. 
На українському матеріалі на таких засадах ґрунтуються дослі-
дження фразеологічної репрезентації “чоловіка (мужчини)”, роз-
почате Л. Ставицькою й представлене в працях О. Побережної241. 
Метафоричне вираження концепту “жінка” в мовній картині сві-
ту українців ґрунтовно дослідила, як зауважувалося, Т. Сукаленко.

236 Див.: Архангельська А. Формальне вираження категорії маскулінності: 
взаємодія родової редистрибуції і родової транспозиції / А. Архангельська // 
Мовознавство. — 2011. — № 1. — С. 29–42.

237 Див.: Тараненко О. О. “Я” (Сукупність принципів антропоцентризму, соці-
ально активної особи та андроцентризму) в організації слов’янських іменних (ро-
дових) класифікацій...

238 Див.: Критенко А. П. З історії семасіології й етимології українських слів та ви-
разів. Вік — чоловік / А. П. Критенко // Мовознавство. — 1970. — № 1. — С. 74–76.

239 Див.: Кровицька О. Назви осіб в українській мовній традиції ХVІ – ХVІІІ ст. 
Семантика і словотвір / О. Кровицька. — Львів, 2002. — 213 с.

240 Пода О. Ю. Фемінативи і маскулінативи як гендерні маркери журнальних 
заголовків у контексті гендерної політики західноукраїнських часописів для жінок...

241 Побережная О. Ю. Особенности формирования картины мира мужчин и 
женщин (на материале украинского и русского языков) / О. Ю. Побережная // 
Українська ментальнiсть : дiалог свiтiв : [матер. міжнар. наук.-практ. конф., 
2–3 жовт. 2003 р.]. — Одеса : Астропринт, 2003. — Ч. ІІ. — С. 237–244.
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Виокремлюються й дослідження мовної особистості, здій-
снені в аспекті гендерної лінгвістики із залученням теорії МО 
(Н. Карпенко, О. Побережна, О. Синчак). У процесі актуалізації ген-
дерного чинника мовну особистість розглядають як таку, яка відо-
бражає сукупність лінгвістичних складників та екстралінгвальних 
(психофізіологічних і соціокультурних) особливостей, що зреалізо-
вуються в мовленнєвій діяльності. Ці параметри О. Побережна242, 
напр., вивчала на основі аналізу рецептивно-креативної мовленнє-
вої діяльності зі створення вторинних текстів. У її основі лежить 
взаємодія двох різноспрямованих мовленнєво-розумових проце-
сів — сприйняття й породження мовленнєвого повідомлення, що 
зумовлює потенційну варіативність вторинного тексту й дає змо-
гу досліджувати його з огляду на гендерну репрезентацію мов-
ної особистості. Мета цього дослідження полягала у вивченні осо-
бливостей мовленнєвої діяльності чоловічої та жіночої російської 
МО залежно від маскулінної, фемінінної або андрогінної спря-
мованості мислення. Матеріалом для аналізу було обрано росій-
ські вторинні тексти, що створені представниками різної статі, за-
гальна кількість яких склала 900 осіб. Перша група текстів — це 
240 вторинних текстів, написаних у процесі переказу 240 інфор-
мантами комунікативно завершеного уривка з твору М. Гоголя 

“Мертві душі”. Друга група — 480 вторинних текстів, репрезенто-
ваних чоловіками та жінками в кількості 480 осіб у процесі аноту-
вання оповідання А. Чехова “Жених” та комунікативно завершено-
го уривка з книги С. Гейченка “Пушкиногорье”. З метою верифі-
кації даних була задіяна третя частина — 180 текстів, створених 
180 інформантами внаслідок інтерпретативно-мовного перекоду-
вання невеликого тексту з англійської мови російською, що його 
було виокремлено з навчального посібника Ж. Голікової “Перевод 
с английского на русский”.

Соціокультурні фактори містять гендерні стереотипи й концеп-
ти маскулінності та фемінності, що зафіксовані в колективній та 
індивідуальній свідомості особистості й впливають на сприйняття 

242 Див.: Побережна О. Ю. Гендерна своєрідність мовленнєвої діяльності ро-
сійської мовної особистості : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.02. — 

“Російська мова” / О. Ю. Побережна. — Дніпропетровськ, 2010. — 19 с.; 
Побережная О. Ю. Аналитико-синтетическая деятельность субъекта : гендерно-
когнитивная специфика / О. Ю. Побережная // Інформаційна освіта та професійно-
комунікативні технології ХХІ століття : [зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф., 
Одеса, 11–13 верес. 2008 р.] — Одеса : Друк, 2008. — С. 66–69.
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та формування мовних картин світу чоловіка й жінки. Ці стереоти-
пи зафіксовані в соціумі, культурі й мові та разом із психофізіоло-
гічними чинниками є основою гендерних відмінностей. Оскільки 
в межах кожного гендера традиційно виокремлюють маскулінну, 
фемінну та андрогінну спрямованість мислення, то саме цей факт 
дав змогу О. Побережній логічно виокремити шість типів мовної 
особистості: 1) МО чоловіка з маскулінною спрямованістю мислен-
ня; 2) МО чоловіка з фемінною спрямованістю мислення; 3) МО 
чоловіка з андрогінною спрямованістю мислення; 4) МО жінки 
з фемінною спрямованістю мислення; 5) МО жінки з маскулінною 
спрямованістю мислення; 6) МО жінки з андрогінною спрямованіс-
тю мислення.

Хоча свої висновки дослідниця проектує на мовну особис-
тість росіянина, але, як видається, виокремлені параметри про-
ектуються на мовну особистість незалежно від національності. 
Типи МО демонструють особливості, що виявляються на кожно-
му мовному рівні. Типи МО, напр., як зауважує названа дослід-
ниця, виявляються на граматичному рівні насамперед у своєрід-
ності синтагмування мовленнєвого потоку, використанні речень 
різної модальності й будови, особливостях моделювання преди-
кативної основи, семантики й структури простих і складних ре-
чень. Кожний тип репрезентує: а) трансформації щодо розміщен-
ня мовних одиниць у вторинному тексті порівняно з початковим, 
які пов’язані зі зміною порядку слів; б) факт своєрідної взаємо-
заміни одиниць відтвореного й оригінального текстів на осно-
ві логіко-семантичних зв’язків контрарності. Крім того, гендер-
ний чинник зумовлює, на думку дослідниці, й творчий лінгвіс-
тичний потенціал МО, що виявляється у способі передачі ви-
разних мовних засобів: фразеологічних одиниць, лінгвокультур-
них лакун, порівнянь та епітетів. Таке твердження, як видаєть-
ся, є сумнівним. 

Психолінгвістичні розвідки в україністиці охоплюють два на-
прями. Перший стосується дослідження мовної свідомості суб’єк-
тів шляхом аналізу жіночих і чоловічих асоціацій, асоціативних 
картин світу, асоціативного експерименту. В асоціативному екс-
перименті, проведеному О. Горошко, під час дослідження реакцій 
на кольори та слова-кольоративи, напр., вперше вводиться гендер-
ний параметр. Інший напрямок — це психолінгвістичне вивчення 
статі в аспекті психічних та фізичних чинників, що зумовлюють 



83

1.4.1. Аспектуальний огляд актуальних 
лінгвогендерологічних розвідок вітчизняної науки

відмінності в мові чоловіків і жінок (А. Архангельська, Л. Ставицька, 
О. Холод, О. Побережна243, І. Шкіцька244).

Дослідженням асоціативної чоловічої й жіночої картин сві-
ту на матеріалі російської мови, зокрема зазначене проектувалося 
й на картину мови гомосексуалістів, присвячені праці О. Холода245, 
який також досліджував категорію роду в російській мові в аспекті 
психолінгвістики, що дало йому можливість зробити висновки про 
певну психічну зумовленість граматичних явищ. Дослідник заува-
жував, що родові форми російських прикметників й іменників по-
різному сприймаються реціпієнтами, що детерміновано статевими 
відмінностями носіїв мови. Крім того, граматична експлікація ан-
тропоцентричних показників за допомогою родових форм базуєть-
ся на функціюванні в мовленні психологічного механізму статевої 
дихотомії як одного з елементів універсального предметного коду, 
що забезпечує формування символьних схем і кодів на мовленнєво-
му етапі відповідно до належності індивідуума до однієї зі статей 
в дихотомії чоловічий – жіночий. Діапазон актуалізованих родових 
форм, на думку О. Холода, продиктований трьома умовами: статтю 
носія мови, формальним граматичним показником роду, ступенем 
співвідносності родових форм зі статтю носія мови.

На думку О. Горошко, яка проводила експериментальні асоціа-
тивні дослідження на матеріалі російської мови, «в образі сучасної 
жінки для чоловіків основними виявляються риси, що так чи так 
пов’язані з її ставленням до чоловіків, а для жінок найбільш акту-
альними є ділові характеристики чоловіків. Відмінності стосують-
ся також емоційно-оцінного аспекту: чоловіки, за даними експери-
менту, ставляться до сучасних жінок дуже критично, надаючи їм 
в основному негативні характеристики, а жінки, навпаки, частіше 

243 Побережная О. Ю. Психофизиологическая основа гендерной дифференци-
ации / О. Ю. Побережная // Система і структура східнослов’янських мов : збірн. 
Наук. праць. — К. : Знання України, 2004. — С. 230–237.

244 Шкіцька І. Лексичні маркери психологічного зближення комунікантів у 
діа лозі / І. Ю. Шкіцька // Наук. записки. Серія: Філол. науки (мовознавство). — 
Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. — Вип. 100. — С. 213–217.

245 См.: Холод А. М. Мужская и женская картина мира в русском языке / 
А. М. Холод // Вербальные и невербальные дейксисы маскулинности и феминно-
сти. — Кривой Рог, 1997. — С. 101–121; Холод А. М. Речевые картины мира муж-
чин и женщин / А. М. Холод — Днепропетровск, 1997. — 229 с.; Холод А. М. 
Гомо сексуалы и их речь (текстопрагматиконные особенности) / А. М. Холод // 
Версии антропоцентризма : [матер. III междунар. Симпоз. “Человек: язык, культу-
ра, познание”]. — Кривой Рог, 1999. — С. 108–120.
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вживають слова, що виражають позитивну емоційну оцінку, що 
стосується чоловіків (пер. автор. — Т. К.)»246.

Однак в працях інших дослідників ці думки спростовуються, 
навіть наводяться цілком протилежні дані, зокрема в експерименті, 
проведеному А. Кириліною247. Це засвідчує, очевидно, необ’єктив-
ність експериментальних даних. Можливо, має місце некоректність 
у проведенні подібних експериментів. Під час дослідження аксіо-
логічних аспектів українського й російського мовлення не доводи-
лося зустрічати факти, що підтвердили б думки зазначених учених 
щодо вияву відмінностей у мовленні чоловіків і жінок в аспекті 
особливостей граматикалізації й вербалізації категорії оцінки248.

О. Горошко, крім того, виокремлює низку таких ознак чоло-
вічого мовлення, що, як видається, не можна також уважати ко-
ректними: а) чоловічі тексти й речення за своєю довжиною більш 
короткі, ніж жіночі; однак помилок у мовленні чоловіків набага-
то більше, ніж у жіночому мовленні, але мовлення чоловіків більш 
зв’язне; б) чоловіки частіше використовують іменники й прикмет-
ники, серед синтаксичних типів зв’язку вони надають перевагу під-
рядному зв’язку; в) жінки частіше використовують окличні й пи-
тальні речення, пасивні конструкції, крім того, в їхньому мовленні 
домінує емоційна оцінка; г) розглядаючи особливості маскулінної 
й фемінної мовленнєвої поведінки, О. Горошко зазначає, що кож-
на мовна особистість відчуває на собі вплив низки чинників, се-
ред яких найбільш суттєві — це ідентифікація себе з певним генде-
ром (йдеться не про біологічну стать, а соціальну роль — бути чо-
ловіком / жінкою й виконувати певні ролі, здійснювати певні вчин-
ки й под.)249.

До відмінних рис жіночої й чоловічої поведінки О. Горошко від-
носить такі: 1. Жінкам близькі характерні фатичні мовленнєві акти; 
вони легше переключаються, “міняють” ролі в акті комунікації. 

246 Горошко Е. И. Особенности мужского и женского вербального поведения 
(психолингвистический анализ) / Е. И. Горошко  : дис. на соискание учен. сте-
пени канд. филол. наук : спец. 10.02.02. — “Русский язык” / Е. И. Горошко. — М., 
1996. — С. 25.

247 См.: Кирилина А. В. Гендер: лингвистические аспекты / А. В. Кирилина. — 
М. : Институт социологии РАН, 1999. — 200 с.

248 Див.: Космеда Т. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики…
249 Горошко Е. И. Особенности мужского и женского стиля письма / Е. И. Го-

ро шко // Гендерный фактор в языке и коммуникации : [сб. науч. труд. МГЛУ]. — 
Вып. 446. — М. : МГЛУ, 1999. — С. 44–60. 
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Чоловіки переключаються важче, виявляючи певну “психологічну 
глухоту” — захоплюючись темою, вони не реагують на репліки, 
що не пов’язані з цією темою. 2. Для аргументації своїх тверджень 
жінки частіше звертаються до авторитетів, роблять відповідні по-
клики й наводять приклади конкретних випадків з особистого до-
свіду чи досвіду людей з найближчого оточення. 3. Чоловіче мов-
лення більш насичене термінами, відзначається точністю номіна-
цій, відчувається значний вплив чинника “професія”, що виявля-
ється більшою мірою порівняно з мовленням жіночим, простежу-
ється тенденція до використання експресивних, особливо стиліс-
тично знижених засобів, зумисна вульгаризація чи вияв грубості 
в мовленні. 4. Типовими жіночими рисами мовлення уважається гі-
перболізованість та підвищена експресивність і більш послідовне 
використання вигуків. 5. Жіноче мовлення виявляє більшу концен-
трацію емоційно-оцінної лексики, а в мовленні чоловічому оцін-
на лексика частіше стилістично нейтральна. Жінки виявляють тен-
денцію до інтенсифікації насамперед позитивної оцінки. Чоловіки 
більш виразно використовують негативну оцінку, включаючи й сти-
лістично знижену, лайливу лексику та інвективи.

Разом із тим, О. Горошко слушно зазначає, що в російській мові 
не виявлено різких відмінностей між жіночим і чоловічим мовлен-
ням. Зазначені особливості радше репрезентують деякі тенденції, 
оскільки для об’єктивності потрібно враховувати й специфіку пси-
хічного стану людини, особливості її характеру, професію, роль 
у соціумі250. Але в такому разі, що дають асоціативні експерименти? 
Для чого їх проводити?

250 См.: Горошко Е. И. Гендерная проблематика в языкознании / Е. И. Го рош-
ко // Введение в гендерные исследования. — Х. : ХЦГИ; СПб. : Алтейя, 2001. — 
2001. — Ч. І. — С. 508–543; Горошко Е. И. Особенности мужского и женско-
го стиля письма / Е. И. Горошко // Гендерный фактор в языке и коммуникации : 
[сб. науч. трудов МГЛУ]. — Вып. 446. — М. : МГЛУ, 1999. — С. 44–60; Горошко 
Е. И. Говорящий пол (квантитативные исследования в социо- и психолингвисти-
ке (гендерный аспект)) [Электронный ресурс] / Е. И. Горошко. — Режим доступа : 
www.psycho.ru/shop/cd/24; Горошко Е. И. Проблемы изучения особенностей муж-
ского и женского стиля речи / Е. И. Горошко // Человек говорящий: язык, познание, 
культура / под ред. А. А. Романова. — М.-Тверь, 1995. — С. 25–36; Горошко Е. И. 
Теоретическое состояние проблемы половой дихотомии в вербальном поведении / 
Е. И. Горошко // Вербальные и невербальные дейксисы маскулинности и фемин-
ности. — Кривой Рог, 1997. — С. 24–100; Горошко Е. И. Языковое сознание (ас-
социативная парадигма) : автореф. дисс. на соиск. учен. степ. д-ра филол. наук : 
10.02.01. — “Русский язык” / Е. И. Горошко. — М., 2001. — 55 с.
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Дискурсивно-когнітивна парадигма лінгвогендерологічних сту-
дій спрямована на дослідження дискурсивної онтології, що спричи-
няє усвідомлення гендеру як соціокультурної категорії, природно 
спонукає науковців вивчати регулятивну функцію мови у форму-
ванні гендерної ідентичності індивіда як члена соціуму, що струк-
турує дискурс цього соціуму й водночас зазнає регулятивного дис-
курсивного впливу (О. Дудоладова251, Е. Дуйко252, Я. Клімікова253, 
А. Мартинюк254, О. Синчак255 та ін.). 

Дискурсивні гендерні дослідження в мовознавстві характери-
зуються чисельними спробами виділити особливості жіночого та 
чоловічого стилів мовленнєвої поведінки.

У сучасній лінгвістиці існує чимало наукових розвідок, присвя-
чених проблемі “чоловічої” й “жіночої” мов, що зумовлено розпо-
ділом соціуму на чоловічий і жіночий, який ураховують під час ви-
вчення мовної поведінки в конкретних ситуаціях комунікації, спе-
цифічних видах дискурсів, напр. автобіографічного жіночого дис-
курсу (О. Синчак), сімейного (А. Семенюк), дискурсу аргумента-
ції (К. Пищикова), публіцистичного (В. Слінчук, О. Дудоладова), 
інтернет-комунікацію аналізували Л. Компанцева й О. Горошко, 
а О. Холод вивчав різні типи вияву “щоденного дискурсу” в чолові-
чому й жіночому “виконанні” — телефонні розмови, анекдоти, лис-
ти, художні тексти та ін. з метою конструювання моделі антропо-
центричної орієнтації мовленнєвої діяльності.

Уявлення про гендер як символ статі експліцитно чи імпліцит-
но пов’язане з номіналістською за своєю сутністю гіпотезою про 
те, що андроцентрична мова визначає андроцентричність мис-
лення її носіїв. Згідно з цією гіпотезою мова патріархального сус-
пільства є першопричиною розбіжностей у моделях гендерної по-
ведінки, зокрема мовленнєвої.

Великий потенціал для лінгвогендерології мають, як вида-
ється, дослідження чоловічих і жіночих еґо-текстів (щоденни-

251 Див. зазнач. вище праці цієї дослідниці.
252 Див.: Дуйко Е. Гендерные исследования: особенности мужской речи / 

Е. Дуй  ко // Наук. записки Кіровоград. держ. пед. ун-ту ім. В. Винниченка. Серія 
“Філологічні науки (мовознавство)”. — Вип. 81 (2). — Кіровоград : РВВ КДПУ 
ім. В. Винниченка, 2009. — С.187 –194.

253 Див.: Клімікова Я. Ю. Комунікативні особливості жіночого та чоловічо-
го мовлення з погляду сучасної гендерної лінгвістики / Я. Ю. Клімікова // Вісник 
Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. — № 13 (200). — Ч. ІІ. — 2000. — С. 97–100.

254 Див. зазнач. вище працю цієї дослідниці.
255 Див. зазнач. вище працю цієї дослідниці.
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ків, листів, мемуарів, автобіографій). В українському мовознав-
стві такі дослідження мають місце. Зазначимо, що для дискурсив-
них, особливо психоаналітичних та феміністичних сучасних до-
сліджень “Щоденники” О. Кобилянської стали дуже вдячним мате-
ріалом: до нього звернулися С. Павличко, Т. Гундорова, В. Агеєва, 
Н. Зборовська, О. Левченко та ін. Однак у вказаних авторів аналіз 
тексту щоденника здебільшого побіжний, спеціального ж ґрунтов-
ного дослідження в ракурсі гендерної лінгвістики досі немає256.

Дівоче “Я” (Ф. Лежен) репрезентується переважно через нарци-
сизм, конструювання власної особистості, що вважається своєрід-
ною спробою самоідентифікації, самовдивляння, самоаналізу, «са-
мооцінки від ніби байдужого зізнання “я негарна” до вербалізації 
ревниво-егоїстичної затятості…»257.

Зауважимо також, що «…важливе значення “Щоденників” 
О. Кобилянської як феномену культури свого часу в тому, що вони 
представляють приватний, та ще й жіночий дискурс, у який повно-
правно входять ідеальні дівочі мрії й еротика, фантазії, тілесність 
та сексуальність, нарцисизм і стосунки з іншими жінками, з при-
родою, родиною, книжками — з усім, що реально складає цей кон-
кретний індивідуальний світ у всій його неповторності й схожості 
на собі подібні, багатстві та обмеженості, внутрішній замкнутості 
та пориваннях у широкий світ»258.

Відомий французький дослідник Ф. Лежен зазначає, що в усьому 
світі автентичні щоденники (особливо жіночі) малодосліджені, за 
винятком сфери “великої літератури” (тобто переважно чоловічих 
щоденників, котрі належать відомим письменникам): «Величезний 
масив текстів звичайних людей донині залишається невідомим»259.

Щоденникові тексти «…набувають багатозначності, розкрива-
ють не те, що хотів автор донести до читача, а те, що промовляє 
крізь автора — його несвідомі бажання та інстинкти, зокрема сек-
суальний потяг»; «…заборонена сексуальність і бажання у твор-
чості письменників першої половини ХХ ст. знаходили вихід у їх-
ніх щоденниках у формі численних метафор і символів. Найчастіше 

256 Див. напр.: Колошук Н. “Щоденники” Ольги Кобилянської як ego-текст 
епохи декадансу: нирцисизм жіночого “я” / Н. Колошук // Слово і час. — № 4.— 
2012. — С. 64

257 Там само. — С. 65.
258 Див.: Там само. — С. 69–70.
259 Див.: Лежен Ф. Женский дневник как форма самосознания / Ф. Лежен // 

Вопросы филологии. — 2001. — № 3 (9). — С. 90.
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метафори, покликані замінити пряме називання тілесного кохан-
ня, пов’язувались із мистецтвом (музика, танок, театр) і творчістю, 
проте в українських письменників вони зосереджувалися навколо 
природи — зазвичай в образах лісу, дерев і квітів, продовжуючи на-
роднопісенну традицію»260.

Дослідження гендерної мовленнєвої поведінки вимагають гли-
бокого розгляду: з одного боку, мовленнєва поведінка індивіда, що 
передусім має послідовне мовне вираження, являє собою продукт 
процесу соціалізації, передусім і гендерної; з іншого, оскільки со-
ціалізація — невпинний процес, — гендерна мовленнєва взаємодія 
сама по собі є процесом конструювання гендерної ідентичності ін-
дивіда (О. Побережна261).

Гендерна поведінка виявляється насамперед у комунікації, 
тому дослідження комунікативної діяльності в аспекті гендерної 
лінгвістики також привертає увагу вітчизняних дослідників, що ви-
вчають комунікативні стратегії й тактики чоловіків і жінок, гендер-
ні особливості моделювання мовленнєвих жанрів (Ф. Бацевич262, 
О. Побережна263, І. Шкіцька та ін.).

260 Варикаша М. Еротичний дискурс у щоденниках: метафори сексуальності / 
М. Варикаша // Слово і час. — 2012. — № 5. — С.78.

261 Див.: Побережная О. Ю. Особенности языкового поведения мужской и 
женской языковых личностей в газетном дискурсе...

262 Бацевич Ф. С. Комунікативні перемоги і поразки Євгена Рафаловича : 
комплексний аналіз комунікативних ситуацій / Ф. С. Бацевич // Бацевич Ф. С. 
Стежками Франкового тексту (комунікативні, стилістичні та лексикографічні ви-
міри роману “Перехресні стежки”) : [моногр.] / Ф. С. Бацевич, С. Н. Бук та ін.; 
наук. ред. Бацевич Ф. С. — Львів : Вид-й центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. — 
С. 11–59.

263 Побережная О. Ю. Гендерные особенности в онтогенезе / О. Ю. Побе-
режная // Система і структура східнослов’янських мов : 60-річчя наукової і пе-
дагогічної діяльності проф. М. Я. Брицина : [зб. наук. праць]. — К. : Знання 
України, 2004. — С. 337–343; Побережная О. Ю. Особенности лингвокреативнос-
ти языковой личности мужчины и женщины в переводческой речевой практике / 
О. Ю. Побережная // Система і структура східнослов’янських мов: пам’яті акад. 
Л. А. Булаховського : [зб. наук. праць]. — К. : Знання України, 2006. — 284–289; 
Побережная О. Ю. Дискурсивные особенности речевой деятельности гендерной 
языковой личности при создании вторичного текста-пересказа / О. Ю. Побе режная // 
Мова. — 2007. — № 12. — С. 27–31; Побережная О. Ю. Гендерно-когнитивные 
особенности передачи комичного при интерпретативно-языковом перекодирова-
нии текста / О. Ю. Побережная // Докса : [зб. наук. праць з філософії та філоло-
гії]. — Вип. 13. Сміх та серйозність : множинність видів та взаємин. — Одеса : 
ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2008. — С. 193–199.
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Інший напрямок лінгвогендерології становлять праці, що сто-
суються вивчення гендерних диференційних ознак чоловічого й жі-
ночого авторства художніх текстів. Український поетичний 
дискурс кінця ХІХ – початку ХХ ст. в аспекті відтворення ген-
дерної ідентичності жінки-суб’єкта в англомовних інтерпрета-
ціях постає об’єктом дослідження О. Сизової264, драматургічного 
(Н. Борисенко), прозового (Л. Ставицька, О. Козачишина та ін.).

Аналіз гендерного аспекту художнього тексту передусім 
пов’язаний із дослідженнями мовленнєвих і комунікативних стра-
тегій суб’єктів мовної діяльності. Художній текст, особливо дра-
матургічний і прозовий, достатньо точно відображає мовленнєву 
діяльність і є добрим джерелом її вивчення, зокрема об’єктом до-
слідження О. Борисенко стала комунікативна поведінка сучасних 
англійців (чоловіків і жінок), представників середнього класу сус-
пільства, з позиції теорії ввічливості (на матеріалі британських дра-
матичних творів кінця ХХ ст.). В. Александрова досліджує діалог 
на матеріалі англійської художньої прози другої половини ХХ ст. 
і робить висновок, що чоловіки схильні вживати прості, еліптичні 
речення, заперечні речення, оскільки ці конструкції у півтора рази 
частіше функціюють у мові чоловіків, що можна пояснити їх біль-
шою категоричністю.

Українські теоретики гендерної лінгвістики наводять окремі 
міркування щодо становлення терміносистеми гендерної лінгвіс-
тики. На жаль, до цього часу в українському мовознавстві ще немає 
термінологічного словника гендерної лінгвістики.

Однак російські дослідники уклали словник термінів гендеро-
логії265. У ньому частково відображені й терміни гендерної лінгвіс-
тики. Автором деяких словникових статей є українська дослідни-
ця О. Горошко.

Наголосимо, що це перший об’ємний словник гендерних тер-
мінів, що виданий у Росії: його укладено за типом енциклопедич-
ного словника. Він мітить 378 словникових статей. Під гендерним 
терміном укладачі словника розуміють слово чи словосполучення, 
що позначають спеціальні поняття гендерних досліджень, які інте-

264 Сизова О. Ф. Особливості відтворення в перекладі гендерної ідентичності 
суб’єкта жіночого поетичного дискурсу (на матеріалі англомовних перекладів 
з україн ської)… 

265 Словарь гендерных терминов / [под ред. А. А. Денисовой]. — М. : 
Информация XXI век. — 2002. — 256 с.
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грують наукові знання з філософії, соціології, політології, культу-
рології, психології, мовознавства, літературознавства, історії, част-
ково й сексології. Словникові статті розробляли 49 російських уче-
них і науковців з ближнього для Росії зарубіжжя.

Однак сьогодні вже назріла потреба створити термінологіч-
ний словник, спроектований виключно на фіксацію й опис терміно-
системи гендерної лінгвістики, яка, звичайно, на сьогодні ще не є 
усталеною, що й ускладнює завдання лексикографів-термінознавців. 
Ця терміносистема відображає чинник нинішньої кризи лінгвістич-
ної методології загалом, оскільки терміни, залучені до актуалізації 
гендерних лінгвістичних досліджень, входять у метамову й інших 
гендерно зорієнтованих наук. Панує певний еклектизм, нечіткість 
окреслення термінології.

Зауважимо, що в останні роки в дослідженнях з гендерної 
лінгвістики активно почали залучати термін “мовний сексизм” 
(А. Архангельська266, О. Чистяк267, Н. Шпак268), про що йшлося вище.

А. Архангельська наголошує, що в сучасній гендерній лінгвіс-
тиці некоректно ототожнюють поняття “андроцентричність мови”, 
“мовний сексизм” і “неполіткорекність”. На її думку, «сумнівність 
двох останніх термінів як оперативних одиниць отримання зна-
ння, очевидна, а аналіз їхнього семантичного розвитку в трьох 
слов’янських мовах спростовує їхній термінологічний статус»269. 

Мовознавці використовують такі терміни, як “гендерні ролі”, 
“гендерні стереотипи”, “гендерна норма”, “фемінатив”, “маскулі-
натив”, “маскулінізм” “фемінізм”, “маскулінізація”, “фемінізація”, 

“патріарх”, “маскулінний”, “мовний андроцентризм”, “стратегія фе-
мінізації”, “чоловічий стиль мовлення”, “жіночий стиль мовлення”,  

“чоловіче письмо”, “жіноче письмо”, “чоловіча риторика”, “жіно-
ча риторика”, “чоловіча комунікативна тактика”, “жіноча комуніка-
тивна тактика”, “чоловічий дискурс”, “жіночий дискурс”, “чолові-
чий лексикон”, “жіночий лексикон”, “чоловіча фразеологія”, “жіно-
ча фразеологія”, “чоловічий синтаксис”, “жіночий синтаксис”, “чо-
ловічий рід”, “жіночий рід”, “nomina maskulina”, “nomina feminine” 

266 Архангельська А. Сексизм в языке: мифы и реальность…
267 Чистяк О. О. Сексизм у мові: лексико-граматичний аспект (на матеріалі 

німецько- та україномовного художніх дискурсів) / О. О. Чистяк // Наук. вісник 
Вінниць. нац. ун-ту. — Вип. 7. — Винниця, 2010. — С. 290–295. 

268 Шпак Н. Подолання сексизму в мові / Н. Шпак // Рівність жінок і чоловіків: 
світові тенденції і українські реалії. — К. : Просвіта, 2001. — С. 66–70.

269 Архангельская А. Сексизм в языке: мифы и реальность  — С. 268–269.
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та ін., про що йшлося й у цьому розділі, однак не завжди є чіт-
кі лінгвістичні критерії для репрезентації зазначених термінів. Це 
проблемне питання гендерної лінгвістики, як проблемним питанням 
є й виокремлення її спеціалізованих методів і дослідницьких методик.

Мають місце міркування навіть щодо орфографічних варіан-
тів деяких термінів, напр., відсутня єдина думка щодо вживання 
у словах гендер та похідних від нього літери “ґ”: цю літеру в за-
значених термінах використовує значна кількість вітчизняних до-
слідників (О. Кісь, О. Семиколєнова, А. Шиліна), однак сучас-
на орфографічна норма не дає права використовувати цю букву 
в названому терміні. Й деякі інші гендерні терміни мають орфо-
графічні варіанти, напр. “фемінітив” (М. Брус270, М. Дмитрієва271, 
Ю. Маслова272, С. Семенюк273, О. Чуєшкова274) і “фемінатив” 

270 Брус М. П. Загальні жіночі особові номінації в українській мові ХІ – ХVІІ ст.: 
словотвір і семантика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.01. — “Українська мова” / М. П. Брус. — Івано-Франківськ, 2009. — 
20 с.; Брус М. П. Словотвір фемінітивів у працях Олександра Опанасовича 
Потебні / М. П. Брус // Вісник Харківського нац. ун-ту ім. В. П. Каразіна. — 
№ 910. — Серія ФІЛОЛОГІЯ. — Вип. 60. — Ч. І. — Х., 2010. — С. 8–13; Брус М. П. 
Фемінітиви в українській мові ХІ – ХV ст. / М. П. Брус // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. 
Філол. науки. — Запоріжжя. — 2006. — № 2. — С. 28–34; Брус М. П. Фемінітиви 
української мови в переплетенні давніх і сучасних тенденцій / М. П. Брус // 
Вісн. Львів. ун-ту. Серія філол. — 2009. — Вип. 46. — Ч. І. — Х. — 2010. — 
С. 61–69; Брус М. П. Фемінітиви як відображення історії українського жіноцтва 
ХІ – ХVІІ століть / М. П. Брус // Українська історична та діалектна лексика : [зб. 
наук. праць]. — Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 
2007. — Вип. 5. — С. 144–155.

271 Дмітрієва М. Чи є чесна жінка чесною людиною / М. Дмітрієва // Гендер 
і культура : [збір. статей / під ред. В. Агеєвої, С. Оксамитної]. — К. : Факт, 2001. — 
С. 185–191.

272 Маслова Ю. П. Гендерний дискурс сучасних друкованих україномовних 
ЗМІ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01. — 

“Українська мова” / Ю. П. Маслова. — Луцьк, 2011. — 18 с.
273 Семенюк С. Запозичені форманти у іменниках з модифікаційним значен-

ням жіночої статі (кінець ХVІІІ – поч. ХХІ ст.) / С. Семенюк // Українська мова. — 
2009. — № 2. — С. 14–20; Семенюк С. Формування словотвірної підсистеми фе-
мінітивів до чоловічих особових назв за соціальним станом у новій українській 
мові / С. Семенюк // Українська мова. — 2007. — № 4. — С. 65–76; Семенюк С. П. 
Формування словотвірної системи іменників з модифікаційним значенням жіночої 
статі в новій українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.01. — “Українська мова”. — Запоріжжя, 2000. — 20 с.

274 Чуєшкова О. Форми із суфіксом –к(а) як засіб позначення жінок в офіцій но-
діловому та науковому стилях сучасної української літературної мови / О. Чуєш-
кова // Незгасимий СЛОВОСВІТ : збірник наук. праць на пошану проф. 
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(А. Архангельська275, З. Валюх276, І. Воловенко277, А. Загнітко278), 
“мас ку ла тив” (М. Брус), “маскулітив” (О. Пода279, Ю. Маслова) 
і “маскулізм” (А. Загнітко). Зазначене явище, пов’язане з тим, що 
названі варіанти вживаються в англомовному науковому дискур-
сі. Крім того, як зауважила Л. Ставицька, «спостерігається непо-
слідовність у вживанні термінів патріархальний – патріархатний. 
Термін патріархатний з’являється переважно в наукових студіях, 
авторами яких є жінки, насамперед сприйнятливі до ідей фемініст-
ської лінгвістики (А. Архангельська280, О. Горошко, М. Дмитрієва, 
О. Дудо ладова, О. Семиколєнова, А. Шиліна). Ці дослідниці послі-
довно вживають другий варіант названих вище термінів у значен-
ні «пов’язаний із ладом, якому притаманний батьків рід, де чоловік 
займає панівне становище»281. Деякі вчені вживають термін патрі-
архальний, семантична дифузність якого з урахуванням значення 
«пов’язаний із старовиною, вірний традиціям та звичаям» є очевид-
ною. Слововживання першого типу набуває ідеологічних конота-
цій: феміністські громади використовують термін патріархатний, 
наголошуючи «на андроцентричності сучасної культури, що не пе-

В. С. Калашника / уклад. М. Філон, Т. Ларіна. — Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 
2011. — С. 285.

275 Архангельська А. Формальне вираження категорії маскулінності: взаємодія 
родової дистрибуції і родової транспозиції / А. Архангельська // Мовознавство. — 
2011. — № 1. — С. 29–42.

276 Валюх З. Словотвірна парадигматика іменника в українській мові : [мо-
ногр.] / З. Валюх. — К.;Полтава : АСМІ, 2005. — 350 с.

277 Воловенко І. В. Диференціація родової належності нових іменників на по-
значення осіб в українській літературній мові : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01. — “Українська мова” / І. В. Воловенко. — 
К., 2010. — 20 с.

278 Загнітко А. П. Асиметрія в граматиці. Рец. на кн. Мороз Т. Ю. Явище 
семантико-граматичної асиметрії в системі морфологічних категорій іменни-
ка. — Х. : Право, 2009. — 184 с. / А. П. Загнітко // Лінгвістичні студії : [зб. наук. 
праць]. — Донецьк : ДонНУ, 2009. — Вип. 19. — С. 337–340.

279 Пода О. Ю. Фемінативи і маскулінативи як гендерні маркери журналь-
них заголовків у контексті гендерної політики західноукраїнських часописів для 
жінок / О. Ю. Пода // Держава і регіони : наук.-вироб. журнал. — 2008. — № 3. — 
С. 87–95.

280 Примітка. А. Аргангельська, наприклад, зауважує, що надає перевагу 
«терміну патріархатний як більш точному». Але, як видається, таке пояснення не 
є переконливим [Див.: Архангельская А. Сексизм в языке: мифы и реальность… — 
С. 5].

281 Ставицька Л. О. Мова і стать / Л. О. Ставицька // Критика. — 2003. — № 6. — С. 9.
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решкоджає набуттю ним статусу лігвогендерологічного терміна»282. 
У цій праці вживатимемо термін патріархальний. Наголосимо, 
що всі орфографічні варіанти перерахованих термінів уживаються 
в цитатах, тому в цій монографії й можна зустріти різні їхні варіанти. 

Систематизація знань про мовленнєву поведінку чоловіків і жі-
нок вимагає такого концептуального апарату, який міг би цілісно 
репрезентувати гендерно диференційовану особистість.

1.4.2. Гендер у лінгвофілософській концепції О. Забужко.
“Риторичний” портрет української жінки-письменниці

 О. Забужко в концепції О. Синчак

У монографії “Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті мі-
фологій”, всебічно досліджуючи творчу особистість Лесі Українки, 
О. Забужко розмірковує й про феміністичну методологію, зосере-
джуючись на деяких актуальних проблемах гендерної лінгвістики.

1. О. Забужко актуалізує увагу на понятті “материнська 
мова”, про що розмірковували й Л. Булаховський, і Ю. Шевельов, 
указуючи на те, що “мова матері” (йдеться, звичайно, про мовлен-
ня) має відмінності від “мови батька”: вона більше впливає на фор-
мування мовлення дітей.

Дослідниця зауважує, що українська мова загалом має ста-
тус “материнської мови”. Вона пояснює свої міркування так: 
«Українська мова — це розвинена з верникуляру (розмовної мови) 
maternal lingua, а не patrius sermo, “материнської”, а не “батьківської” 
мови. В Західній Європі становлення національних літературних 
мов із місцевих говірок розгорнулось далеко раніше й тривало дов-
ше, — головний його зміст і складала боротьба живої, родинної 
(“грубої”, як зауважив іще в ХІХ ст. Генрі Торо, а малоросійське 
дворянство з Гоголем включно, казало “мужицької”) “маминої 
мови”, що зберігала в собі незайманою оту саму гейзінгівську 
середньовічну “неповстримність чуттів”, — із книжною, унормова-
ною й шліфованою, “ученою” patrius sermo, тобто богослужебною 
латиною (якої, нарівні з грекою, продовжували навчати в класичних 
гімназіях аж до початку ХХ ст.): в нас таку культурну роль викону-
вала була попервах, поруч із латиною, також церковнослов’янська 
(ще для Сковороди), а відразу за тим, стрибкоподібним переходом 

282 Ставицька Л. О. Сучасний стан лінгвогендерологічних досліджень в Украї-
ні — С. 238.
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(наслідок культурної колонізації!) — імперська, тобто російська / 
німецька (меншою мірою польська), і цей “доіндустріальний” 
колоніальний розрив на стихійно-сердечну, “домашню” й “не-
повстримну” мову щирого чуття, з одного боку, та “правиль-
ну” (впорядковану згідно з правилами життя в соціумі) прибрану, 
вивчену в процесі проходження через систему колонізаторських 
(“батьківських”) владних інституцій (школа, військо, служба і т. д.) 
мову соціальних комунікацій, з другого боку… (курс. автор. — 
Т. К.)»283. Саме впливом жіночого (материнського) мовлення на роз-
виток української мови загалом О. Забужко пояснює «ту підвище-
ну чуттєву температуру (пластичність і абсолютну, воістину 

“елліністичну” природність емоційної афектації), яку більшість 
західноєвропейських мов, зіштивнілих і задубілих у шорах норма-
тивного узусу, на той час уже втратили (англійська, напр., — після 
Шекспіра й взагалі єлизаветинців), а відповідні національні літе-
ратури ностальгійно оплакували як свій “золотий вік” і прекрасну 
юність. Власне за цю “південну чутливість” так небезпідставно 
заздрили нам класики російської літератури, чия мова розвивала-
ся зовсім іншим шляхом й завжди була непорівнянно більше “бать-
ківською”, ніж “материнською”»284 (жирний шрифт автор. — Т. К.).

Отже, коріння кордоцентризму, особлива чутливість, емоцій-
ність, інтимність, м’якість, ніжність, сердечність, теплота, по-
етичність української мови мотивована тим, що домінуючим у 
мовленнєвій культурі українців тривалий час залишалося “жіно-
че” (“материнське”) мовлення. Актуалізацію високого, холодно-
го, “залізного”, офіційного, книжного стилю О. Забужко образно 
окреслює як мовлення, в якому простежується “брак “материнсь-
кого” вітаміну”285.

283 Забужко О. Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій / 
О. Забужко. — 3-є вид., виправл. — К. : Факт, 2007. — С. 128.

284 Там само. — С. 130.
285 Примітка. Останнім, хто ще не тямив “соромитися” домашньої 

безпосередності інтонацій і словника, був П. Тичина 1920-х. Ні “колосочки” до-
вкола Божої Матері, ні наївно-звуконаслідувальне “ціпу-ціпу-ціпу” у вірші про 
зґвалтування, ні простолюдинське (що відразу суґерує й простацький-таки жест — 
сплеск руками) “Ой, світе мій!”, ні дитячі (граматично неправильні) словотвори 
(“ставає”, “іззіж”), ні несподівано пале на риму (до “Винниченка”) насамкінець 
вірша інтонаційно-розмовне: “Ой, Княжа Гора!” / височенька (NB: хто сьогодні так 
говорить, вже не кажучи — пише!) — жоден із цих (незліченних!) проявів мовної 

“неповстримности” ще не звучить у Тичини фальшиво, сиропно-інфантильно (як 
не звучить сюсюканням і Шевченкове “Неначе ляля в льолі білій, / веселе сонеч-
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2. Дослідниця актуалізує питання щодо осмислення суті 
“конфлікту чуттєвості” української нації. Вона зосереджує увагу 
на міфологічній тріаді, що складається з найвидатніших українців — 

“Великого Кобзаря”, “Великого Каменяра” й “Великої Жінки Лесі 
Українки” й зауважує, що в «самій цій міфологічній тріаді (…) не-
важко розпізнати вторування на куди давніший та універсальніший 
архетип — на християнську Трійцю, де Дух Святий — оригінально, 
у гебрайській мові, іменник жіночого роду — початково символі-
зував був жіночу іпостась божества286, — сучасний культ Бого-
матері розвинувся аж ген перегодом, щойно в добу пізнього 
середньовіччя, на той час, коли первісне значення жіночого компо-
нента Трійці було вже давно й безнадійно загладжене ортодоксаль-
ною догматикою (жирн. шрифт автор. —  Т. К.)»287. Неважко при та-
кому підході провести відповідні паралелі щодо значущості жіно-
чої іпостасі, жіночого начала в мовній свідомості.

У філософських поглядах дослідниці вбачаємо розуміння мови 
як феномену, що має тіло й душу, матеріальне й духовне, про що 
розмірковували давні античні філософи. Ця теорія має ґрунтовну 
традицію і в європейському мовознавстві, однак О. Забужко, як ви-
дається, сприймає й підхід до розуміння мови, що репрезентуєть-
ся в давній східній філософії, де вважається, що жива мова, як і лю-
дина, яка породжує мовлення, має тіло (інь) і душу (ян), що тісно 
пов’язані, перебуваючи в гармонії. А поняття тіла й душі співвід-
носяться відповідно із поняттями чоловічого й жіночого начал288.
ко зійшло”), — і, смію припустити, не тому, що Тичина був геній (коли через со-
рок років опісля подібне виправляв не менший од Тичини лінгвістичний геній — 
Микола Лукаш, — це вже була не “мова як діяльність”, а таки “мова як пам’ятник”, 
і зосталося в літературі на правах хай геніальної, але — таки стилізації). Просто, 
на початку 1920-х українська приватність і “домашність” ще не були культур-
но репресовані, і нашій “дівчині” ще й на гадку не спадало “прикидатись героєм 
Гемінґвея”, як і взагалі будь-чим, чим вона не є (про В. Стуса). [Забужко О. Notre 
Dame d’Ukraine… — С. 130].

286 Примітка. У єврейській мові термін, що означає “дух”, — жіночого роду 
(“руах”). У сучасній науці існує напрям — “феміністська теологія”, де й розвива-
ються ідеї, про які йдеться в нведеній цитаті з монографії О. Забужко.

287 Забужко О. Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій... — 
С.44–45.

288 Примітка. Ян у мові репрезентує поступ, рух, а інь — деякий застій. Таке 
розуміння мови, на думку Чан Ван Ко, співвідноситься з концепцією Ф. де Сос-
сюра. Тріада “мовленнєва діяльність”, “мова” й “мовлення” співвідноситься 
в східній лінгвофілософії з поняттями “Велика Межа”, “мова”, “мовлення”. Велику 
Межу, як і мовленєву діяльність, породжують мова й мовлення у взаємозв’язку. 
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3. О. Забужко слушно вказує на важливість граматичних ознак 
для інтерпретації лінгвофілософських понять, актуалізуючи тим 
самим вартісність підходу до вивчення гендерної філософії через 
осмислення морфологічної категорії роду. Насправді такий під-
хід дає змогу констатувати наявність відповідної складової в теорії 
гендерної лінгвістики, про що докладно розмірковуватимемо в дру-
гому розділі цієї монографії. 

Натомість О. Забужко характеризує типові мовні формули ак-
туалізації середнього роду для називання осіб чоловічої статі та 
чоловічого і середнього родів для називання осіб жіночої статі, 
вбачаючи в цьому мовному гендерно маркованому явищі універ-
сальний характер289.
Ф. де Соссюр указував, що мова — це те, що піднімається вгору, а мовлення — це 
те, що опускається вниз. Саме так трактуються ян і інь у східній філософії, де ян — 
небесне (світле, позитивне, пов’язане із чоловічим), а інь — земне (темне, негатив-
не, пов’язане із жіночим). Ян і інь, як і мова й мовлення, — це не протилежності, 
а феномени, що доповнюють один одного, взаємопов’язані, породжують один од-
ного, одне є витоком іншого за законами взаємного проникнення, взаємного пе-
ретворення в гармонійне сполучення. «У мові є елементи мовлення, які втілю-
ються у вигляді світлої крапки (потенційного ян). І ця світла крапка безперервно 
рухається, розгортається, стає все більшою й більшою, і коли вона досягає сво-
єї межі (тобто під час необхідного комунікативного поштовху), то перетворюєть-
ся в мовлення (інь). А процес перетворення мовлення в мову йде зворотним шля-
хом через усвідомлення слухача, залишаючи в ньому думку, ідею мовця (пер. ав-
тор. — Т. К.)» [Ко Ван Чао. Единсто “ян” и “инь” как истина (постановка пробле-
мы) / Чао Ван Ко // Логический анализ языка. Избранное. 1988 – 1995 / редкол.: 
Н. Д. Арутюнова, Н. Ф. Спиридонова. — М. : Индрик, 2003. — С. 666. Саме цей про-
цес, до речі, символізує гармонію двох начал Всесвіту — чоловічого й жіночого: на-
гадаємо, що це зображення кола зі знаком безконечності з чорним і білим тлом, при 
чому в середи ні білого тла — чорна крапочка, а в середині чорного — біла.

289 Примітка. З цього приводу наведемо цитату О. Забужко: «…афектив-
не називання чоловіка в середньому (згадаймо Ольжичеве “бурбулятко”!), а жін-
ки в середньому і чоловічому роді (“Мій Лільчик! золотий, і рожевий, і іскрис-
тий. Так!”), хай яке воно й гендерно асиметричне (чоловікові-бо на знак ніжнос-
ті не скажеш “моя зайчиха”, як жінці “мій зайчик”!), притаманне українській так 
само, як і більшості індоєвропейських мов (до речі, й по-французьки — до кузи-
ни Аріадни Драгоманової, поки І. Труш не поклав край їхнім стосункам, — Лариса 
Косач також пестливо зверталася в чоловічому роді — “mon cher petit Radis”, а не 

“ma cherie petite”). І жодних рацій нема в цьому випадку вигадувати “хтосеві біло-
му” й “хтосеві чорненькому” чужомовних впливів (походить така форма, імовір-
но, від “Німеччини” Кобилянської, а саме — слідів неозначеного називання, ха-
рактерних для німецької мови. Але, проявившись в україномовному спілкуван-
ні обох подруг, така граматична форма стала гендерним маркером і дозволила 
говорити про лесбійський сексуальний дискурс їхнього листування (жирн. шрифт 
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4. Крім того, дослідниця фокусує свою увагу на окремих ха-
рактеристиках мовлення чоловіків / жінок, указуючи на дея-
кі гендерні стратегії й тактики, стереотипи, типові висло-
ви, дискурсивні слова, звертання, напр., вона зауважує, що жін-
ки, зважаючи на свій другорядний статус у суспільстві, що зафік-
сований у патріархальній свідомості більшості, не звикли говори-
ти “я думаю”, а переважно кажуть “мені здається” й відразу дають 
поклик «задля більшої авторитетності, на думку сторонніх: “люди 
кажуть”».290. Цю думку, що показово, О. Забужко виокремлює зна-
ком оклику. Справді, жінка завжди сумнівається, прагне спирати-
ся на чужі думки, які їй здаються більш досконалими й розумними. 
У жіночій свідомості зафіксована невпевненість, переважно жінкам 
здається, що їхні думки не можуть бути авторитетними. У цьому ж 
ракурсі О. Забужко вказує на специфічне “жіноче «Ні!»”291.

Розмірковує дослідниця й над проблемою звертань, що не ма-
ють гендерно принизливого маркера. На її думку, дівчина — це 
номінація жіночої статі, що вербалізує гендерно нейтральне звер-
тання, оскільки воно «“очищене” від усяких соціальних коорди-
нат (…); (…) кому б же то повернувся язик бодай подумки назва-
ти Лесю Українку “молодицею”, “бабою” чи навіть “тіткою”?!»292. 
Натомість “дєвушка” — «звертання, що виникло на початку 
автор. — Т. К.)» [Див.: Гундорова Т. Femina Melancholica. — С. 62–63] — німець-
ке “man” тут якраз і геть ні до чого, бо неозначене називання (фігура “ухиляння” 
від прямої відповіді на питання “хто це?”, “що це?”, свого роду мовна гра “в хо-
ванки”) завжди є невід’ємною прикметою дитячого опанування мовою “від двох 
до п’яти”, тобто знов-таки родинного сленгу (порівн. Мопассанове “Чий це ро-
тик?” — “правильною” любовною відповіддю тут мало б бути не “мій”, а “чийсь” 
або “не знаю”). Куди цікавіше, на мою думку, було б звернути увагу на те, що 
чомусь рішуче оминається увагою всіх без винятку інтерпретаторів цього сюже-
ту, — що, попри всю сердечну дружбу й духовне посестринство Лесі Українки 
й Ольги Кобилянської, ці дві добре виховані пані ніколи за ввесь вік так і не пе-
рейшли між собою на “ти” (!!!), а відтак оте домашнє, грайливо-здрібніле звер-
тання в третій особі, “дорогий чорненький хтось” замість “дорога товаришко”, 
у поєднанні з усіма пустотливими “міау” й “чіча-лялями”, було чи не єдиним 
способом “утеплити”, “оріднити” письмо (в усному спілкуванні на Ви таке 

“підвищення температури” без труда забезпечується інтравербально — мімікою, 
голосом, інтонацією, — і саме тому Леся Українка й нарікає повсякчас у листах на 
те, що на письмі не виходить так, як “в живі очі живим словом” (жирн. шрифт автор. — 
Т. К.)» [Забужко О. Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій… — С. 136].

290 Забужко О. Notre Dame d’Ukraine… — С. 66–67. 
291 Там само. — С. 89.
292 Там само. — С. 49–50.
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ХХ ст., попервах було адресувалося телефоністкам, тобто власне 
безликим і безіменним жіночим голосам, “жінкам-духам”»293. Однак 
таке звертання часто викликало іронію в мовних особистостей. 
З’явився навіть анекдот на цю тему про те, що «моя бабуся працює 
“дєвушкою” на телефонній станції». Отже, справді, “дєвушка” — це 
хтось такий, який не має віку; хтось абсолютно аморфний, у кого 
існує лише голос, що виконує відповідну функцію: неважливо те, 
яка істота володіє цим жіночим голосом.

Наводить дослідниця й приклади типового чоловічого дискурсу, 
де вербалізоване відчуття чоловічої “сили”, переваги, першості, не 
лише авторитетності, але й авторитарності. О. Забужко актуалізує 
вербалізовану думку О. Гончара про власну творчість, її оцінку, що 
омовлено в його еґо-тексті — письменницькому щоденнику. Як відомо, 
характерними ознаками еґо-текстів є авторська відкритість, щирість 
і безпосередність, адже такий текст — сповідь автора, автокомунікація, 
звернення до власного “я”294. Отже, нижче подамо наведений 
О. Забужко яскравий «зразок чоловічого дискурсу, що виражає абсо-
лютну впевненість, порівн.: «”Собор” — книга вічна. Вона — богонат-
хненна. Саме так» (Гончар О. Т. Щоденники: у 3 т. — Т. 2 (1968–1983). / 
упор. В. Д. Гончар. — К. : Веселка, 2003. — С. 80)295.

Письменниця наводить типові словесні формули патріар-
хального прийому “присоромлення” чоловіків жіночим прикладом, 
порівн.: «1856 р. (…) анонімний коментар сурмив на весь голос про 
появу “армії жінок” у французькій, німецькій, шведській, британській 
та американській літературах — “на сором чоловіцтву”»296.

5. О. Забужко розбудовує термінологію гендерної лінгвістики. 
У її науково-філософському дискурсі функціюють “парні” терміни, 
дихотомічні, термінологічні опозиції, як напр.: жіночий дискурс – 
чоловічий дискурс; маскулінний поведінковий кодекс – фемінний по-
ведінковий кодекс; стереотип маскулінної поведінки – стереотип 
фемінної поведінки; “чоловіче речення” (термін належить С. Ґіберт 
та І. Ґубар)297 – “жіночече речення”, чоловіча мімікрія – жіноча мі-
мікрія; канонічно маскулінні прикмети – канонічно фемінні прикме-
ти; чоловічі функції патріархального суспільства – жіночі функ-

293 Там само. — С. 49.
294 Див. про це: Космеда Т. А. Ego I Alter Ego Тараса Шевченка…
295 Забужко О. Notre Dame d’Ukraine…. — С. 66–67.
296 Там само. — С. 74.
297 Gibert S. M. No Man’s Land / S. M. Gibert, S. Gubar. — Vol. 1. — P. 227–271.
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ції патріархального суспільства; чоловіча рація – жіноча рація; 
“чоловічий світ” – “жіночий світ”, “спосіб чоловічого словесно-
го вияву прихильності й симпатії незалежно від об’єкта” – “спо-
сіб жіночого словесного вияву прихильності й симпатії незалежно 
від об’єкта”, а також архетип “вічно-дівочого”, гендерний символ, 
гендерна роль, гендерна субординація, гендерно нейтральне звучан-
ня, традиційно “жіночий” вибір, феміністична критика культури, 
страх жіночності, “жіночий любовний дискурс”, сестринський 
дискурс, процес постановки “українського голосу” на “чоловіче ре-
чення”. Цікавим видається термін дівоче братство298, змодельова-
ний як певний оксюморон. 

В окремих випадках О. Забужко дає розлогу характеристику 
терміна, яку можна репрезентувати більш стисло, в інших — інтер-
претацію дозволимо собі узагальнити й сформулювати у вигляді 
відповідних лінгвістично орієнтованих дефініцій, однак на базі ін-
тенцій О. Забужко, напр.: гендерний символ — ‘символ, що репре-
зентує гендерне світобачення, світосприйняття й світорозуміння, 
вербалізоване відповідними мовними засобами’ (порівн. контек-
стуальне використання: «… Леся Українка за дев’ять століть сво-
го посмертного функціонування в культурі, по суті, цілком злилася 
у свідомості цієї культури зі своїм “паспортним” псевдонімом, під 
яким уперше з’явилася в галицькій “Зорі” (в час, коли “література 
вкраїнська і галицька” ще різнилася не тільки географічно) і який 
у міжчасі розрісся до загального спільного етноніма як для “укра-
їнців”, так і для “галичан”, а від 1991 року й до націоніма, що охо-
пив також колишніх “інородців”, — “Українка”, тобто універсально 
репрезентантна Українська Жінка з великої літери. Головна місія 
такого гранично деіндивідуалізованого гендерного символу — за-
свідчувати, як то з усією прямотою заявлено, зокрема, в найновішій 
біографії письменниці, не що інше, як наявність у своїй спільно-
ті певного комплексу “добірних людей”: мудреців, вояків, трударів 
і, звичайно ж. жінок…»299; чоловіча мімікрія — ‘чоловічий тип по-
ведінки, який репрезентує жінка, напр., це жіноча поведінка, що 
зреалізовується зокрема й у вживанні чоловічого псевдоніма300 

298 Забужко О. Notre Dame d’Ukraine…. — С. 362.
299 Там само. — С. 47.
300 Див. про це також: Агеєва В. Чоловічий псевдонім і жіноча незалежність 

(спроба гіпокритики) / В. Агеєва // Магістеріум. — Вип. 4 (Літературознавчі сту-
дії). — 2000. — С. 31–36. 
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(Марко Вовчок, Жордж Санд, Джордж Еліот і под.), у самоіденти-
фікації “по чоловічій”, “батьківській” лінії (Марко Вовчок — шев-
ченкова “доня”); мімікрія стосується й мовленнєвої поведінки’301; 
жіноча мімікрія — ‘орієнтація на жіночий тип поведінки, що ха-
рактеризує чоловіка, напр., поведінка Андрія Данилка в ролі жінки 
під час його виступів на естраді’302; гендерна субординація — ‘від-
несення жінки до гендерної “меншини”, що зафіксовано відповід-
ними мовними формулами’303; архетип “вічно-дівочого” — ‘ін-
фанталізація, що має певні стандарти в мовленні’304.

6. Явище інфантилізації в українській культурі, зокрема 
й мові, О. Забужко розглядає досить докладно. Вона користуєть-
ся терміном “інфантильний дискурс”, найбільш яскравою озна-
кою якого вважає “гіпертрофію здрібнених імен”305. Письменниця 
звертається до досвіду Г. Грабовича, який розглядав “інфантильний 
дискурс” родини Косачів306 і додає власні спостереження, вважаю-

301 Забужко О. Notre Dame d’Ukraine….  — С. 117.
302 Там само. 
303 Там само. — С. 118.
304 Там само. — С. 119.
305 Там само. — С. 124.
306 Примітка. На думку О. Забужко, «традиційний український родинний 

дискурс взагалі є інфантильним (у народному мовленні й дотепер заціліло спе-
ціальне “дитяче арґо”, рясно зафіксоване художньою літературою від І. Франка 
до Г. Тютюнника, порівн..: «Зараз же можна гамочки, моя крихто (…) Жижа! 
А як втчахне, тоді гам (Г. Тютюнник “Син приїхав”). Це “фізіологічний нарис” із 
1970-х, але старі селяни й досі переходять з малими дітьми на таке арго – зі своїм 
сталим вокабул яром (“жижа” — гаряче, “гамати”, “гам”, “гамочки”— їсти, “хой-
цяй” — іди, “сюпай” — сідай і т.д.) із своїм синтаксисом, з обов’язковою зменшу-
вальною суфіксацією тощо, — нормативною українською з малятами розмовляють 
хіба що в інтелігентних родинах, із спеціальною педагогічною метою. У “Сестрах 
Річинських” І. Вільде власне в такій інтелігентній (галицькій міжвоєнній) родині 
поступова “педагожиця” Зоя ще провадить завзяту боротьбу з дитячим арґо, ви-
правляючи кожне почуле “спатки” чи “їстки”). Тож хоч би якою авторитарною 
матір’ю була Олена Пчілка (а вона безперечно нею була!), сліди її “психічного кон-
тролю над дітьми” треба шукати де завгодно інде, тільки не в називанні Лариси 

“Зеїчком”, Ольги “Пуцом”, а Ізидори “Дроздиком”: про паталогічну особистість 
(емоційну дефектність) матері свідчила б, навпаки, відсутність у родинно-
му обігу таких дитячих “псевдо” (Примітка. Можна припустити, що тут маємо 
до діла з рештками збережених мовою дуже древніх магічних вірувань, зокрема 
з так званим “табу на ім’я” у випадку особливо дорогого об’єкта: заміна хресно-
го імені дитини на вигадане “дитяче псевдо” або принаймні зменшене, здефор-
моване ім’я мусила відігравати для архаїчної свідомості функцію не так експре-
сивну (виразити емоційну афектацію), як магічно-оборонну (“відвести” від дити-
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чи це явище характерним для “материнського” мовлення. З її спо-
стереженнями і твердженнями слід погодитися, оскільки й сьогодні 
в мовленні українських жінок-матерів простежуємо ознаки цього 
різновиду мовлення. Як видається, воно навіть впливає й на мов-
лення батьків-чоловіків, які сьогодні більше займаються вихован-
ням дітей. О. Забужко слушно зауважує, що такий тип мовлення 
більш характерний для українського материнського дискурсу, од-
нак елементи його виявляються й у інших слов’янських народів, 
зокрема наведемо думку одного з сучасних авторитетних учених 
Росії, порівн.: «У російській мові є вигук, який використовують 
переважно жінки для опису поведінки чи зовнішності “напище-
ної” смішної людини — дорослого чи дитини: “Ути-пути-пути!”. 
Мовний статус цієї одиниці не вважають усталеним. Це таке ж 
звуконаслідувальне слово, як “хрясь!” (пер. автор. — Т. К.)307.

7. О. Забужко виокремлює українські жіночі стереотипи й но-
мінує їх, інколи надаючи змістовні коментарі, які авторка цього 
розділу дозволила собі узагальнити, порівн.: жінка-для-інших — 
‘жінка, яка виконує свої основні функції, прийняті в патріархаль-
ному суспільстві — дочка, жінка, мати’308; жінка-для-себе — ‘жін-

ни “вроки”). Тут відкривається широке поле для діяльності етнологів — у кожно-
му разі, довше терпіти брак фахових лінгвістичних досліджень стає, як бачимо, 
дедалі проблемніше) і називання дітей повними іменами (знак “мама сердиться”, 
якому в англійській мові, морфологічно не придатній до творення відіменникових 
здрібнень-демінутивів, відповідає “офіційне” звертання до дитини на ім’я-
прізвище). І так само інфантильно акцентуйованим в українській, як і в багатьох 
інших європейських мовах, є дискурс любовний, як різновид родинного, — вжи-
вання дорослими людьми в інтимному спілкуванні елементів дитячого арґо: це 
не що інше, як символічне “прибіднення”, посвячення адресата засобом мови 
в члени свого роду, й інтерпретуватися як насильницька “форма психічного кон-
тролю” може хіба що при відсутності між цими двома любові — або ж при повній 
незнайомості самого інтерпретатора з таким почуттям (так у “Любому другові” 
Мопассана Жорж Дюруа скаженіє від дитячого сюсюкання пані Вальтер: «Вона 
питала: “Чий це ротик?”, і якщо він зразу ж не відповідав: “Мій”, то чіплялась до 
нього, аж поки він бліднув від роздратування», — але ті самісінькі слова в устах 
милої йому пані де Марель його і бавлять, і тішать). Це, сказати б, ази всякого 
education sentimentale, чуттєвого вишколу» [Забужко О. Notre Dame d’Ukraine… — 
С.124–125]. 

307 Карасик В. И. Речевое поведение и типы языковых личностей / В. И. Карасик 
// Массовая культура на рубеже ХХ – ХХ веков: Человек и его дискурс : [сбор. 
науч. трудов / под ред. Ю. А. Сорокина, М. Р. Желтухиной ; ИЯ РАН]. — М. : 

“Азбуковник”, 2003. — C. 43.
308 Забужко О. Notre Dame d’Ukraine… — С. 53.
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ка, якій “своє власне”, самосвідоме й самоконтрольоване жит-
тя не тільки “дозволено”, а й належиться за приписом, як conditio 
sine qua non!’309; “Яга” — ‘архитипний образ жінки, яка може бути 
як руйнівницею, так і чарівницею, має містичне обдарування’310, 
стать-в-собі-й-для-себе — ‘про замкнуту, стриману, інтровертив-
ну особистість’311.

8. Мають місце в монографії О. Забужко й деякі роздуми про 
особливості невербальної чоловічої й жіночої комунікації, що своє-
рідно омовлюється в писемному мовленні жінок (жіноче письмо), 
зокрема йдеться про традиційну чоловічу “любов очима”, «уґрун-
товану на фізичному змислі зору…»312 О. Забужко простежує 
в дискурсі Лесі Українки “пряму мову тіла героїв”313, що спро-
ектовано на обидві статі. У “жіночому реченні” Лесі Українки 
О. Забужко бачить тенденцію до вербалізації жестів, що «несуть 
цілком самостійне смислове навантаження, повсякчас заступаю-
чи невимовлені слова…»314. Власне й відмінність “жіночого ре-
чення” від “чоловічого”, як уважає Оксана Забужко, виявляється 
«за рахунок нерозривного зв’язку першого з мовою тіла (на різних 
дискурсивних рівнях — від міміко-жестикуляційної експресії до 
підвищеної змисловости словника й “плюралістично” розмитого 
синтаксису з відступами від однолінійної, суб’єктно-предикатної 
структури висловлювання)»315. Наведено конкретні приклади з 
міркуваннями про зміни відповідних жестів для репрезентації ти-
пових смислів, що простежуємо в суспільстві під впливом пев-
них екстралінгвістичних чинників, порівн.: «…оповідачка “якось 
не втрималась, щоб не здвигнути плечима”, — красномовний 
жест, що його пізніші, вже безмежно далекі від усяких добрих ма-
нер радянські часи заступить постукування пальцем по лобі…» 
(жирн. шрифт автор. — Т. К.)316.  Тут вербалізовано жести й подано 
їхню оцінку в динаміці: від нормативних етикетних, нейтральних 
з огляду категорії оцінки й таких, що оцінюються негативно, оскільки 
їх розглядають як порушення усталені традиційні етикетної норми, 

309 Там само. 
310 Там само.
311 Там само. — С. 109.
312 Там само. — С. 154.
313 Там само. — С. 178.
314 Там само. — С. 211.
315 Там само.
316 Там само. — С. 214.
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наслідок зміни моральних норм, що було пов’язано з новим кодек-
сом радянської людини.

О. Забужко репрезентує яскравий образ сучасної української 
жін  ки нової генерації з активною суспільно-політичною позицією, 
очевидно, саме тому цілком логічно молода львівська дослідниця 
О. Синчак317 звернулася до аналізу мовної особистості О. Забужко 
для дослідження особливостей вияву гендерних рис в її автобіогра-
фічному тексті. О. Синчак слушно вважає, що “Польові досліджен-
ня з українського сексу” — це текст, що належить до прецедент-
ного тексту української лінгвокультури. Такий висновок зазначе-
на дослідниця зробила на основі врахуваннях кількох чинників: 
1) знач на кількість перевидань; 2) частотність інтертекстуальних 
посилань у ЗМІ, 3) активність обговорень у науковій літературі; 
4) факт інсценування, включення до антологій і навчальних програм.

Мовну особистість О. Забужко О. Синчак порівнює з мовними 
особистостями афроамериканки М. Анґели (“I Know Why the Caged 
Bird Sings”) і польки М. Ґретковської  (“Polka”).

Дослідниця застосувала методику дискурс-аналізу, актуалі-
зуючи такі його складові, як контекстуальний аналіз та елементи 
інтент-аналізу, що дало змогу визначити стратегії й тактики жі-
ночого автобіографічного дискурсу О. Забужко. На основі методи-
ки лінгвостилістичного аналізу й елементів концептуального аналізу 
проаналізовано гендерно та етнічно марковані фігури аналізованого 
дискурсу. Методика опису МО ритора А. Михальської та процедура 
кількісних підрахунків дали змогу названій дослідниці кількісно ре-
презентувати деякі параметри мовленнєвої поведінки О. Забужко та 
з’ясувати риторичний потенціал її писемного мовлення.

О. Синчак уважає, що писемне мовлення О. Забужко характе-
ризується такими ознаками:

1) простежується тенденція до поєднання прийомів “жіночої” 
й “чоловічої” риторик, зокрема й відповідних стратегій і тактик;

2) жіночий стиль виявляється у використанні:
а) відповідних лексико-синтаксичних засобів експресивності 

та кваліфікаторів, що пом’якшують висловлювання;
б) доповнень-уточнень висловленої думки, що досить часто ак-

туалізуються в проаналізованому тексті;
317 Синчак О. П. Прагмариторичні та когнітивно-семантичні особливості ав-

тобіографічного жіночого дискурсу (на матеріалі англійської, польської і україн-
ської мов)…
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в) засобів діалогізації (сегментованих запитань і пролепсисів), 
аргументів, доводів, що ґрунтуються на прикладах із власного життя;

г) аргументів, що базуються на думках авторитетів;
3) чоловічий стиль виявляється у використанні: 
а) дисфемізмів, лайки, пейоративів, інтенсифікаторів катего-

ричності;
б) аргументів, що мотивовані життєвою необхідністю, тобто 

об’єктивними чинниками.
О. Синчак узагальнює свій висновок, наголошуючи, що 

«О. Забужко стратегічно послуговується доступними в українській 
лінгвокультурі засобами мовного впливу, витворюючи власний 
стиль переконання: то по-жіночому ненав’язливий і пом’якшений, 
то по-чоловічому різкий і категоричний»318. Наводяться також ха-
рактерні статистичні дані: «показовим є переважання висловлю-
вань впевненості (23,5%) та достовірності (16%), а також дедуктив-
ної аргументації, знаної як догматичної, і використання аргументів 
до повинності та необхідності, що належать до ознак авторитарної 
(авторитетної) мовної особистості»319.

Отже, лінгвофілософські постулати О. Забужко щодо репрезен-
тації гендерної поведінки української жінки виявляються і в її пи-
семному мовленні. Мовленнєва поведінка письменниці і її статус 
в суспільстві дають змогу засвідчити її гендерний соціотип “силь-
ної жінки”, однак, разом із тим, у її мовній свідомості все-таки зрід-
ка виявляються й риси, що притаманні патріархальній жіночій сві-
домості українки.

Зауважимо, що методику О. Синчак можна застосовувати для 
подібних досліджень, щоб розширити банк опису гендерних портре-
тів мовних особистостей яскравих представників української нації.

*  *  *

Український науковий дискурс з проблем гендерної лінгвісти-
ки засвідчує, що вітчизняна наука має традицію гендерних дослі-
джень, що сягає ХІХ століття.

Українська гендерологія традиційно базується на принципі ан-
тропоцентризму в поєднанні з мовоцентризмом і дискурсцентриз-
мом. Методологічне положення стосовно влади мови над людиною 

318 Там само. — С. 151.
319 Там само.
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формує гендер як соціокультурну стать. Лінгвістичні дослідження 
стають єдиним джерелом емпіричних даних, що засвідчують відпо-
відний вияв гендеру в мові й мовленні, єдиним каналом доступу до 
когнітивних структур свідомості та єдиним способом верифікації 
філософських і соціолого-психологічних гіпотез.

Становлення лінгвістичних досліджень гендеру відбувається 
на основі врахування відповідної дихотомії. Простежуємо форму-
вання двох глобальних напрямів: 1) вивчення відображення гендер-
ної опозиції в одиницях мови як системи; 2) вивчення мовленнєвої 
поведінки чоловіків і жінок в комунікативній діяльності, системі 
дискурсивних практик, мовленнєвих жанрів.

Актуалізація гендерних досліджень стала можливою з уведен-
ням до понятійного апарату лінгвістики терміна дискурс, що дає 
нове нелінійне уявлення про предмет лінгвістики й створює мож-
ливість застосування дослідницького апарата до вивчення носія 
мови, відкривши доступ до формування структури людської свідо-
мості, знань, оцінок, поведінкових настанов.

У гендерному аналізі мови принцип відображення реалізують 
у постулаті про андроцентризм кожної мови, що обслуговує патрі-
архальне суспільство. Розмірковуючи про андроцентризм у мові, 
прихильники цієї концепції спираються на різні рівні структури 
мовних засобів (фонетичних, словотворчих, лексичних, фразеоло-
гічних, граматичних), що фіксують патріархальні гендерні стерео-
типи й існують у вигляді “готових блоків”, якими носій мови корис-
тується в щоденному мовленні.

Сучасний стан гендерних досліджень в україністиці відзначе-
ний різновекторністю наукових зацікавлень та наукових парадигм, 
що співвідносяться з лінгвальною спеціалізацією мовців.

Попри значний доробок гендерологів щодо дослідження мов-
ної поведінки чоловіків і жінок маловивченою є сама система укра-
їнської мови на предмет потенційних можливостей вираження фе-
мінності й маскулінності.

Необхідні також дослідження писемної й усної мовної пове-
дінки чоловіків і жінок із позицій інтеракціонізму й теорії мовлен-
нєвих актів, тобто цілей висловлення, стратегії й тактик мовної по-
ведінки. Для розробки питань цього напрямку вивчають не тільки 
розходження у вербальній поведінці осіб різної статі, але й особли-
вості осіб тієї самої статі (множинність статі).
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Не тільки мова опосередковує ставлення індивіда до світу 
й створює межі пізнавальної діяльності людини, але й людина 
впливає на зміни в мові, творчо її розвиваючи. З огляду на вислов-
лене, перспективним для гендерних досліджень є вивчення куму-
лятивної функції мови, тобто фіксації в ній конкретних гендерних 
стереотипів, а також дослідження їхньої динаміки, що відображає 
зміни в традиційній гендерній ролевій диференціації су спільства. 
Вивчення словотворчої й номінативної системи мови дає змо-
гу встановити в ній наявність гендерних асиметрій і — ширше — 
культурних стереотипів фемінності й маскулінності. 

Малорозроблені на сьогодні в українському мовознавстві й до-
слідження гендерної домінантності в спілкуванні. Такі досліджен-
ня важливі, оскільки в них можна прогнозувати розбіжність із ре-
зультатами, отриманими науковцями за кордоном. При цьому слід 
послідовно враховувати національну специфіку мовлення україн-
ців, оскільки тривалий час вітчизняні мовознавці спиралися на за-
рубіжний досвід і переносили його на український ґрунт, а це не-
припустимо.

Крім того, практично не розробленою у вітчизняному мово-
знавстві є й гендерна лексикографія. Насамперед це стосується 
терміносистеми гендерної лінгвістики. Констатуємо неусталеність 
термінів, відсутність послідовного їхнього використання, що про-
стежується навіть у варіантах орфографічних.

Теоретична концепція дослідження мовних явищ перебуває 
в постійному розвитку, відбуваються пошуки нових методоло-
гій, методів та методик, їх удосконалення, що безпосередньо 
пов’язане з розвитком науки про мову, розгалуженням її напря-
мів, зміною проблематики, суспільного запиту відповідно до часу. 
У кожній науці на основі загальнофілософської методології фор-
муються системи дослідницьких принципів та способів аналізу 
власного об’єкта, що становлять методологію цієї наукової галу-
зі. Виокремлення категорії гендеру й виникнення гендерних до-
сліджень відкрили нові аналітичні можливості для дослідження 
су спільства, культури, мови, однак загальна методологічна криза, 
яку простежуємо сьогодні в мовознавстві, безперечно, відбивається 
й на дослідженнях у лінгвогендерологічній парадигмі.

Гендерний підхід у соціальному й гуманітарному знанні від-
криває можливості для переосмислення культури, зокрема й мов-
леннєвої. Сучасна гендерна теорія не намагається заперечити факт 
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наявності відмінностей між жінками й чоловіками, подаються мір-
кування, що не таким важливим є й сам факт наявності цих відмін-
ностей, як їх соціокультурна оцінка й інтерпретація, що скеровуєть-
ся передусім на мову, яка містить відповідні знання, що потребують 
усебічного опису.

Наголосимо й на актуалізації гендерних досліджень у зв’язку 
з європейською орієнтацією України. Щоб іти в ногу з Європою, 
потрібно розробити основи гендерної експертизи для ліквідації на-
слідків сексизму, а це вимагає відповідних теоретичних напрацю-
вань, яких на сьогодні в українській юридичній лінгвістиці недо-
статньо.



108

Р О З Д І Л  ІІ. 

ГРАМАТИЧНА КАТЕГОРІЯ РОДУ, 
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА, ФРАЗЕОЛОГІЧНА 

Й СЛОВОТВІРНА СИСТЕМИ 
В АСПЕКТІ ГЕНДЕРНОЇ ЛІНГВІСТИКИ 
ТА ЛЕКСИКОГРАФІЧНА ПРАКТИКА

(Т. А. Космеда, Л. М. Саліонович, О. В. Халіман)

Трактування специфіки вияву лексико-семантичного, фразеоло-
гічного й словотвірного рівнів мовної системи, класифікацій-
ної граматичної категорії роду в аспекті гендерної лінгвісти-

ки спирається на традиційні наукові постулати й має в сучасному 
українському мовознавстві відповідний розвиток, що репрезенто-
вано в попередньому розділі. 

Гендерні стереотипи склались у свідомості суспільства, зви-
чайно, ще до появи терміна “гендер” у значенні соціокультурної ре-
алізації біологічної статі, ще до існування міждисциплінарної пара-
дигми подібних досліджень загалом.

Стереотип — це фрагмент концептуальної картини світу, 
що існує як у свідомості окремого індивіда, так і народу загалом. 
Національна мовна особистість320 сприймає кожний предмет, зо-
крема й іншу особу, іншу стать не тільки в просторових вимірах і 
часі, але й у формі культурних стереотипів й еталонів. Оскільки 
члени певної національної спільноти дивляться на світ і сприйма-
ють його й крізь відповідні психологічні стереотипи, то ці всі сте-
реотипи в комплексі відображені й закріплені в мові за допомогою 
відповідних слів, граматичних форм, мовних стереотипів та ета-
лонів, вербалізації відповідних концептів. Погодимося з Н. Бойко 
в тому, що «концепт стать належить до багатовимірних, різноас-
пектних конструктів культури, він посідає центральне місце в ген-
дерній мовній картині світу й забезпечує відображення фрагментів 
матеріальної й духовної дійсності крізь призму соціальних та етно-

320 Див. про це: Космеда Т. А. Ego i Alter Ego Тараса Шевченка…
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культурних стереотипів, цінностей, норм поведінки представників 
обох статей, їх відбиття в мові»321.

2.1. Архетипна опозиція “чоловік — жінка” 
  як концептуальна база досліджень у лінгвогендерології

з огляду на українську ментальність
(Т. А. Космеда)

Реальність — це лише лінгвістично сконструйована ситуація. 
Стереотипи мислення стосовно протилежних статей заздалегідь 
визначені набором мовних засобів, творення яких ґрунтується на 
рольовій диференціації суспільства, сконструйованих людиною со-
ціальних моделях поведінки, що асоціюються з кожною статтю. 

Устрій суспільства, шаблони поведінки виявляються, звичайно, 
в комунікативній діяльності. Мовна картина світу своєрідно відтво-
рює архетипну концептуальну опозицію  чоловік — жінка.

Категоріальна опозиція чоловік — жінка реалізується на рів-
ні біологічному, соціальному, що, як неодноразово зауважувалося, 
своєрідно відображається й у мові. Формування одного з пари кон-
цептів  “чоловік” – “жінка” безпосередньо залежить від іншого. Це, 
безумовно, одна з концептуальних архетипних опозицій. Формуючи 
світогляд, мислення людей, мова віддзеркалює існування стерео-
типних моделей, що спроектовані й на опозицію чоловік — жінка. 
Вербалізація концептів зазначеної опозиції зумовлена андроцен-
тричністю. Хоча в українському мовознавстві існують й інші дум-
ки з цього приводу, зокрема А. Архангельська зауважує, що «абсо-
лютизація статі й приписування іменникам чоловічого роду абсо-
лютної маскулінності — наслідок ідеологічно заангажованого під-
ходу до мови з позиції ображеного (пер. автор. — Т. К.)»322. Це твер-
дження, як видається, не є безсумнівним. Як уважає зазначена до-
слідниця, «саме такий кут зору визначає, як, яким чином фемініст-
ськи орієнтовані дослідження “творять своє знання”, з якою метою, 
якими методами, головне — з яким результатом. Переважно “до-
кори мові” в андроцентризмі висловлюються без глибокого й на-
уково надійного аналізу мовних фактів в онтологічній перспекти-
ві, без урахування складних і множинних зв’язків в організмі мови, 

321 Бойко Н. Стійкі словесні комплекси з гендерним компонентом в україн-
ській мові: об’єктивація ключових концептів… — С. 236.

322 Архангельская А. Сексизм в языке: мифы и реальность…— С. 267.
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в його системі й структурі, й співвідношення лінгвальних і нелінг-
вальних стимулів цього явища (пер. автор. — Т. К.)»323. Однак деякі 
науковці вважають інакше, про що йшлося й у попередньому роз-
ділі. Це проблема, що потребує перегляду й більш досконалого до-
слідження.

Зазвичай гендерні розвідки характеризують зв’язок мови та 
статі, тобто те, якими засобами стать виражається в мові, які оцінки 
отримує чоловік або жінка. Існує думка, що під час аналізу стосун-
ків між статями неможливо уникнути зв’язків із категоріями “вла-
да”, “підкорення”, “панування”324, що також перебуває в центрі ува-
ги українських учених.

Як зауважувалося, до цього часу поширеною є думка, що мова 
втілює чоловічі цінності й оцінки, хоч не всі дослідники із цим по-
годжуються. Однак зазначене й зумовило виникнення феномену ан-
дроцентризму, що полягає в сприйнятті світу, зокрема й жінками, 
крізь призму констант чоловічої свідомості, що здавна досить по-
слідовно відображено й зафіксовано в мові. Зауважимо, що резуль-
тати психологічних експериментів, хоч це й не зовсім бездоганна 
методика вивчення гендеру, доводять: мовна поведінка кожної ста-
ті різниться та відображає властиві їй маркери325, що є досить уста-
леними.

За концепцією К. Юнга, одну із складових свідомості індивіда 
формує колективне позасвідоме — своєрідна довготривала пам’ять, 
що вибудовується на основі емоційного досвіду всього людства 
і є спільною для членів суспільства. Структурними компонента-
ми цього найглибшого шару особистості є, як відомо, архети-
пи. Колективне позасвідоме має всезагальну природу, тобто воно 
«ідентичне в усіх людей і створює тим самим загальну основу ду-
шевного життя кожного, оскільки є за своєю природою надособис-
тісним (пер. автор. — Т. К.)»326. Архетипи  — споконвічні образи сві-
домості, що існують у ній як даність, якою наділена людина без-

323 Там же. — С. 267–268.
324 Кирилина А. В. Гендер: лингвистические аспекты : [моногр.] / А. В. Кири-

лина. — М. : Изд-во института социологии РАН, 1999. — 180 с.
325 Див.: Горошко Е. И. Языковое сознание: гендерная парадигма : [моногр.] / 

Е. И. Горошко. –– М.–Х. : ИНЖЭК, 2003. –– 440 с.; Кирилина А. В. Гендер: 
лингви стические аспекты...; Холод А. М. Речевые картины мира мужчин 
и женщин...

326 Юнг К. Г. Об архетипах колективного бессознательного / К. Г. Юнг // Во-
просы философии. — 1988. — № 1. — С. 134.
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посередньо від народження. Однак архетипний образ все-таки не 
константний: він змінюється «під впливом тієї індивідуальної сві-
домості, на поверхні якої виникає (пер. автор. — Т. К.)»327.

Ієрархічний поділ суспільства як наслідок статевої диферен-
ціації бере початок, як зауважувалося, з часів античності. Ще 
Платон і Аристотель висловлювалися стосовно неповноцінності 
жіночої природи, що не дає жінці жодних прав існування на рівні 
з чоловіками, довершена сутність яких “змушує” жінок бути під-
владними їм. Надаючи своїй гендерній теорії біологічної аргумен-
тації, давньогрецькі філософи визначали жінку як “недосконало-
го чоловіка”328. 

В історії людства, як зауважувалося, чоловік та жінка набува-
ють різнополярної аксіологічної маркованості, зокрема західні єв-
ропейці вважали природу чоловіка більш досконалою та доверше-
ною, а про жінок говорили, що вони є «менш духовними, менш про-
стодушними, але більш уразливими, злостивими та нестриманими 
(пер. автор. — Т. К.)»329. Жінку наділяли негативною аксіологічною 
маркованістю, що, зрештою, мотивовано й орієнтацією релігійних 
постулатів на маскулінність. А. Архангельська не сприймає такої 
точки зору. Вона ставить під сумнів і традиційну думку, репрезен-
товану в давніх культурах, про те, що «чоловік в мові й культурі — 
позитивна чи позитивно-нейтральна істота. Чисельні негативно 
оцінні маскулінізми, пейоративні домінанти, марковані чоловічим 
граматичним родом, факти родо-статевих транспозицій жіночого на 
чоловіче, “неблагородне походження” прескриптивних (еталонних) 
домінант чоловіка у всіх мовах (…) дуже складно співвідноситься 
з визначенням мови як чоловічого винаходу (пер. автор. — Т. К.)»330. 
Але ж висловлена теза лише засвідчує, що з розвитком мови в ній 
з’являлися й негативні номінації на позначення осіб чоловічої ста-
ті, адже відомим є факт, що в сучасних мовах існує більше слів із 
семантикою негативної оцінки, ніж позитивної. Серед нових номі-
нації також переважають негативно оцінні331, але це лише відобра-

327 Там само. — С.  135
328 Див.: Аристотель. Метафизика / Аристотель // Сочинения : [в 4-х т.]. — 

М. : Мысль, 1976. — Т. 2. — 687 с.
329 Колесов В. В. Язык и ментальность : [моногр.] / В. В. Колесов. — СПб. : 

Петерб. востоковедение, 2004. — С. 163
330 Архангельская А. Сексизм в языке: мифы и реальность… — С. 269.
331 Див. про це докладно: Космеда Т. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: 

формування і розвиток категорії оцінки...
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жає універсальну мовну тенденцію до надання переваги негатив-
ній оцінці, що пов’язане з психологічною природою людини зага-
лом, безвідносно до статі.

Однак нагадаємо, що східні слов’яни ототожнювали жінку 
з ідеальним утіленням людини, яке пов’язували «з язичницькими 
“рожаницями” і з родом, із Мать-сирою (живою, плодючою) зем-
лею… (пер. автор. — Т. К.)»332, а з прийняттям християнства са-
кральне уявлення про жінку, здатну на високі почуття й навіть жер-
товні вчинки (Богородицю, тобто Божу Матір), лише утвердило-
ся333. Таке пошанування жіночного закарбовується в колектив-
ній свідомості українців як одна із характерних рис їх менталі-
тету, національного характеру. Очевидно, національна гендеро-
логія повинна орієнтуватися на власні реалії й традиції.

Нагадаймо також, що архетип жінки формувався ще в пе-
ріод домінування на території України сарматських племен, для 
яких жінка мала авторитарний статус. Особливістю суспільного 
устрою сарматів була гінекократія — високе становище в суспіль-
стві жінок, свого роду матріархат334. 

У давньоруських літописах нерідко зустрічаються імена кня-
зівських та боярських дружин, сестер, доньок, які ввійшли в істо-
рію як визначні особистості. Серед них княгиня Ольга, Роксолана, 
Євпраксія-Адельгейда, доньки Ярослава Мудрого, онучки 
Володимира Мономаха та ін. Жінки отримували владу безпосеред-
ньо або намагалися впливати на суспільно-політичне життя опосе-
редковано: брали участь у міжусобних змовах, інтригах, їх звинува-
чували у ворожінні з метою ускладнення суспільно-політичних си-
туацій у князівствах і т. ін.335. У свідомості українців виразно про-
стежуємо гендерну диференціацію суспільства. Свідченням цього 
є так звані шлюбні зговори, згідно з якими жінка обмежувалась у 
виборі чоловіка. Проте попри внутрішню силу духу, що притаман-
ний українській жінці, здобуття нею влади сприймають як виняток 
із установлених правил. 

332 Колесов В. В. Язык и ментальность… — С. 163.
333 Див.: Рубчак М. Християнська Богородиця чи Берегиня? Фемінізм на про-

тивагу вічно жіночому…
334 Стражний О. С. Український менталітет. Ілюзії. Міфи. Реальність : [мо-

ногр.] / О. С. Стражний. — К. : Книга, 2009. — С. 73–74
335 Див.: Пушкарёва Н. Л. Жанщины Древней Руси : [моногр.] / Н. Пушкарёва. — 

М. : Мысль, 1989. — 186 с.
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Зазначена проблема на сьогодні в мовознавстві не є достатньо 
дослідженим явищем, що пов’язано з рівнем розвитку теорії лінг-
воконцептології, оскільки гендерні ознаки мовно-національної кар-
тини світу не завжди очевидні, однак перехід мовознавства до но-
вої поліфункційної парадигми лінгвістичних знань, зобов’язує роз-
ширювати погляди на поліфункційність засобів мови у світлі ген-
дерного феномена. Можливо, слід виокремити в лінгвоконцептоло-
гії окремий розділ “Гендерна лінгвоконцептологія”, завданням якої 
стало б дослідження ментальної репрезентації гендерної поведін-
ки та гендерно маркованої лексики як засобів вербалізації концеп-
туальної картини світу. У першому розділі зауважувалося, що по-
дібні напрацювання в українському мовознавстві мають місце. 

Безперечно, звичаї, обряди та свята становлять невід’ємний 
компонент етнічної культури українського народу та складають 
моральну основу його життя. Передаючись в усній формі від по-
коління до покоління, вони регулювали порядки та взаємовідно-
сини в родині. Українці зібрали, узагальнили й  описали ці звичаї, 
що  засвідчують  писемні  джерела, зокрема праці таких вітчизняних 
дослід ників, як Г. Булашев, О. Воропай, В. Гнатюк, М. Костомаров, 
О. Курочкін, В. Скуратівський, К. Сосенко336 та ін. Завдяки цим 
джерелам маємо можливість досліджувати й гендерні особливос-
ті етнічної культури нашого народу. Фольклор став благодатним 
матеріалом для гендерних лінгвістичних досліджень, про що свід-
чать і праці І. Франка, а також сучасних мовознавців — З. Коцюби, 
М. Лесюка, Л. Ставицької  та ін.

З давніх-давен в українській сім’ї головою родини був бать-
ко, старший син або жінка (лише удовиця). Голова родини слідку-
вав за дотриманням звичаїв, але, незалежно від голови, жінка віді-
гравала особливу роль в українській сім’ї, про що докладно писав 
й І. Франко. Навіть у давнину в Україні існувало повір’я, що чоло-
вік не може постати перед Богом без дружини, оскільки що біль-
ше сліз проллє вдова, то менше клопоту в майбутньому житті буде 
мати душа небіжчика. І якщо покійник не був одружений, то рідні 
запрошували “плакальницю”, щоб дотриматися традиції.

Про особливість ролі жінки в Україні можна говорити й з огля-
ду на етимологію українського дієслова “одружуватися”, що по-

336 Див. про це: Космеда Т. А. Лінгвоконцептологія: мікроконцепто сфе ра 
СВЯТКИ в українському мовному просторі: [моногр.] / Т. А. Космеда, Н. В. Плот-
нікова. — Львів : ПАІС, 2010. — 408 с.
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ходить від дружина. Бачимо спорідненість цієї лексеми із словом 
друг. Отже, одружуючись, українець обирав собі друга та товариша 
в особі своєї дружини, про що писав зокрема й І. Огієнко.

Відомо, що однією з перших у Європі українська жінка отри-
мала право на спадщину. Під час одруження дівчина, крім одягу та 
домашнього начиння, отримувала ще й землю, так звану “материз-
ну”. Українські жінки не були вже такі безправні, але факти приниз-
ливої щодо жінки гендерної поведінки все-таки мали місце, осо-
бливо під час свят та обрядів, що було даниною язичницьким або 
церковним християнським традиціям. Убачаємо в цьому певну су-
перечливість і непослідовність: з одного баку, жінка ідеалізувала-
ся, а з другого, — принижувалася. Саме такий підхід до сприйнят-
тя жінки, як доведемо згодом, зафіксований у чоловічій свідомості 
українців, зокрема й таких яскравих представників української на-
ції, якими є І. Франко та П. Загребельний.

Однак повернемося в давні часи й проаналізуємо поведінку чо-
ловіка й жінки під час Різдвяних Святок, яка демонструє особли-
вості зазначеної архетипної концептуальної опозиції, що репре-
зентовано в монографії Т. А. Космеди і Н. В. Плотнікової “Лінгво-
концептологія: лінгвоконцептосфера Святки в українському мов-
ному просторі” (2010). 

Отже, один із структурних компонентів мікроконцептосфери 
Святки становить гендерно маркована лексика (вертепник, посі-
вальник, полазник, ряджений, колядник, щедрівник тощо). Відомо, 
що в більшості мов жіночий рід іменників утворюється суфіксаль-
ним способом. Те саме, звісно, характерно й для української мови. 
У словниках української мови іменник вертепник у значенні ‘актор, 
який ляльками на держаках виконував ролі персонажів вертепної 
вистави’337, не має опозиції жіночого роду. Іменник вертепник по-
ходить від іменника вертеп, що має значення ‘старовинний пере-
сувний ляльковий театр’338, а в день Різдва Христового грамотні мі-
щани, дяки, школярі та церковні співаки збирались і носили по ха-
тах ляльковий театр під назвою вертеп. Усі вони були чоловіками, 
а це означає, що форма жіночого роду до іменнника вертепник не 
могла й існувати.

337 Див.: Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і го-
лов. ред. В. Бусел]. — Київ-Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2004. — С. 83. — Далі покли-
ки на цей словник подаватимемо з використанням скорочення ВТС; СУМ. — 
Т. 1. — С. 331.

338 СУМ. — Там само.
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Іменники посівальник та полазник тлумачаться, як ‘той, хто ві-
тає з Новим роком і посипає при цьому зерном у хаті, кімнаті’339; 
так само, як і у випадку з вертепником, у словниках не зафіксова-
ний корелят жіночого роду для іменника полазник. Тут діє чіткий 
непорушний закон: полазником або посівальником може бути лише 
чоловік (парубок, хлопчик), але в жодному разі не жінка. 

Ряджений (субстантивований іменник) має значення ‘людина, 
одягнена в маскарадний костюм або в незвичайний одяг’340. Ця лек-
сема також не має відповідної форми жіночого роду. Історична до-
відка дає пояснення: вистави водіння “кози” та “Маланки” супрово-
джувались перевдяганням та маскуванням, що вважали бісівською 
справою, оскільки другу половину Святок земля була переповне-
на нечистою силою, з якою могли “спілкуватися” тільки сильні та 
вправні чоловіки.

Хоча й відомо, що щедрувати ходили лише дівчата, але існу-
ють поодинокі свідчення про щедрування маленьких хлопчиків, тому 
словники подають форми обох родів, порівн.: щедрівник, щедрівни-
ця — ‘той, хто ходить щедрувати, щедрує’341. Очевидно, форма чо-
ловічого роду розвинулась за аналогією під впливом іменників вер-
тепник, ряджений, полазник.

Іменник колядник —  ‘той, хто колядує’ — має форму жіночо-
го роду колядниця342, однак тлумачний словник фіксує лише форму 
чоловічого роду343. Можливо, все-таки за існуючою традицією, що 
засвідчує тяжіння до маскулінізації іменників, хоч не всі науковці 
так уважають. Проте достеменно відомо, що форми обох родів до-
сить часто використовуються в мовленні, оскільки існують як чоло-
вічі, так і жіночі колядки.

Наведемо низку прикладів, що засвідчують розподіл гендерних 
ролей між чоловіками й жінками під час Святок:

1. Дванадцятидення Святок розпочинається Багатою кутею, 
або Святвечором. У цей день зранку господині починають готувати 
12 пісних святкових страв. За традицією готувати, поратися біля 
печі та накривати на стіл може лише жінка, жоден чоловік не 
має на це права. Саме тому у свідомості кожного українця концепт 
жінка містить такі складові, як “хазяйновита”, “домовита”.

339 ВТС. — С. 892; СУМ. — Т. 7. — С. 327.
340 СУМ. — Т. 8. — С. 923.
341 ВТС. — С. 579.
342 СУМ. — Т. 1. — С. 331.
343 ВТС. — С. 1440.
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Щодо чоловічих ритуальних дій, то всі вони пов’язані з за-
мовляннями врожаю в наступному році. Спочатку господар із ве-
черею в руках робленим басом гукав: “Морозе, морозе, йди до нас 
кутю їсти!” Потім примовляв: “Як не йдеш, то не йди і на жито-
пшеницю”». Потім, зокрема під час вечері, господар підкидає лож-
ку куті до стелі  “на приплід”, скільки прилипне зернин до стелі, 
стільки з’явиться в новому році живності. Друга ложка призначала-
ся врожаєві зернових, а третя — завбачувала кількість роїв бджіл. 
На щедру кутю господар сідав за гіркою пирогів, щоб його не видно 
було й приказував: “Аби й надалі ви мене так не бачили” (що сим-
волізувало достаток та щедрий урожай). Як бачимо, концепт чоло-
вік у свідомості українців здавна фіксує такі смисли, як “хлібороб”, 
“гарний господар, стурбований долею своєї родини”.

2. На Багату кутю господар зранку стелить худобі свіжу соло-
му. Після чого чоловік вносить сніп жита — “дідуха”, що був сво-
єрідним атрибутом, який засвідчував існування культу предків. На 
Голодну кутю спалюють дідуха, в якому 12 днів жили душі пред-
ків та які разом із вогнем повертаються до раю; цей обряд є симво-
лічним спаленням зими та “накликанням” весни. Попіл з “дідуха”, 
що залишається, жінки несуть на город — “щоб огірки родили”. 
Чому існує саме такий розподіл обов’язків пояснити складно, проте 
й у цих ритуальних діях відображено, що особа чоловічої статі 
наділена більш важливими функціями, тобто маємо концепти: 

“чоловік — голова роду”, “жінка — та, яка підпорядковується 
чоловікові, виконує вторинні функції”.

3. Господар годує домашню худобу перед тим, як сісти за 
стіл у Святвечір, а жінка годує птахів. Відомо, що явище антро-
поморфізму послідовно відображене у світогляді давніх українців. 
Пригадаймо казки, пісні, вишиванки та й, зрештою, художні тек-
сти українських письменників, що буде, до речі, проілюстровано 
і в четвертому та п’ятому розділах цієї монографії на прикладі ху-
дожнього дискурсу І. Франка та П. Загребельного, де жінка часто 
ототожнюється із птахом, можливо, саме це пояснює й традиція, 
що домашніх птахів годує тільки жінка.

4. До світанку у Святвечір господар приносить воду з крини-
ці або річки. До Водохреща — протягом усіх трьох свят — жінки 
не ходили по воду: це мали робити лише чоловіки, “бо у воді чор-
ти сидять і можуть вчепитися”. Так само тільки чоловік, зокре-
ма священик, міг освятити воду на Водохреще, і лише господар 
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міг покропити тією водою хату. Вважалося, що чоловіки “більш 
мужні”, “сміливі” та “кмітливі”, ніж жінки, а отже, лише вони 
можуть подолати нечисту силу, яка вешталася вулицями впро-
довж останніх шести святкових днів. Чоловіки — “сильні”, “муж-
ні”, “здатні перемагати зло”, а жінки — “слабкі”,  “не здатні 
побороти нечисту силу”.

Після вигнання всіх чортів жінки робили тісто з борошна та 
святої води. Цікаво, що лише на Водохреще, тобто єдиний раз на 
рік, молодиці йшли в шинок і пили горілку та співали веселих пі-
сень. Від Різдва до Водохреща в шинок ходити гріх, бо ще вода не 
свячена, а в цей день уже можна.

5. У перший день свят колядували дорослі парубки, які ходи-
ли із “звіздою” та колядували в хаті перед образами. Наступний піс-
ля Різдва день — свято Богородиці. На Богородицю можна було ко-
лядувати й жіночим ватагам. Дівоча ватага ходить з ліхтарем, що 
має вигляд зірки або місяця та до хати не заходить: співає надворі 
під вікном. Бачимо, що в день народження Ісуса Христа колядували 
чоловіки, а на свято Богородиці — жінки: тут простежуємо відповід-
ну прозору мотивацію обрядодій. Щодо того, чому жінок не пускали 
до хати, то тут, як бачимо, знову актуалізується “вторинна роль жін-
ки відносно чоловіка”, повір’я про те, що жінка може принести зло.

6. На Різдво на світанку починається обряд засівання. Перший 
гість, який увійде до хати на Різдво, за повір’ям повинен бути чо-
ловіком, бо ще за язичницьким народним віруванням, “жінка щас-
тя не приносить”, а тільки чоловік, тому й посівати дівчатам 
не годиться: уважається, що якщо  першою провідає хазяїв жін-
ка, то щастя не чекай. Очевидно, тому, коли дівчатам і можна коля-
дувати, то вони колядують лише на вулиці, на відміну від хлопців. 
Отже, як бачимо, давні обряди послідовно засвідчують, що жінка 
все-таки оцінюється негативно порівняно із чоловіком.

7. У день Різдва Христового чоловіки ходили з вертепом. Тексти 
вертепних вистав сприймали лише писемні люди, а це на той час 
були виключно чоловіки, бо жінок грамоті не навчали. Театр на по-
чатку свого існування був суто чоловічою справою. Отже, жінку 
вважали менш розумною порівняно з чоловіком. Так само лише 
чоловіки брали участь у водінні “кози” на Різдво, “Маланку” та 
Новий рік. Як зазначалося, ці вистави потребували маскування, що 
було потрібне для захисту від злої сили. Саме тому слабкі жінки не 
могли брати участі в цих виставах. 
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8. На Святвечір голова сімейства ставав на коліна перед обра-
зами й молився за померлі душі. Слідом за господарем всі присутні 
виголошували молитву. Молитву читав винятково чоловік як го-
лова роду. Як старший він сповіщав і про першу зірку на небі, піс-
ля появи якої вся родина сідала за стіл. Правити християнські об-
ряди міг лише чоловік.

10. На Водохреще, коли освятили воду, на Лівобережній Україні 
парубки розігрували “орден” — хрест із льоду. У цей день люди на-
вкруги малювали хрести, що мали здатність виганяти нечисту силу, 
яка до цього дня вешталася землею. Між двома сусідніми селами 
або кутками одного села вчинялася бійка навкулачки. Така бійка — 
показ чоловічої сили з метою налякати чортів.

На особливу увагу заслуговують дівочі ворожіння. Це роби-
ли тільки представники слабкої статі, аби дізнатись, що ж готує 
їм примхлива доля. Отже, споконвіку жіноче начало асоціювало-
ся з темними силами, з чимось незрозумілим, нелогічним, нега-
тивним, тому ворожити могли лише жінки. Чарувати можна було 
лише в ті дні, коли Бог відкривав ворота пекла та дозволяв нечисті 
вештатися землею.

Як бачимо, усвідомлення жіночої чи чоловічої статей форму-
валося внаслідок актуалізації специфічних історичних, етнічних, 
культурологічних чинників, під впливом яких складалося вербалізо-
ване чи й невербалізоване уявлення про чоловічу або жіночу стать, 
що зафіксувалося в національній ментальності українців, їхньо-
му національному характері.

Зіставне вивчення назв осіб жіночої та чоловічої статей, що 
мають місце в окремих обрядодіях під час Святок, а також ана-
ліз їхньої гендерно маркованої поведінки має конкретний відбиток 
у фрагментах МКС, мотивує наявність відповідних лексем, устале-
них смислів, концептів, що базуються на архетипному протистав-
ленні чоловіка (мужа, мужчини) й жінки (баби) як позитивного 
й негативного, розгляду чоловічого й жіночого начал — важливих 
протилежностей людської свідомості, які виокремили ще давні гре-
ки, зокрема й у системі 10-ти основних протилежностей: скінчене 
й нескінчене, парне й непарне, одиничне й множинне, праве й ліве, 
чоловіче й жіноче, спокійне й рухоме, пряме й криве, світле й тем-
не, добре й погане, квадратне й продовгувато-чотирикутне344. Як 
зауважувалося в першому розділі, подібна низка дихотомій харак-

344 Див. про це: Космеда Т. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики… — С. 17; 32.
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терна й для давньої східної культури. Хоч у свідомості сучасних 
українців і простежуємо чинність явища “пам’яті древності”, проте 
соціальні зміни, безумовно, приводять до переосмислення концеп-
тів чоловік – жінка, змінюються й мотиви їхньої концептуалізації.

2. 2. Гендерна інтерпретація категорії роду
(О. В. Халіман)

Філософське трактування соціокультурної стереотипізації ген-
дерних стосунків, гендерної асиметрії пов’язане, як зауважувалося, 
з граматичною категорією роду. У руслі сучасних лінгвістичних 
досліджень серед інших мовних одиниць привертають увагу осо-
бливості функціювання родових форм з прагматичною метою, ура-
хуванням потреб мовлення для реалізації системи стратегій і так-
тик комунікації. Йдеться про так звані невласні (переносні, мета-
форизовані) вживання морфологічних форм, що вносять у вислов-
лювання відповідну прагматику, на що неодноразово вказували до-
слідники, напр., О. Холод, порівн.: «Граматичні показники родових 
форм мають прагматичну спрямованість»345. 

Дослідження модифікацій граматичної семантики, що існує 
поряд із лексичною, утруднюється саме через лексичний вплив, 
оскільки розділити лексичні й граматичні семи можна лише умов-
но, тому й дослідження родових форм як граматичного засобу вира-
ження прагматичних значень можливе лише в процесі аналізу, що 
виявляє їх участь у механізмах з’яви конотацій поряд з іншими за-
собами внаслідок певної їхньої аплікації.

В основі образного використання родових граматичних зна-
чень — властива мисленню людини залежність уявлень про гра-
матичний рід від “уявлень про природну стать живих істот”346. 
Порушення співвіднесеності граматичного роду іменників (займен-
ників, що їх замінюють, та дієслівних форм) зі статтю позначува-
них осіб і зумовлює виникнення вторинних відтінків значень ро-
дових форм. Метафоричне застосування грамем роду приводить 
до переосмислення асоціативних зв’язків чоловік – маскулінність, 
жінка – фемінність, що накладається на аксіологічні стереотипи 
в певній лінгвокультурній спільноті.

345 Холод О. М. Психолінгвістичний аспект антропоцентричних характерис-
тик мовлення… — С. 6.

346 Виноградов В. В. Русский язык: Грамматическое учение о слове / В. В. Вино-
градов. — М. : Высш. школа, 1972. — С. 47.
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Поява оцінних опозицій у процесі транспонованого вживан-
ня грамем роду мотивована наявністю двох концептуалізованих 
номінацій, що протиставлені одна одній як добре – погано, пози-
тивно – негативно. Маскулінність і фемінність, як зауважувало-
ся, розглядають як два протилежних ієрархічних начала, зокрема 
Х. Сайксес з цього приводу слушно зазначає, що, по-перше, опози-
ція “чоловік – жінка” є базовою в системі таких дихотомій, як “ак-
тивність – пасивність”, “Сонце – Місяць”, “культура – природа”, 
“день – ніч”, “батько – мати”, “голова – серце”, “розум – почуття”, 
“логос – пафос”; по-друге, ліві члени опозицій, що об’єднуються 
нав коло базової сутності “чоловік”, асоціюються з позитивною 
оцінкою, а праві, що об’єднуються навколо базової сутності “жін-
ка”, — з негативною; по-третє, ліві члени опозиції позначають 
сутності, що ієрархічно вищі, ніж праві347.

Концепти маскулінність і фемінність асоціюються з певними 
рисами, що створюють основу для формування прототипу: моделі 
соціальних ролей “типового чоловіка” й “типової жінки” в конкрет-
ному лінгвокультурному соціумі, тобто йдеться про їхні гендерні 
особливості348. На когнітивному рівні він – вона мають систему асо-
ціацій, що визначають зміст концептів маскулінність – фемінність 
у конкретний історичний період розвитку соціуму, що було показа-
но в попередньому підрозділі, оскільки довкілля, осмислене соціу-
мом, безперечно, відображається в його мові. 

Хоча поняття норми історично змінне, все ж у мовній свідо-
мості українців збереглося сформоване в прадавні часи архетипне 
протиставлення чоловіка (мужа, мужчини) й жінки (баби) як по-
зитивного й негативного (порівн.: позитивну оцінку мають чолові-
ча розмова, чоловіча натура і, навпаки, негативну — жіноча робо-
та, жіноча логіка, бабські розмови тощо)349. Отже, вплив екстра-
лінгвальних, зокрема соціолінгвальних чинників сприяв виникнен-
ню певних нормативних уявлень, що, незважаючи на зміни в соці-
умі, зберігаються в мовній свідомості українців і виразно проявля-
ються в мові.

Зауважимо, що дослідники фіксують факт збільшення кіль-
кості гендерно маркованих прикладів уживання форм роду в су-

347 Cixous H. Sorties / H. Cixous // The New French Feminisms. — N. Y. : 
Schocken, 1981. — С. 92–98.

348 Див. про це також: Космеда Т. А. Лінгвоконцептологія: мікроконцептосфе-
ра СВЯТКИ … — С. 100–110.

349 Див. про це: Космеда Т. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики… — С. 19.
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часному мовленні350, зокрема під впливом комплексу екстралінг-
вальних факторів порушується кодифікована норма щодо перева-
ги форм чоловічого роду в процесі номінації осіб; в умовах дина-
мізації мовної системи загалом простежуємо активізацію “гендер-
ної семантики”, що, подолавши словотвірну індеферентність, праг-
не утвердити рівноправність через подолання негендерної норми, 
закріпленої за формами чоловічого роду351.

Родова характеристика в назвах людей і тварин, як було зазна-
чено, часто слугує для розрізнення істот за статтю. Наголосимо, 
що ця особливість (а саме вона і є підґрунтям граматичної мета-
форизації) зреалізовується завдяки спроможності граматичної ка-
тегорії роду аплікуватися на семантику статі, оскільки в україн-
ській мові відсутні спеціальні морфологічні засоби для її виражен-
ня: категорія роду є граматичним засобом, що втілює понятійну 
категорію біологічної статі. Деякі імена (іноді з переносним зна-
ченням), «маючи формальні ознаки чоловічого роду, застосову-
ються для називання також осіб жіночої статі», і, навпаки, «імена 
з формальними ознаками жіночого роду набувають значення “осо-
ба чоловічої статі”352, тобто виникає невідповідність між морфоло-
гічними засобами оформлення роду й реальною статтю позначу-
ваних об’єктів. Це прийом “переключення статі”, виокремлений 
у працях В. Виноградова. Він породжує експресію, специфічне зна-
чення оцінки353.

Семантична двоплановість, що виникає в процесі такого вжи-
вання граматичних форм завдяки їхній несумісності з контекстом, 
зумовлює їхню метафоризацію. Механізм з’яви метафори базуєть-
ся на взаємодії двох концептуальних систем. Сутність цієї взаємо-
дії полягає в тому, що відповідний об’єкт позамовної дійсності роз-
глядаємо крізь «указівку на інший об’єкт цієї дійсності, що перед-
бачає зіставлення об’єктів на основі зв’язків, які існують між ними 
в реальній дійсності або в уяві мовця»354. Відбувається актуаліза-
ція системи загальноприйнятих асоціацій допоміжного суб’єкта 

350 Синельникова Л. Н. Введение в лингвистическую гендерологию… — С. 12.
351 Там же. — С. 11–15.
352 Космеда Т. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики... — С. 251–252.
353 Виноградов В. В. Русский язык: Грамматическое учение о слове ... — 

С. 69–72.
354 Кравець Л. В. Семантико-граматична структура метафори (на матеріалі 

поетичних творів М. Зерова) : автореф. дис. канд. філол. наук : спец. 10.02.01. — 
“Українська мова” / Л. В. Кравець. — К., 1997. — С. 6.
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метафори й накладання її на систему асоціацій головного суб’єкта, 
як наслідок, — властивості головного суб’єкта розглядаємо крізь 
властивості допоміжного. Такий зв’язок мотивує наявність єдності 
двох понять про один суб’єкт. Властивості об’єктів у метафорі мак-
симально віддалені, оскільки лише за такої умови виникає відпо-
відний стилістичний ефект355.

Досліджуючи динамічні аспекти мовної семантики, 
О. Тараненко зосереджує увагу на процесі метафоризації катего-
рії граматичного роду в російській мові, наголошуючи на наявнос-
ті відповідних відмінностей щодо зазначеного процесу порівняно 
з українською. Переноси родової форми в процесі позначення осіб 
протилежної статі, як указує названий дослідник, відбуваються на 
основі констатації деякої їхньої схожості, що справді існує, чи уяв-
ної, лише бажаної для мовця, яку він спеціально приписує комусь 
із конкретною метою. Такі переноси породжують і позитивне, й не-
гативне значення з різноманітними модифікаціями в кожному з ви-
дів оцінок.

Зазначене передусім стосується ситуації, коли мовець зреалізо-
вує мовленнєву тактику приниження особи, надання їй зневажли-
вої характеристики. 

Ф. Буслаєв і О. Потебня досліджували прийоми й принципи ме-
тонімічного й метафоричного використання слів жіночого роду сто-
совно осіб чоловічої статі: вони й зауважили факт переміщення слів 
зі звичних сфер у нові, для них незвичні, що здійснюється з метою 
приниження статусу адресата356. В. Виноградов зазначав, що в такий 
спосіб реалізуються закладені у формі роду потенційні значеннєві 
відтінки, які й визначають шлях метафоричного вживання слова357.

Метафоризація “форма жіночого роду — значення чоловічої 
статі” здійснюється стосовно осіб чоловічої статі, яких мовець 
уважає (або хоче такими відрекомендувати) нерозумними, слабоха-
рактерними, зі слабкими нервами, боягузами, сором’язливими, ба-
лакучими, манірними «і до яких він так виражає зневажливе 
ставлен ня, прирівнюючи їх до жінки»358. Названі ознаки, відповід-

355 Там само.
356 Потебня А. А. Из записок по русской грамматике : [в 4 т.] / А. А. Потебня. — 

М. : Учпедгиз, 1899. — Т. 3. : Об изменении значения и заменах существительно-
го. — X. : Изд. М. В. Потебни, 1899. — С. 618.

357 Виноградов В. В. Русский язык: Грамматическое учение о слове... — С. 65.
358 Тараненко А. А. Языковая семантика в ее динамических аспектах… — С. 121.
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но, розцінюються як більш “жіночі”, ніж “чоловічі”, що й робить 
можливою таку метафоризацію; вона охоплює переноси, спроекто-
вані на характеристику інтелектуальних та вольових рис особи, 
а також деяких манер поведінки. З’яву негативної оцінки поясню-
ють дією категорії гендеру, соціальним становищем жінки в мину-
лому, дещо іронічним, в окремих випадках виразно негативним, 
у зв’язку з цим ставленням до осіб жіночої статі, порівн.: 
— Та коли ж, — заторохтіли дівчата, — недурно ви його панною 
звете, жахається дівчат, як лякана дівка парубків (О. Стороженко)359.

Як своєрідний гумористичний прийом характеризують дослід-
ники заплановану зміну роду іменників — назв осіб. Із цією ме-
тою письменники змінюють закінчення, тим самим іронічно при-
писуючи чоловікам ознаки осіб жіночої статі (наводимо ілюстра-
тивний матеріал, поданий у роботах дослідників-русистів, у пере-
кладі українською; збереження оцінної семантики засвідчує акту-
альність зазначених тверджень і для української мови), порівн.: ву-
сатий нянь, лісовий фей, три німфа360. 

Комічний ефект створюється завдяки поєднанню іменників 
різного граматичного роду, що вказують на одну й ту саму особу361, 
порівн. (у пер. укр.): А все ж закінчиться тим, що ця стара баба 
Петро Миколайович і його сестра попросять у нього вибачення. 
Викори стання таких прийомів характерне й для української мови: 
неправильні граматичні форми породжують комізм, оскільки пору-
шують звичність до відповідних мовних норм362. Таке порушення 
норм  активно побутує в діалектному мовленні, мовленні осіб з 
низьким рівнем мовної компетенції. Б. Пришва аналізує як засіб 
моделювання гумору певні слова з невідповідною граматичною 
формою у творах Остапа Вишні, що його використовує письменник 
для створення вдаваної урочистості, репрезентації стилістичної 
іронічної тональності, порівн.: Римська папа — вона така, вона 
може! Бо вона оберігає вірних католиків…; Сиділа Петлюра, си-
діла і бажала, та й не знала, що вже “могилою” береться (Остап 
Вишня)363.

359 Цит. за: Тараненко А. А. Языковая семантика... — С. 121–122.
360 Голуб И. Б. Стилистика современного русского языка : [уч. пособ. для ву-

зов по спец. “Журналистика”] / И. Б. Голуб. — М. : Айрис-пресс, 2003. — С. 39.
361 Там же.
362 Пришва Б. Засоби гумору в творах Остапа Вишні : Лінгвостилістичний 

аналіз / Б. Пришва. — К. : Вища школа, 1977. — С. 74.
363 Там само.
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Протилежний процес “форма чоловічого роду — значення жі-
ночої статі” має більш вузьку тематичну сферу. Його застосову-
ють переважно стосовно грубих за зовнішністю, манерою поведін-
ки, незграбних, неохайних жінок, особливо старих. 

О. Тараненко виділяє деякі типи таких переносів: це жартівливо-
схвальна характеристика особи — в основі метафоричного позна-
чення маленьких дівчаток, молодих дівчат, жінок, які нагадують зо-
внішність, манеру поведінки хлопчика, юнака, дорослого хлопця, 
а також пестлива характеристика особи як чоловічої, так і жіно-
чої статей; характеристика, що вказує на переваги, позитив (тіль-
ки при переносі у векторі дії “чоловік – жінка”); прийом кокетуван-
ня — у відповідній мовленнєвій тактиці жінки стосовно характе-
ристики самої себе364. 

У повсякденному мовленні простежуємо також використан-
ня форм чоловічого роду для позитивної характеристики жін-
ки: мовець позитивно оцінює наявність сильних, “чоловічих” рис, 
здатність жінки до “чоловічих” справ, створюючи тим самим об-
раз розумної, “сильної” жінки; напр., дослідники описали випад-
ки вживання займенника він стосовно студентки коледжу в розмо-
ві викладачів-чоловіків, що пов’язують із реакцією на високий ака-
демічний потенціал студентки, а це суперечить стереотипним уяв-
ленням про “жіночий інтелект”365.

Отже, під час такого переносу родових форм основою створен-
ня метафори «є несумісність реальної життєвої ситуації з вибором 
родової форми»366. Справді, як показують проаналізовані приклади, 
в основі породження граматичної ігреми — суперечність між гра-
матичним значенням відповідного роду й протилежною статтю 
позначуваної особи, що зумовлює зміну ЛЗ (з’яву вторинних, зокрема 
оцінних відтінків), тобто граматичне значення, метафоризуючись, 
моделює відповідну оцінку та певні прагматичні смисли.

Під час цілеспрямованої заміни словоформ чоловічого та жіно-
чого родів формами середнього роду виникає суперечність між 
граматичним значенням середнього роду й статтю означуваної 
особи (чоловічою чи жіночою), що зумовлює з’яву відповідної оцін-

364 Тараненко А. А. Языковая семантика в ее динамических аспектах… — С. 121.
365 Mathiot M. Sex roles as revealed through referential gender in American lan-

guage / М. Mathiot, М. Roberts // Ethnolinguistics: Boas, Sapir and Whorf revisited / Ed. 
by M. Mathiot. — The Hague; P.; N.Y.: Mouton Publishers, 1979. — P. 1–30.

366 Шендельс Е. И. Грамматическая метафора / Е. И. Шендельс // НДВШ. Филол. 
науки. — 1972. — № 3. — С. 55.
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ки. У таких конструкціях особовий займенник воно замінює не 
іменник середнього роду: його використовують замість слів інших 
родів. Заміна чоловічого чи жіночого родів на середній «може слу-
жити засобом створення тону зневаги, ненависті та огиди або на-
віть сатири, сарказму»367, напр.: Молодий панок, місцевий слідува-
тель, щось миршавеньке, золотушне, із вишаруваною, як скло, ли-
синою, гидливо кривив губи, щурив руденькі брови (С. Васильченко)368. 

Зазначений мовленнєвий прийом виокремлює також і Г. Черед-
ни ченко, характеризуючи середній рід як найбільш виразний сти-
лістичний засіб: форми середнього роду, контрастуючи зі значен-
ням особи чоловічої чи жіночої статей, «можуть бути підсилюваль-
ним засобом вираження відтінків зневаги, іронії, кепкування, при-
ниження, сатиричної характеристики тощо»369, напр.: Я її годую, 
я зодягаю, я її на світі держу, а воно, ледащо, мені робити не хоче! 
(Марко Вовчок); Насилу виліз із бебехів пан Цибульський: таке 
плюгавеньке, товстеньке, кирпате, очі як осокою попрорізувані, 
а пика та червона, як новий п’ятак, аж блищить (Там само); А вед-
мідь — воно дуже велике й дуже буре, а снігу там багато: не вте-
чеш (Остап Вишня)370.

Таке застосування граматичних форм середнього роду стосов-
но чоловіків чи жінок призводить до ігнорування статі, що сприй-
мається як її приниження; чоловічий і жіночий роди як ознаки ста-
ті при цьому протиставляються середньому роду (порівн.: Ми люди 
трагічної долі, в яких було відібрано все людське до таких меж, що 
вже не було мови про чоловіче й жіноче, про найвищий дар, отри-
маний від Бога; Адам і Єва стали легендою, міфом, маревом, нато-
мість зродився “простой советский человек” і секретар первин-
ної парторганізації, істота, позбавлена статі, не чоловік, не жін-
ка, навіть не середній рід, а щось невизначене, аморфне, драглисте, 
як медуза. Бо це ж не люди, не особистості, не Божі створіння..., 
а так звані члени так званого колективу371; я — обмежене воно 

367 Ващенко В. С. Стилістичні явища в українській мові / В. С. Ващенко. — 
Х. : Вид-во Харків. ун-ту, 1958. — С. 68.

368 Цит. за: Ващенко В. С. Стилістичні явища в українській мові… — С. 68.
369 Чередниченко І. Г. Нариси з загальної стилістики сучасної української 

мови / І. Г. Чередниченко. — К. : Рад. школа, 1962. — С. 293.
370 Цит. за: Чередниченко І. Г. Нариси з загальної стилістики… — С. 294.
371 Тарнашинська Л. Б. Таємниця Євразії, або жінка і чоловік з погляду віч-

ності [інтерв’ю з П. Загребельним] / Л. Б. Тарнашинська // Березіль. — 2000. –– 
№ 7–8. — С. 166.
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(мовець використовує займенник воно для самохарактеристики, не-
гативно оцінюючи  свої можливості) (з розм. мовл.).

Граматичне значення середнього роду дієслівних форм та-
кож може слугувати засобом вираження негативного, насамперед 
зневажливо-іронічного ставлення до особи. Йдеться про викорис-
тання родових форм у невластивому для їхнього морфологічного 
значення контексті — у сфері суміжної за парадигматичним рядом 
родової грамеми. Переносне функціювання граматичного значен-
ня форми “конфліктує” зі значенням контексту, при цьому грама-
тичне значення не зникає372, а зберігається, виявляючись у відпо-
відному варіанті, виражаючи специфічні семантичні відтінки, пев-
ну прагматику. У цьому разі актуалізується вторинна функція гра-
матичної форми, «протиставлена первинній за рівнем свого вияву 
в структурі категорії й прямою залежністю від умов комбінаторики, 
в силу вступають позиційні й дистрибутивні умови презентації»373.

Суперечність граматичного значення роду дієслівних форм із 
невідповідним для них значенням контексту спричиняє те, що гра-
матичне значення форми функціює як переносне, метафоричне. За 
умови навмисної, спланованої заміни дієслівних форм чоловічого 
та жіночого родів формами середнього роду виникає суперечність 
між граматичним значенням середнього роду й статтю означува-
ної особи (чоловічою чи жіночою), що здійснюється з метою мо-
делювання смислів, які слугують для вираження як позитивної, так 
і негативної характеристики особи з різноманітними модифікація-
ми в кожній із оцінок. Використання такого засобу можливе тільки 
за допомогою дієслівних форм минулого часу та умовного спосо-
бу, для яких і характерні родові ознаки. За умови такого вживання 
грамеми середнього роду стать особи ігнорується, що носії мови 
сприймають як приниження, а це зумовлює негативну (іронічну, 
принизливу, саркастичну) оцінку, порівн.: Ти старий дурак. За це 
i в пику дають. Не знало?374; Так шо ти робило в 2004-му? Під 
кровать забилося, чи з памаранчєвими лєнточками по Стольному 

372 Бондарко А. В. Грамматическая категория и контекст / А. В. Бондарко. — 
Л. : Наука, Ленингр. отд-ние, 1971. — С. 57.

373 Загнітко А. П. Корелятивність первинних і вторинних функцій морфо-
логічних форм / А. П. Загнітко // Семантика и функции грамматических струк-
тур : [сб. науч. раб. / Н. А. Луценко / науч. ред. и др.]. — К. : УМК ВО, 1991. — 
С. 101–110.

374 Народна правда [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://narodna.
pravda.com.ua/politics/48ddc9849a9d0/.
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Граду бігало?375; Що воно — ваше у комітетчики пішло?.. Що воно 
вам оповідало? — Нічого такого, — говорив дядько. — Казало, жі-
нок не можна бити. — Еге... Бач, куди стриже. Це його направля-
ють оті всякі... (О. Ковінька)376.

Простежуємо також приклад тлумачення самим мовцем вибо-
ру дієслівної форми середнього роду, порівн.: Для тебе JUS пер-
сонально поясню. Так як не знаю, як до тебе звертатись, чи ти 
ВІН чи ВОНА, щоб, бува, не образити буду на ВОНО. От щоб ти 
знало, поіхала ваша Бандерша щось канючити, а точніше — гро-
ші на побудову зернового терміналу…(контекст, зокрема переносне 
вживання слова “образити”, дає змогу зрозуміти намір мовця щодо 
негативної оцінки співрозмовника)377; Із соромом згадую, як мені, 
зразковій піонерці, бабуся натяками розповідала про голод. Про 
причини не йшлося, пережите через роки сприймалося як даність, 
нелюдські дії влади бабуся чомусь називала в середньому роді: хліб 
увесь забрало...378.

Вибір родової форми, що не відповідає контексту, відбуваєть-
ся не через необізнаність мовця стосовно статі номінованої особи. 
Зазвичай назване явище мотивоване запланованою нейтралізаці-
єю родової визначеності (порівн.: Якийсь / якась / якесь Постоялко 
зорганізувало традиційну передвиборчу побрехеньку…379.

Трансформація родових форм, що стосується позначення осіб, 
як бачимо, зумовлює метафоризацію граматичного значення роду 
й формує граматичну ігрему380, що сприяє переосмисленню понять, 
безпосередньо пов’язаних з родовими значеннями.

375 Евровидение 2009 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://warnet.
ws/news/30522.

376 Ковінька О. Подорож до Ворскли : [новели сатир. й оповід. гуморист.] / 
О. Ковінька. — К. : Дніпро, 1974. — С. 18.

377 Тимошенко порадує Каддафі новою спідницею [Електронний ресурс] // 
Українська правда. — 2009. — 25 травня. — Режим доступу : http://www.pravda.
com.ua/news_comments/2009/5/25/95337.htm.

378 Шевченко А. Допомогти бідному плакати? [Електронний ресурс] / А. Шев-
ченко, М. Попова // Дзеркало тижня. — 2009. — 14–20 лютого. — № 5 (377). — 
Режим доступу : http://www.dt.ua/3000/3855/65381/.

379 Лебідь Н. Блок Тимошенко. Зроблено в Китаї? [Електронний ресурс] / 
Н. Лебідь // Компромат UA. — 2008. — 09 травня. — Режим доступу : http://
compromat.ua/ru/16/4158/index.html.).

380 Див.: Космеда Т. А. Мовна гра в парадигмі інтерпретативної лінгвістики. 
Граматика оцінки. Граматична ігрема (теоретичне осмислення дискурсивної прак-
тики) / Т. А. Космеда, О. В. Халіман, Дрогобич : Коло, 2013. — 228 с.
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2. 3. Зміст лексеми баба: 
традиція й сучасність

(О. В. Халіман)

Свідомий вибір мовцями граматичних родових засобів у невід-
по відності до статі позначуваної особи, що на перший погляд зда-
ється порушенням мовних норм, відображає сформоване в цьо-
му соціумі бачення світу. Йдеться про так звані “спільні”, “фонові” 
знання, що «існують на рівні національної свідомості» й визнача-
ють характер сприйняття довкілля всіма членами мовного колекти-
ву381, тобто це знання учасників комунікації про світ загалом (енци-
клопедичні знання), соціоетнокультурне середовище, в якому від-
бувається спілкування, прийняті в ньому принципи мовленнєвої 
поведінки. Концептуалізація категорій маскулінності та феміннос-
ті, що пронизує граматичну категорію роду й віддзеркалює систе-
му аксіологічних орієнтирів патріархального лінгвокультурного со-
ціуму, є чинником реалізації сформованих у давні часи архетипів — 
компонентів “колективного підсвідомого” (К. Юнг), що визначають 
структуру моральної, естетичної, пізнавальної діяльності людини. 
Архетипи української культури виявляють себе у фольклорі, обря-
дах, традиціях і є узагальненням досвіду наших предків. Їх уважають 
складниками мовної свідомості: вони реалізуються, як зазначалося, 
в мовленнєвій діяльності індивідів за допомогою усталених стере-
отипних мовних і мовленнєвих механізмів.

Хоч поняття норми й історично змінне, однак укотре наголоси-
мо, що в мовній свідомості українців збереглося сформоване в пра-
давні часи протиставлення чоловіка й жінки як позитивного й не-
гативного (порівн.: Бабина гривна всім людям дивна382). Як бачи-
мо, вплив екстралінгвальних, зокрема соціолінгвальних чинників 
сприяв виникненню нормативних уявлень, що, незважаючи на змі-
ни в соціумі, зберігаються в мовній свідомості українців і виража-
ються в їхньому сучасному мовленні.

381 Тарасова Е. В. Когнитивные основания системной организации речи / 
Е. В. Тарасова // Вісн. Харків. держ. ун-ту. — Х. : Константа, 1999. — № 424. — 
С. 174–184.

382 Галицько-руські народні приповідки : у 3 т. / [зібрав, упоряд. і пояснив 
Др. Іван Франко]. — 2-е вид. — Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2006–2007. — Т. 1 : 
А-Діти. — 2006. — С. 46. — Далі поклики на це видання подаватимемо так: 
ГРНП, указівка на том і сторінку.
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Як архетип (складник мовної свідомості українців) можна ха-
рактеризувати метафоричну транспозицію грамем роду, що засвід-
чує їхнє стереотипне функціювання у фольклорних текстах, зокре-
ма в численних пареміях простежуємо використання лексеми баба 
для позначення чи характеристики осіб чоловічої статі383, що ґрун-
тується на усталених, зафіксованих у мовній свідомості гендерних 
стереотипах, порівн.: Або я баба, аби мені хто розказував384 (порів-
няння жіночого й чоловічого мислення: значить, бабі можна нака-
зувати, а чоловікові — ні); Добра баба до поради385 (протиставлен-
ня жінки й чоловіка, акцент на обмежених жіночих уміннях); То 
стара баба, не чоловік386 (чоловік уважає образою, коли його на-
зивають бабою; з цим пов’язуємо й приписування йому “жіночих” 
рис: брак сильної волі, рішучості, відваги і под.); Як світ світом, не 
була й не буде баба війтом387 (про щось неможливе, про марну на-
дію на жіночий розум та жіночі вміння); Ти вже на бабський розум 
перейшов388 (значить одурів, отуманів).  До речі, І. Франко, коменту-
ючи зібрані паремії, вказує й на їх прагматичний зміст. 

Уживання метафоризованих родових форм є узвичаєним, про-
те змінює актуальність із плином часу під впливом суспільних по-
дій, що по-різному виявляється в текстах різних функційних стилів.

Метафоричне вживання грамем чоловічого й жіночого родів 
стало засобом вираження оцінки в мові української художньої літе-
ратури, де прагматична функція слів виявляється найповніше389, та-
кож простежуємо функціювання аналізованих одиниць у публіцис-
тиці, на Інтернет-форумах та в розмовному мовленні. Взаємозаміни 
родових форм, їх контрастування, стали випробуваними засоба-
ми художньої виразності390, зокрема засобами створення негатив-
ної чи позитивної оцінки зображуваних явищ: вираження прагма-
тичних імплікатур іронії, зневаги, сатирично-саркастичного змісту; 

383 Див. про це також: Коваль В. И. Язык и текст в аспекте гендерной линг-
вистики / В. И. Коваль; М-во образов. РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. — 
Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2007. — С. 128–135.

384 ГРНП — Т. 1… — С. 36.
385 Там само. — С. 39.
386 Там само. — С. 44.
387 Там само. — С. 45.
388 Там само. — С. 47.
389 Космеда Т. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики... — С. 178.
390 Ефимов А. И. Стилистика художественной речи / А. И. Ефремов. — [изд. 

2-е, доп. и перераб.] — М. : Изд. Москов. ун-та, 1961. — С. 316.



130

Розділ ІІ. Граматична категорія роду, лексико-семантична, 
фразеологічна й словотвірна системи в аспекті 

гендерної лінгвістики та лексикографічна практика 

пестливо-голубливого тону, емоційно-експресивних відтінків по-
шани, милування, симпатії, жалісливого чи прихильного ставлен-
ня до особи теж зреалізовується в процесі функціювання катего-
рії роду391.

Прийом “переключення статі”, зокрема застосування іменни-
ків жіночого роду стосовно чоловічої статі, використовують із пев-
ними комунікативними намірами, залежно від яких можна моделю-
вати розмаїття смислів: у їхній основі маємо негативну оцінку. За-
леж но від комунікативного наміру автор художнього твору здій-
снює добір мовних засобів, відповідно їх аплікує, що сприяє ство-
ренню конкретної (запланованої) прагматичної ситуації. Ступінь 
зневаги, негативної оцінки залежить від контексту вживання аналі-
зованих родових форм: модифікація оцінних відтінків відбувається 
залежно від засобів, що “накладаються”, нашаровуються на мета-
форизовану родову форму, однак механізм метафоризації родових 
форм при цьому залишається незмінним.

У художніх текстах простежуємо функціювання лексеми баба 
стосовно осіб чоловічої статі в конструкціях, що розрізняються 
за ступенем інтенсифікації негативної оцінки, завдяки чому вони 
отримують статус мовних засобів реалізації відповідних комуніка-
тивних стратегій і тактик:

(1) він — баба (принизлива характеристика чоловіка, припису-
вання йому жіночих рис, “про слабкого, нерішучого, боягузливого 
чоловіка або хлопця”392): Михайло був баба, хоч був сильний, як мед-
відь, і плечі у нього, як у великана, садив на них мішки, як ніщо; хоч, 
щоправда, до роботи був здатний, як рідко хто перший-ліпший. 
Але серце було у нього м’яке, як тісто!.. (О. Кобилянська)393; Що це 
з Юрасем? Щоб мав все краще й краще ходити, то він з кожним днем 
гірше ходить. Скажи йому, що він “баба” (М. Коцюбинський)394. 
Така характеристика чоловіка є найбільшим виявом негативної 
оцінки до нього. Підтвердження висловленої думки маємо і в ху-
дожніх текстах, порівн.: —  Добре, коли баба стає козаком, гірше, 

391 Ващенко В. С. Стилістична морфологія української мови : [навч. посібн. зі 
стил.] / В. С. Ващенко. — Дніпропетровськ : Дніпропетров. держ. ун-т, 1970. — С. 60.

392 Попова І. С. Словник оцінних найменувань осіб української мови / І. C. Попова, 
В. В. Корольова. — Дніпропетровськ : Пороги, 2009. — С. 9.

393 Кобилянська О. Ю. Земля / О. Ю. Кобилянська // Кобилянська О. Ю. Твори 
: [в 2 т.]. — К. : Дніпро, 1983. — Т. 2. — С. 33.

394 Коцюбинський М. М. Твори : [в 3 т.] / М. М. Коцюбинський. — К. : Держ-
літ видав, 1955–1956. — Т. 3. : Статті та нариси. Листи. — 1956. — С. 171.
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як козак стає бабою! (П. Панч)395; Це справжній боягуз... Він не 
мужчина — він баба!396.

(2) він, як баба (порівняно з попередньою конструкцією, де 
лексема баба входить до предиката, порівняння виражає менший 
ступінь зневаги: чоловік лише в чомусь схожий на жінку), порівн.: 
А ти розслинився, як баба, драгунський офіцер! З потомственних 
дворян! Кисляк, мерзотник, от що таке ти! (Б. Лепкий)397. Та Давід 
слабенький!!! Так що подивись ще раз, і не роби з себе кента, як 
твій Давідік, він вже думав, що 1 млн його, а тут його опустили з 
неба на землю!!! Чого він в ринзі нічого видатного не показав, а піс-
ля бою повів себе як баба???398.

Контекст, як бачимо, ілюструє градацію значення оцінки, де 
порівняння “як баба” є першим компонентом  ряду градації.

Аналізований механізм може набувати модифікацій: у худож-
ніх текстах зустрічаємо порівняння “як стара баба”, де акцент на 
вікових особливостях — це вказівка не на мудрість і життєвий до-
свід, а на протиставлення молодості; зазначене акцентування на 
факті відсутності сили, нездатності до виконання відповідних дій, 
що й забезпечує з’яву додаткових смислів негативної оцінки (таке 
ж саме порівняння, застосоване стосовно жінки, має однак менший 
ступінь негативу), порівн.: Чи не сором тобі, пане сотнику, хлипа-
ти, мов стара баба? Тільки що храбрився, а теперечки й слиниш 
(О. Стороженко)399; — Брешеш, брате! Не туди стріляєш. Те, що 
чоловік дещо гульне, дещо розправить кости, — дурне. Не станеш 
сидіти на запічку й, як стара баба, стогнати. Молодість є моло-
дість… й кінець (У. Самчук)400.

395 Панч П. Й. Гомоніла Україна : [роман] / П. Й. Панч. — К. : Рад. письм., 
1954. — С. 376.

396 Гарань О. ‘’Чи вам здається, що я схожий на тих, хто переляканий?’’ — 
Здається, пане Президенте! [Електронний ресурс] / О. Гарань. — 2011. — 11 лю-
того. — Режим доступу : http://blogs.pravda.com.ua/authors/haran/4d559aea1a703/
pagecommentslist580183_3/.

397 Лепкий Б. Мазепа : [трилогія] / Б. Лепкий. — Чікаго : Денисюк, 1959. — 
Ч. 3. : Батурин. — 1959. — С. 396.

398 Ты чемпион [Електронний ресурс]. — 2010. — Вып. 4. — Режим доступу : 
http://bete.tv/showthread.php?t=99473.

399 Стороженко О. П. Гаркуша : драматичні картини на три дії / О. П. Сторо-
женко // Стороженко О. П. Твори : [в 2 т.]. — К. : Держлітвидав, 1957. — Т. 1. — 
1957. — С. 296.

400 Самчук У. Гори говорять : [роман у 2-х ч.] / У. Самчук. — Виннипег, Мані-
то ба, Канада : Накладом Нового Шляху, 1944. — С. 18.
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(3) не будь бабою (мовець робить натяк на “жіночу” поведінку 
чоловіка), порівн.: 1-й вартовий. Ох, моторошно мені... 2-й варто-
вий. Ну-ну, не будь бабою! Вартуй, коли наказано! (Я. Мамонтов)401.

(4) баба ти? (мовець висловлює припущення про чиюсь “жіно-
чу” поведінку, наявність “жіночих” рис, що їх сприймають стосов-
но чоловіка як негативні): 

— Никоне! — вдарив міцно Володько по його плечах. — Баба ти?
Никон зірвався, вдарив міцно по столі кулаком, аж підскочили 

шклянки, і диким, п’яним голосом через плач заревів: — Не дозволю! 
Яке мають право мене робити злодієм? Я не крав! Не крав! Я нічо-
го не крав! — Він гатив кулаком за кожним словом (У. Самчук)402.

(5) не баба (дівка) ж (мовець заперечує наявність “жіночих” 
рис), порівн.: 

— Брось дурака валять! Как ударю кулаком, весь дім розвалю. 
Що, ми вмирати мусимо, чи що?

— Но, но! Що це ти того... Не дівка ж... — говорив спокій-
но Сергій.— Сідай, сідай. Лий, Никоне! Дай-бо-здоров’я! Ще одну! 
(У. Самчук)403.

Зауважимо, що при виборі іменника жіночого роду для оцінної 
назви особи чоловічої статі мовці найчастіше послуговуються саме 
лексемою баба, рідше дівка, але не використовують зазвичай фор-
ми жінка, пані, панна і т. ін., напр.:

Ведучий: Цікавий поворот справи. А Тєрьохін? Теж імпотент?
Тимошенко: Ні. Він — жінка.
Ведучий: Як жінка?
Тимошенко: Вірніше не жінка — він баба. Ви ж бачили, як він 

керував МінЕкономіки у 2005? А ці істерики? Вбіг весь у сльозах, 
соплях...

Ведучий: Це ви вже про Порошенка говорите?
Тимошенко: Порошенко теж баба. Але він — наша баба404.
Вибір саме лексеми баба для вираження оцінки свідчить про 

роль соціального чинника, що також має відповідний вплив на особ-
ливості моделювання негативної оцінки. За соціально-оцінними 

401 Мамонтов Я. Ave Maria / Я. Мамонтов // Мамонтов Я. Твори. — К. : Держ. 
видав. худ. літ., 1962. — С. 145.

402 Самчук У. Волинь : [роман у 3х ч.] / У. Самчук. — 3-тє вид. — Ч. 2. : Батько 
і син. — Торонто : Київ, 1969. — С. 321.

403 Там само. — С. 74.
404 Стенограма інтерв’ю Тимошенко … [Електронний ресурс] // Форум дру-

зів. — Режим доступу : http://tut-druzi.com/lofi version/index.php/t791.html.
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нормами ознака “той, хто викликає негативні емоції” співвідно-
ситься з ознакою “той, хто не відповідає прогресивним нормам 
моралі”405. Очевидно, це пов’язано з тим, що раніше в українській 
мові іменник баба вживався в значенні ‘селянка’406. 

Цікаво, що для мови творів Т. Шевченка вживання лексеми 
баба ні в значенні ‘селянка’, ні в значенні ‘жінка’ не характерне407. 
Напевно, поет інтуїтивно відчував у цій лексемі прагматику знева-
ги, тому свідомо уникав її. До того ж, у наведеному вище прикла-
ді бачимо, що гра поняттями “свій – чужий” у поєднанні з родови-
ми оцінними засобами може змінювати оцінний відтінок значення 
слова на протилежний: лексему баба, що слугує для характеристи-
ки чоловіка (негативна оцінка), в поєднанні з займенником наша 
(”своє”) носії української мови не сприймають негативно.

Сучасні лексикографічні праці засвідчують уживання в роз-
мовному мовленні лексеми баба зі значенням ‘взагалі жінка’408. 
З. Коцюба характеризує аналізовану лексему, вжиту в значенні 
‘жінка’, як пейоративно марковану, тому дослідниця й наголошує, 
що в новітніх лексикографічних працях це слово повинно супрово-
джуватися позначкою “зневажл.”, а не лише “розм.”. Погодимося 
з таким твердженням.

Наголосимо також, що лексема баба може набувати протилеж-
них аксіологічних смислів і за умови номінування жінки (напр.: 
— А знаєте, — сказала Євка, — я не можу сказати, що знаю, як 
вас звати, але ви — класна баба409; Ярошова після трьох стаканчи-
ків стала на диво неприступною і навіть уїдливо говорила іншим: 

“Дурна ти баба”, так, ніби на неї зійшла таємна мудрість410), що 
пов’язано зі зміною семантики внаслідок контекстуального впливу. 

405 Космеда Т. А. Функционально-семасиологичкское исследование имен 
предметно-признаковой семантики / Т. А. Космеда // Бацевич Ф. С. Очерки по 
функциональной лексикологии / Ф. С. Бацевич, Т. А. Космеда. — Львов : Світ, 
1997. — С. 226.

406 Див. про це: Коцюба З. Чи завжди жінка бабою була? [Електронний ре-
сурс] / З. Коцюба // Культура мови на щодень. — Режим доступу : http://www.
kulturamovy.org.ua/KM/pdfs/Magazine68-69-9.pdf.

407 Шевченківський словник / Інститут літ-ри ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР. — 
К. : Гол. ред. УРЕ, 1974–1976. — Т. 1. — 1976. — С. 13.

408 Див.: Коцюба З. Чи завжди жінка бабою була? [Електронний ресурс]…
409 Карпа І. 50 хвилин трави (Коли помре твоя краса) : [роман] / Ірена Карпа. — 

Х. : Фоліо, 2004. — С. 9.
410 “Дурна ти баба” [Електронний ресурс] // Сильний акорд. — Режим досту-

пу : http://excludert.info/.
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Очевидно, вираз класна баба набув позитивної оцінки завдя-
ки його функціюванню саме в сучасному молодіжному жаргонно-
му мовленні, що вплинуло й на з’яву відповідного смислу. Під час 
використання цієї лексеми на позначення чоловіка через невідпо-
відність позначуваному денотату метафоризується граматичне зна-
чення роду, пов’язане із семантикою статі, — саме граматична ме-
тафоризація підвищує ступінь негативної оцінки.

Аналізований іменник міститься також у фразеологізмі базар-
на баба (‘криклива, сварлива, груба людина’), що аналогічно може 
стосуватися як жінок, так і чоловіків, проте при такому номінуван-
ні осіб чоловічої статі одним із засобів породження оцінки є гра-
матичне значення роду, що посилює вираження негативного смис-
лу, порівн.: От взяти, приміром, публічних жінок. Ірена Кільчицька. 
Симатична, доглянута, вдягнута супер-пупер. Про красу не гово-
рю, бо то діло смаку. не урод, скажем так. Але жіночністю там 
і не пахне: базарна баба411; Він з тих, хто розпитує про чужі ду-
шевні таємниці — бо власних нема в його убогій душі. Він — та 
сама базарна баба, здатна лиш войовничо спрощувати істину412; 
Якщо Рожко лаявся, як базарна баба, з поважними луцькими от-
цями Миколою Цапом та Вiталiм Собком (не вiрите — спитайте 
у них самих), писав на них доноси та наклепи, то що з нього можна 
взяти?413; а наш Садовий тільки триндить, як баба базарна, мера 
геть!414.

Окрім проаналізованої вище лексеми своєрідних відтінків на-
бувають й етнофраземи красна дівиця, засватана дівка, що пов’яза-
но з особливостями української культури. Фольклорні витоки фра-
зеологічних сполучень (використання у весільному обряді) пояс-
нюють їх закріпленість у мовній свідомості українців.

Незважаючи на зміни традицій із плином часу, значення кон-
струкцій зберігається: вони активно функціюють у мовленні (як 
красна дівиця, як засватана дівка — ‘ніяково, несміливо, сором’яз-

411  Жіночність [Електронний ресурс] // Дівочі посиденьки. — Режим досту-
пу : http://posydenky.lvivport.com/archive/index.php/t-49880.html.

412 Жежера В. На всякого Месію є своя баба Параска / В. Жежера // День. — 
2011. — 24 лютого. — № 33. — Режим доступу : http://www.day.kiev.ua/617.

413 Вселенський патріарх сподівається на Януковича [Електронний ресурс] // 
“Автокефалія”-Uaoc.Net. — 2010. — 08 червня. — Режим доступу : http://uaoc.
net/2010/06/dreams/.

414 Stadion.LVIV.ua [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://stadion.
lviv.ua/ua/comment/7504.
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ливо’). У такому значенні спостерігаємо використання аналізова-
них одиниць і стосовно чоловіка, і стосовно жінки, проте така номі-
нація осіб чоловічої статі репрезентує вищий ступінь негативної 
оцінки через уживання в конструкціях іменників жіночого роду. 
Наведемо характерні контексти з художніх творів:

— А ви вже знайомі. Товаришу П’ятниця, чого ти стоїш, наче 
засватана дівка? Тебе питають розвідники, підходь до них, зна-
йомся ще раз, — прикусив сивого вуса командир. — Веди гостей, 
а там розберетеся. (В. Кучер)415; Думаєш ти, що ваш гурток 
щось видасть? — Ні! — рішуче відповів той. — Ну, то якого дідь-
ка ламаєшся, мов засватана дівка (У. Самчук)416; …Рубець несмі-
лий, тихий, і той за обідом, цокнувшись з Колісником, випив за 
здоров’я земляка-упорядчика. Усі підхопили. Колісник, радий, по-
червонівши, мов несміла засватана дівка, цокався з кожним, дяку-
вав, низько кланяючись... (Панас Мирний)417; Я не вмію грати... — 
сказав Андрій. — Не ламайся, як красна дівиця. Соромно слухати 
(О. Копиленко)418.

Значно рідше фіксуємо вживання аналізованих усталених спо-
лучень  слів із позитивною оцінкою (мов засватана дівка — ‘гордо, 
піднесено, з почуттям власної гідності’), порівн.: Данилко почував 
себе мов засватана дівка, він брав уже по-справжньому участь 
у страйку (П. Панч)419.

Родова метафоризація поширюється на похідні атрибутивні мовні 
одиниці: негативна оцінка стосується всього, що пов’язано з жінкою: 

— Хіба це козацьке діло пити бабське питво? Нам оковиту 
треба! (М. Стельмах)420; 

— Данило Микитович більше характерні ролі грав, а я прості — 
дівочі й бабські... (В. Кучер)421; 

415 Кучер В. Твори : [в 2 т.] / В. Кучер. — К. : Дніпро, 1986. — Т.1. : Чорноморці : 
роман. — 1986. — С. 355.

416 Самчук У. Юність Василя Шеремети : [роман] / У. Самчук. — Б. м. : 
Прометей, 1947. — С. 54.

417 Мирний Панас. Повія : [роман] / Панас Мирний. — К. : Дніпро, 1969. — С. 214.
418 Копиленко О. І. Дуже добре. Десятикласники / О. І. Копиленко. — К. : 

Веселка, 1978. — С. 356.
419 Цит. за: Фразеологічний словник української мови [Електронний ресурс] // 

Словопедія. — Режим доступу : http://slovopedia.org.ua/49/53392-0.html.
420 Стельмах М. П. Кров людська — не водиця : [роман] / М. П. Стельмах // 

Стельмах М. П. Твори : [в 5 т.]. — К. : Держлітвидав, 1962–1963. — Т. 2. — 1962. — С. 63.
421 Кучер В. С. Трудна любов / В. С. Кучер. — К. : Рад. письм., 1960. — С. 351.
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Хтось із мужиків грубо: «Не твоє, бабське, діло це» 
(А. Головко)422; 

З порога посміхається [Кузьма] жінці, а та рвучко одвертає 
від нього голову й починає так орудувати рогачем в печі, що звідти 
летять на припічок головешки і вугляки. Але чоловікові не первина 
ці бабські фанаберії (М. Стельмах)423;

 Я ніколи раніше не писав щоденників, не чоловіче це діло. Але 
світ глобальний, душа не справляється. Розвантажую психіку424.

Наголосимо, що більшість репрезентованих прикладів — фра-
зи з мовлення чоловіків, що свідчить про існування відповідної аксі-
ологічної моделі-архетипу в їхній мовній свідомості. Функціювання 
аналізованих мовних одиниць не лише репрезентує гендерні стосун-
ки в сучасному соціумі, а також відображає патріархальні гендерні 
стереотипи мовної свідомості, що й зреалізовується в прагматичному 
потенціалі мовних одиниць, зокрема одним із виявів архетипів МКС є 
гендерні стереотипи як моделі мовленнєвої поведінки чоловіка.

Для досліджуваних художніх текстів характерна також метафо-
ризація протилежного характеру: вживання форм чоловічого роду 
стосовно жіночої статі. У цьому разі простежуємо появу як пози-
тивної, так і негативної оцінок. Позитивна оцінка виникає внаслі-
док порівняння жінки з чоловіком: створюється образ сильної жін-
ки, жінки з “чоловічим” характером, про що вже йшлося, порівн.: 
Одна баба з ляку чогось прибігла з кочергою і стояла з нею, нена-
че донський козак з списом (І. Нечуй-Левицький)425; Як козак дів-
ка Віз снопів накладе, копицю вивершить, — справиться за мужи-
ка (К. Гордієнко)426; Хто ж там іде і перед веде? Диво, це наші 
дівчата: Личко, як мак, кругом козак, душа стрільця завзята 
(О. Маковей)427.

422 Головко А. В. Бур’ян / А. В. Головко // Головко А. В. Твори : [в 2 т.]. — К. : 
Держлітвидав, 1957. — Т. 2. — 1957. — С. 102.

423 Стельмах М. П. Велика рідня [роман-хроніка] / М. П. Стельмах // Стель-
мах М. П. Твори : [в 5 т.]. — К. : Держлітвидав, 1962–1963. — Т. 2. — 1962. — С. 297.

424 Костенко Л. Записки українського самашедшого / Л. Костенко. — К. : А – 
БА – БА – ГА – ЛА – МА – ГА, 2011. — С. 16.

425 Нечуй-Левицький І. Микола Джеря / І. Нечуй-Левицький // Нечуй-Левиць-
кий І. Твори : [в 4 т.]. — К. : Держ. видав. худ. літ., 1956. — Т. 2. — 1956. — С. 196.

426 Гордієнко К. Чужу ниву жала : роман / К. Гордієнко. — К. : Держлітвидав, 
1939. — С. 25.

427 Маковей О. Стрілецький марш [Електронний ресурс] / О. Маковей // Вірші 
стрілецьких подвигів. — Режим доступу : http://www.lnu.edu.ua/faculty/geology/
phis_geo/fourman/Makivka-history/Makivka-virshi.htm.
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Застосування іменників чоловічого роду для найменування осіб 
жіночої статі здійснюється також із метою негативного оцінюван-
ня: мовець іронізує над жінкою, порівнюючи її з чоловіком, робить 
акцент на нездатності жінки виконувати “чоловічу” роботу, порівн.: 
— Марійко! Дитино! А ти ж куди? — Усміхається Марійка. — Туди, 
де й усі, мамко! Піду з Павлом. — Це, мамко, коли вже зовсім пере-
вертати світ, то до останнього, — каже Павло: — І баби най по-
кажуть своє. Видите, який козак. Позір! (У. Самчук)428; — Я піду 
в козаки. — І я з тобою... — Ха-ха, який же з баби козак! Ні, ти 
сиди на копиці і будь бранкою, а я прийду з військом і визволю тебе 
з неволі (Г. Тютюнник)429.

Названі моделі породження оцінки зафіксовано в художніх тек-
стах кінця ХІХ – початку ХХ ст., що в мовленнєвій практиці кін-
ця ХХ – початку ХХІ ст. не зреалізовується послідовно, не характе-
ризується частотою вживання й пояснюється переорієнтацією ак-
сіології у зв’язку зі зміною статусу жінки в сучасному суспільстві.

До речі, М. Алексеєнко провів лінгвістичий експеримент430, по-
ставивши питання “Хто такий баба?” в середовищі носіїв російської 
мови в українському й польському лінгвокультурному мовному 
просторі. Більшість респондентів відповідали, що це «жінка, але 
груба, …товста, …неосвічена, …сільська, …трудівниця, … виконує 
чорну роботу, … зла, …». Цікава відповідь: “Баба — також люди-
на” (відповідь жінки-професора). М. Алексеєнко наголошує, що аб-
солютна більшість словникових тлумачень і усних відповідей рес-
пондентів засвідчують, що фемінізм баба, який репрезентує поня-
тійний (денотативний) смисл ‘належність до жіночої статі’, яскра-
во виражає прагматичні смисли переважно негативної оцінки. На 
думку названого автора, дещо інша кваліфікація цієї лексеми ре-
презентована в наукових текстах. А в художньому дискурсі фемінізм 
баба-жінка має, на його думку, переважно позитивну оцінку. 
Очевидно, цікаво було би провести подібні дослідження в середо-

428 Самчук У. Гори говорять : [роман у 2х ч.] / У. Самчук. — Виннипег, 
Манітоба, Канада : Накладом Нового Шляху, 1944. — С. 159.

429 Тютюнник Г. Твори : [в 2 т.] / Г. Тютюнник. — К. : Дніпро, 1970. — Т. 1. : 
Вир : [роман]. — 1970. — С. 514.

430 См.: Алексеенко М. Проблемы лексикографического описания феминиз-
мов / М. Алексеенко // Słowo. Tekst. Czas VII. Nowe środki nominacji językowej 
w nowej Europie : Materiały VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej (Szczecin, 
21 – 23 listopada 2003 r.) / pod. red. M. Aleksiejenki i M. Kuczyńskiej. — Szczecin, 
2004. — S. 300.
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вищі широкого українського лінгвокультурного простору й резуль-
тати порівняти. Ймовірно, осмислення образу-концепту баба мати-
ме відмінності в ментальності українців.

2.4. Гендерно забарвлені синтаксичні фразеологізми: 
“хтось (ім. чол. роду) у спідниці”, 
“хтось (ім. жін. роду) у штанах”

(О. В. Халіман)

Серед прийомів номінування осіб жіночої статі іменниками чо-
ловічого роду більш детального аналізу потребує усталена конструк-
ція “хтось (ім. чол. роду) у спідниці”. Причиною виникнення оцінки 
в цьому разі є цілеспрямоване ненормативне поєднання іменника 
чоловічого роду та атрибутивної характеристики “у спідниці”, що 
вказує на приналежність до жіноцтва. В основі оцінного механіз-
му — накладання смислів свого й чужого (“у спідниці” — чуже 
для чоловіка), що сприяє метафоричному переосмисленню родо-
вої форми. У такий спосіб мовець надає жінці “чоловічих” рис, що 
здійснюється для вербалізації як позитивного, так і негативного 
значення оцінки залежно від контексту. Ця модель характеризуєть-
ся високою активністю вживання в сучасній публіцистиці.

У процесі функціювання аналізованої конструкції передусім 
простежуємо процес приписування жінці (особі “у спідниці”) “чо-
ловічих” рис (ознак особи — іменника чоловічого роду). Такий 
мовленнєвий прийом використовують стосовно жінок із сильним 
(“чоловічим”) характером, що надає їм позитивної оцінки. Подібне 
тлумачення простежуємо й у виокремлених прикладах, що наво-
димо для аналізу цього механізму творення відповідних оцінних 
смислів, порівн.: “Чоловік у спідниці” чи жінка з сильним харак-
тером? (про південноафриканку Кастер Семені, яка на ХІІ чемпі-
онаті світу з легкої атлетики стала найкращою на планеті в бігу на 
800 м)431.

Аналіз прикладів уживання зазначених форм підтверджує, що 
досліджувана структура має постійні компоненти, які створюють 
її базу й “задають” загальне значення, проте заповнюються різним 
лексичним матеріалом, що й зумовлює формування певного кон-

431 “Чоловік у спідниці” чи жінка з сильним характером? [Електронний ре-
сурс] // Львівські новини. — 2009. — 27 серпня. — Режим доступу : http://news.
lvivport.com/content/view/3391/26/.
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кретного значення, яке “накладається” на узагальнене432. Це дає 
змогу характеризувати аналізовану модель як синтаксичний фра-
зеологізм. 

Зв’язки складників таких мовних одиниць не можна поясни-
ти з огляду на граматику: вони є спеціальними зразками, за яки-
ми саме й можуть бути організовані інші члени речення433, компо-
ненти таких конструкцій «пов’язані ідіоматично, а прямі ЛЗ компо-
нентів, що утворюють структуру, дещо послаблені»434. Такі струк-
тури, як і речення, є предикативними одиницями, проте не констру-
юються вільно, а, як і фразеологізми, мають здатність відтворю-
ватися. Функція синтаксичних фразеологізмів — «вираження ці-
лої низки суб’єктивно-модальних значень — передусім оцінних»435. 
Синтаксична конструкція фразеологізується, реалізуючи в мовлен-
ні конкретні прагматичні завдання, своєрідно виражаючи оцінку, 
проте й інваріантні родові форми доповнюють або модифікують 
фразеологізовану сполуку.

У процесі використання в аналізованих конструкціях іменни-
ків — назв  професій, характеристик за родом діяльності акцент 
робиться на нетиповому виконанні жінкою “чоловічої” роботи, що 
й використовується для позитивної характеристики. 

Часто названі в цих конструкціях іменники чоловічого роду 
не мають відповідників жіночого роду, тому уточнення “у спідни-
ці” вказує на особу жіночої статі, напр.: Там, до речі, був єдиний 
дзвонар у спідниці — Галина Марчук із Луцька436. Боєць у спідни-
ці (про Марину Козерод, триразову чемпіонку світу з кікбоксингу, 
чемпіонку Європи з боксу, про  зустріч з чоловіком в офіційному 
поєдинку)437; Вулиця перебуває у зоні обслуговування героя нашої 
розповіді, тож він разом з шерифом у спідниці — Ольгою Кравець, 
начальником міліції громадської безпеки майором міліції Романом 

432 Космеда Т. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики… — С. 236.
433 Русская грамматика : [в 2 т.] / [под ред. Н. Ю. Шведовой]. — М. : Наука, 

1980. — Т. 2. — С. 217.
434 Космеда Т. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики... — С. 234.
435 Там само. — С. 234.
436 Ясень М. Посада — вічовий [Електронний ресурс] / М. Ясень // Віче : 

Журнал Верховної Ради України. — Режим доступу : http://www.viche.info/
journal/1/.

437 Танкевич В. Боєць у спідниці [Електронний ресурс] / В. Танкевич // Львів-
ська пошта. — 2008. — 4 вересня. — Режим доступу : http://www.lvivpost.net/
content/view/1043/196/.
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Задорожним… виїхав до місця події438; “Отаманом у спідниці”439; 
Видного, статного і чесного хлопця, що приніс у світське життя 
струмінь свіжого повітря, моментально беруть в обіг перші кра-
суні академії — витончена принцеса Шарлотта, “лицар у спід-
ниці” принцеса Сільвія і “принцеса моди” супермодель Сейка440; 

“Сірий кардинал” у спідниці: В. І. замість В. І. (про призначення 
головою Секретаріату Президента України В. І. Ульянченко замість 
В. І. Балоги)441; Тиран у спідниці442і под.

Приписування жінці “чоловічих” рис здійснюється також із ме-
тою протилежної аксіологічної характеристики: іронічний смисл 
виникає в конкретному контексті, де “чоловічі” риси жінки сприй-
мають як протилежність жіночності, порівн.: Ліна була не просто 
високою, це був гренадер443 у спідниці. Тобто це образно, у спід-
ниці — на дівчині були джинси, живіт, звісно, оголений, у пупку — 
якась підвіска, під нею — татуювання444.

Аналізовану конструкцію увиразнює метафоризація понять 
чорт, звір, монстр, диявол, що характеризує жінку залежно від 
контексту й позитивно (як активну, “бойову”, надзвичайно гарну), 
й негативно (як жорстоку, зарозумілу, з нелюдською поведінкою), 
тобто важливу роль відіграють “діагностичні контексти”, дискурс. 
Простежуємо явище аксіологічної енантеосемії445, напр.:  Головна 
героїня — сільська жінка Галина, кров з молоком, чорт у спідни-

438 Справи дільничного говорять самі за себе! [Електронний ресурс] // Депар-
та  мент зв’язків з громадськістю. — 2007. — 16 червня. — Режим доступу : http://
mvsinfo.gov.ua/events/2007/06/160607_1.html.

439 “Отаманом у спідниці” з любов [Електронний ресурс] // Наддніпрянська 
правда. 2007. 26 січня. — Режим доступу : http://www.artkavun.kherson.ua/en-
otamanom_u_spdnits__z_ljubov.htm.

440 Любимчик принцес [Електронний ресурс] // Onfi lm. — Режим доступу : 
http://onfi lm.org.ua/1025-lyubimchik-princes-lyubimchik-princess-princess.html.

441 “Сірий кардинал” у спідниці: В. І. замість В. І. [Електронний ресурс] // 
Україн ське слово. — 2010. — 10 червня. — Режим доступу : http://ukrslovo.net/
ukraine/4680.html.

442 Новий погляд [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.
pohlyad.com/.

443 Примітка. “Гренадер”, як відомо, ‘у російській та деяких іноземних армі-
ях солдат або офіцер піхотних чи кавалерійських частин’.

444 У житті як у житті [Електронний ресурс] // Щотижня. — Режим доступу : 
http://www.up.mk.ua/tdn/page2st.php?param=111.

445 Див.: Космеда Т. А. Функционально-семасиологичкское исследование имен 
предметно-признаковой семантики...
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ці446. А за словами Г. Боровик, артистки-вокалістки Київської опе-
рети, Хівря, як і будь-яка жінка іноді може бути ніжною та ми-
лою, а іноді — й “звіром у спідниці”447. Цей кровожерливий монстр 
у спідниці перейшов всі межі. Країна має дати на це рішучу і одно-
значну відповідь, якщо, звичайно, її народ — вільні люди, а не бид-
ло, яке радо поводити себе “струнко!”, як ВОНА того і прагне448. 
Диявол у спідниці, зірка 80-х, родоначальниця шок-року, Жанна 
Агузарова по-німецьки, яка не захотіла летіти на Марс449.

Під час заповнення інваріантної схеми іменниками-антропо ні-
ма ми також простежуємо метафоричне перенесення родових форм: 
порушення відповідності між родом іменника — власної назви та 
статтю референта. Крім того, власні імена-символи, що при такому 
вживанні функціюють як прецедентні феномени, стають синоніма-
ми загальних назв, утілюючи тим самим певну рису носія імені, по-
рівн.: Бубка у спідниці (про світовий рекорд Олени Ісінбаєвої в 
стрибках із жердиною)450; Чикатило у спідниці (про жінку-
вбивцю)451; Робінзон у спідниці452; Шумахер у спідниці (про спі-
вачку Ольгу Юнакову)453; “Гітлер у спідниці”454; Піночет у спід-

446 “Сільська комедія” — щирість людських почуттів [Електронний ре-
сурс] // Сьогодні. — 2009. — 12 липня. — Режим доступу : http://k1.ua/uk/about/
news/2009/07/12/silska_komediya.

447 Нова постановка проекту “Сорочинський ярмарок” у Київській опереті: 
робота триває! [Електронний ресурс] // ТВ ГИД. — 2009. — 25 травня. — Режим 
доступу : http://tv.ukr.net/news/25052009/25668/p0/.

448 ВОНА дала країні кАманду “струнко!” Електронний ресурс] // Май дан. — 
2009. — 26 вересня. — Режим доступу : http://maidan.org.ua/static/newsvostok/ 
1253971244.html.

449 Blox [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ninahuugen.blox.ua/html.
450 Бубка у спідниці [Електронний ресурс] // Поступ. — 2005. — 2 березня. — 

Режим доступу : http://postup.brama.com/usual.php?what=37565.
451 “Чикатило у спідниці” [Електронний ресурс] // Звягель-інформ : [ново-

град-волинська щотижнева газета]. — Режим доступу : http://www.zvyagel.com.
ua/?p=2314.

452 Коронований Робінзон у спідниці [Електронний ресурс] // Ірина Виртосу : 
про кухню сучасної літератури і творчість на кухні. — Режим доступу : http://
vyrtosu.com/iryna/?p=90.

453 Королева мокрих доріг або Шумахер у спідниці! [Електронний ресурс] // 
Navsi100.com. — 2008.0020 — 15 квітня. — Режим доступу : http://www.navsi100.
com/news/music/20080415003312.html.

454 “Гітлер у спідниці” [Електронний ресурс] // Новини. te. ua. — 2008. — 
21 березня. — Режим доступу : http://www.news.te.ua/media/2008/03/21/3124034/
gitler-u-spidnici/.
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ниці455; Стефаник у спідниці (характеристика Марії Матіос як по-
слідовниці В. Стефаника)456; дід Панас у спідниці (про Ірен 
Роздобудько)457; Маркес у спідниці (про дебютантку-
письменницю)458; Остап Бендер у спідниці (про жінку, яка, не ма-
ючи жодного стосунку до Збройних Сил, небезкорисливо проводи-
ла перевірки у військових частинах)459 та ін. Позитивна чи негатив-
на номінація — відповідна характеристика жінки породжуються на 
основі асоціацій, пов’язаних із носієм імені, з контекстуальним пе-
реосмисленням, порівн.: Наталя Корпан у цій ролі настільки не-
сподівана, що семикласник, можливо, назове про себе цю Ликеру 
Чингачгуком у спідниці! І щось у тім є — нетутешня смаглявість, 
пластика стомленої амазонки, полонянки, розбита кавалерійська 
хода, так ніби Ликера щойно зіскочила з коня…460.

У процесі переосмислення антропонімів привертає увагу факт 
уживання атрибутивного елемента жіночого роду з власною на-
звою чоловічого роду, порівн.: О, ця юда у спідниці зуміла здобути 
довір’я “Дарки” і намовити її передати “на світ” вістку про свій 
арешт, щоб таким чином “попередити” своїх друзів про небезпе-
ку461. Закцентуємо увагу на способі написання оніма — з маленької 
літери, що свідчить про його перехід до класу загальних імен (про-
цес антономазії), функціювання як прецедентної одиниці з указів-
кою на певну ознаку, рису, характеристику представника конкрет-
ного класу людей.

455 Зроби сам–3 [Електронний ресурс] // Контракти : укр. діловий тижне-
вик. — 2007. — 17 грудня. — № 51. — Режим доступу : http://www.kontrakty.com.
ua/show/ukr/article/9805/5120079805.html.

456 М. Матіос: “Я не Стефаник у спідниці, я — Марія Матіос у спідниці” 
[Електронний ресурс] // bambook.com. — 2003. — 26 травня. — Режим доступу : 
http://shop.bambook.com/scripts/inter.show?iid=1182.

457 Ірен Роздобудько — дід Панас у спідниці? // Друг читача. — 2007. — 
№ 11. — С. 1.

458 Харченко К. [Електронний ресурс] / К. Харченко // Буквоїд. — Режим до-
ступу : http://www.bukvoid.com.ua/info/writers/Harchenko_Kseniya.html.

459 Остап Бендер у спідниці [Електронний ресурс] // Антикримінальний ви-
бір. — 2009. — 24 березня. — Режим доступу : http://www.anti-crime.org/articles.
php?ni=20023.

460 Жежера В. Потрійна обсервація [Електронний ресурс] / В. Жежера // 
Столичные новости. — 2003. — 18–24 марта. — №10 (255). — Режим доступу : 
http://cn.com.ua/N255/culture/theatre/theatre.html.

461 Кук В. Штаб-квартири головного командира УПА [Електронний ре-
сурс] / В. Кук // ОУН-УПА. — Режим доступу : http://oun-upa.org.ua/personalities/
shukhewich_3.html.
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Наявність фонду спільних знань у співрозмовників дає змогу 
сприймати й трактувати використаний прецедентний знак, порівн.: 

“1+1” розпочинає показ 16-серійного детективу, у центрі якого — 
такий собі міцний горішок у спідниці — російська міліціонерка462. 
Проводиться паралель між жінкою-міліціонером та поліцейським 
Дж. Макклейном із фільму “Міцний горішок” на основі схожості їх 
діяльності, при цьому лише сприйняття знака як прецедентного за-
безпечить порозуміння комунікантів.

Отже, маємо подвійне прирощення смислу: по-перше, внаслі-
док актуалізації фразеологізму міцний горішок, по-друге, — вико-
ристання назви кінофільму як прецедентної.

Метафоризація одразу кількох граматичних значень — вико-
ристання форми множини власної назви й перенесення родових 
ознак — яскравий виражальний засіб463, порівн.: Вони полігамні, 
кохають очима, і ми повин ні про це пам’ятати, не забуваючи, що 
й жінки бувають донжуанами у спідницях464; “Поорані віком сма-
гляві лиця: Горпини і Теклі, Тетяни і Ганни Сар’яни в хустках, Ван-
Гоги в спідницях, Кричевські з порепаними ногами”, — пише про 
талановитих вишивальниць І. Драч465.

Уживання конструкції “хтось у спідниці” простежуємо і в худож-
ньому дискурсі, напр.: На безсмертний, летючий вогонь, — отаке я 
писала, допросилася називається, теж знайшовся — Данте в спід-
ниці (О. Забужко)466; Ясно, що ця руда баба клеїть дурня. Це руде 
опудало, цей Шерлок Холмс у спідниці, з нафарбованими губами 
вважає когось за ідіота… (І. Багряний)467. В останньому контексті 

462 “Скажена” на “1+1” [Електронний ресурс] // “1+1”. — 2008. — 06 серпня. — 
Режим доступу : http://www.1plus1.ua/company/about/news/21.

463 Див. про це: Лопатин В. В. Словообразовательные средства субъективно-
оце но чной прагматики высказывания и текста / В. В. Лопатин // Русский язык. 
Языковые значения в функциональном и эстетическом аспекте : Виноградовские 
чтения XIV–XV / [отв. ред. Н. Ю. Шведова]. — М. : Наука, 1987. — С. 217.

464 Ольга Сумська: “Жінки теж бувають донжуанами у спідницях” [Електрон-
ний ресурс] // Учебный центр Валерии Губренко. — Режим доступу : http://
www.u-centr.com.ua/index.php?view=article&catid=37%3A2008-03-13-15-35-
03&id=182%3A--l-----r-&option=com_content&Itemid=62.

465 Цит. за: Лукаш Г. Функціональна семантика граматичних категорій влас-
них назв / Г. Лукаш // Лінгвістичні студії : [зб. наук. праць / уклад. А. Загнітко 
(наук. ред.) та ін.] — Донецьк : ДонНУ, 2009. — Вип. 18. — С. 217.

466 Забужко О. Польові дослідження з українського сексу : [роман] / О. За буж-
ко. — К. : Згода, 1996. — С. 125.

467 Багряний І. Сад Гетсиманський : [іст. роман] / І. Багряний. — К. : Школа : 
НКП, 2008. — С. 76.
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спостерігаємо підтвердження негативної характеристики жінки че-
рез наявність у неї рис, які за усталеною нормою, традицією жінці 
не властиві, що й сприймають як своєрідне протиставлення жіноч-
ності, порівн.: Так віртуозно лаялися колись тільки матроси, але 
й то сп’яну, й тільки на вулиці. Але щоб так лаялась жінка! Та ще 
з таким бюстом! Та ще в такій установі державній!.. Той крик 
і несамовита лайка не те щоб його злякали, зовсім ні, вони його 
оглушили (І. Багряний)468; Невідомо, що думала ця вогненногрива, 
стомлена фурія, чого від неї можна було сподіватися, — Андрієві 
хотілося, щоб вона взагалі мовчала, а ще краще, щоб пішла геть, 
і хай би лишилась ілюзія, що це була все-таки жінка і що вона 
мала, може, щось в серці від жінки... (І. Багряний)469. Для підси-
лення контрасту автор художнього тексту називає риси жінки, що 
є нормою, проте нехарактерні для номінованої героїні, порівн.: Ця 
руда дохла кішка зробила страшну річ — вона замірилася на той 
образ, що його Андрій носив завжди в душі, як святиню, — об-
раз жінки, образ сестри, образ матері. Що є кращого в світі, як 
образ ніжної, як голубка, прекрасної, як сонце, милої й лагідної, 
як пестливий весняний вітер, жінки?! Що може бути кращого... 
(І. Багряний)470.

Аналізовану конструкцію схарактеризуємо як продуктивну 
в сучасному мовленні українців, оскільки простежуємо активне 
її використання в Інтернет-публіцистиці, зокрема зафіксовано 
низку подібних номінацій (15 варіантів конструкції) стосовно 
Юлії Тимошенко, порівн.: генерал Перон у спідниці471; диктатор 
у спідниці472; Гітлер у спідниці473; Ісус Христос у спідниці474; 

468 Там само. — С. 55.
469 Там само. — С. 189.
470 Там само. — С. 58.
471 Грабовський С. Генерал Перон у спідниці, але вже без коси [Електронний 

ресурс] С. Грабовський // Українська правда. — 2005. — 25 жовтня. — Режим до-
ступу : http://www.pravda.com.ua/news/2005/10/25/34901.htm.

472 Комуністи обізвали Тимошенко диктатором у спідниці [Електронний ре-
сурс]. — 2007. — 13 листопада. — Режим доступу : http://gazeta.ua/index.php?id= 
191434.

473 Вітренко: Тимошенко – Гітлер у спідниці, вона сфальсифікувала вибори 
[Елек трон  ний ресурс] // УНІАН. — 2006. — 16 квітня. — Режим доступу : http://
www.unian.net/ukr/news/news-152508.html.

474 Тимошенко назвала себе Ісусом Христом у спідниці [Електронний ре-
сурс] // Львівська газета. — 2006. — 31 січня. — Режим доступу : http://www.vgolos.
com.ua/politic/3263.html?page=336.
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полков ник КДБ у спідниці?475; самурай у спідниці (про силу духу 
Юлії Тимошенко в подоланні труднощів)476; Сталін у спідниці477; 
Янукович у спідниці478: термінатор у спідниці479; монстр у спід-
ниці480; Черчілль у спідниці481; полководець у спідниці482; Уго Чавес 
у спідниці483; сірий кардинал у спідниці (з розм. мовл.).

Метафоризацію протилежного характеру “хтось (ім. жін. роду) 
у штанах” спостерігаємо значно рідше, напр.: “Повія у штанах” 
затримали в Тиврові (про чоловічу проституцію)484; Луценко — це 
така собi Антиюля, або Юля у штанах485. Це пояснюємо немож-
ливістю наявності такого контрасту “свого – чужого”, як у поперед-
ній схемі, оскільки сьогодні бути “у штанах” не є “чужим”, не 
властивим для жінки, тому створення метафоризованого проти-
ставлення неможливе.

475 Тимошенко хоче бути полковником КДБ у спідниці? [Електронний ре-
сурс] // Українська правда. — 2002. — 09 жовтня. — Режим доступу : http://www.
pravda.com.ua/news/2002/10/9/25377.htm.

476 Самурай у спідниці [Електронний ресурс] // RED. TRAM. УКРАЇНА. — 
2006. — 13 січня. — Режим доступу : http://redtram.ua/go/39032450/.

477 Lenta.ru: Висуванці [Електронний ресурс] // КореспонденТ. ru. — Режим 
доступу : http://ua.korrespondent.net/worldabus/1011970.

478 Народна правда [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.
narodnapravda.com.ua/politics/48cec4c33beb2/.

479 Право на гідність, або Чому Тимошенко захищає честь у суді [Електронний 
ресурс] // Сей Час. — 2009. — 25 вересня. — Режим доступу : http://www.seychas.
com.ua/news/2009/9/25/13846.htm.

480 ВОНА дала країні кАманду “струнко!” [Електронний ресурс] // Май дан. — 
2009. — 26 вересня. — Режим доступу : http://maidan.org.ua/static/newsvostok/ 
1253971244.html.

481 Тимошенко стартонула! Поки що перемагає політичний клімакс... 
[Електронний ресурс] // Володимир Цибулько. Надією нації є кожен Українець. — 
2008. — 22 жовтня. Режим доступу : http://www.tsybulko.kiev.ua/article.php?article 
ID=7208.

482 Президентські вибори 2010 — парад кандидатів [Електронний ресурс] // 
westua.net. — Режим доступу : http://westua.net/blog.php?rid=165.

483 Архів рубрики “економіка” [Електронний ресурс] // Нотатки Українського 
Імперіяліста. — Режим доступу : http://none-smilodon.kiev.ua/category/ekonomika.

484 “ПОВІЮ У ШТАНАХ” ЗАТРИМАЛИ У ТИВРОВІ [Електронний ре-
сурс] // Молодіжна газета Вінниччини. — 2008. — 16 квітня. — Режим доступу : 
http://www.33channel.vinnitsa.com/2008/m08-09-01.php.

485 Луценко — це така собi Антиюля, або Юля у штанах [Електронний ре-
сурс] // Оглядач. — 2009. — 04 грудня. — Режим доступу : http://oglyadach.com/
news/2006/12/5/125261.htm.
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Аналізовані мовленнєві формули ще 10–20 років тому україн-
ські дослідники кваліфікували як непродуктивні486, але в сучасному 
дискурсі простежуємо їх актуалізацію. Очевидно, це можна пояс-
нити впливом соціолінгвальних чинників — з’явою активного ліде-
ра, для характеристики якого, на думку носіїв мови, доцільна саме 
така мовленнєва модель, чого могло б і не бути за умови існування 
інших позамовних чинників.

2.5. Рефлексія мовної свідомості Івана Франка 
на реалізацію категорій гендеру 

в “Галицько-руських народних приповідках”
(Т. А. Космеда, Л. М. Саліонович)

Аналіз мовних стереотипів, до яких належать паремії, дає уяв-
лення про психологічні чи ментальні типи поведінки членів су-
спільства, розкриває зміст концептуальної картини світу, тобто те, 
що стоїть за цими стереотипами.

Опозиція “чоловіче – жіноче”, “маскулінність – фемінність”, 
як зауважувалось, лежить в основі гендерної стратифікації суспіль-
ства і є вихідним пунктом для побудови гендерного стереотипу.

Культура світу знає чимало стереотипів (національних, релігій-
них, політичних), що склалися й зруйнувалися в ході історичного 
розвитку. При цьому етнокультурні гендерні стереотипи, що на-
шаровуються на природній поділ статей, показують високу стій-
кість, яку дещо похитнуло лише останнє століття.

Уявлення про “чоловіче” й “жіноче” та властиві їм риси мають 
місце в кожній культурі, їм відводиться “значний простір” в обря-
дах, фольклорі, міфологічній свідомості, “наївній картині світу”, 
паремійній картині світу. Разом із тим, стереотипність і гендерна 
ціннісна (аксіологічна) шкала відмінні в різних культурах. Також 
відрізняються типові соціальні ролі чоловіків і жінок. Вони, як на-
голошувалося вище, регламентовані; така регламентація стереоти-
пізується, а згодом функціонує в свідомості за схемою “правиль-
не – неправильне”. Одним і тим самим діям людини залежно від її 
статі надається різна оцінка в різних культурах. Стереотип вико-
нує роль запрограмованої поведінки, зокрема й мовленнєвої.

Уважаємо, що одним із чинників формування мовної свідомо-
сті І. Франка щодо віддзеркалення в ній категорії гендеру були па-

486 Див. про це: Космеда Т. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики... — С. 296.
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ремії — прислів’я та приказки, примовки, або, за його визначенням, 
“приповідки”. У “Передмові” до першого тому збірки “Галицько-
руські народні приповідки, приказки, порівняння та образові ре-
чення” І. Франко зазначав, що почав збирати й записувати матері-
али “з уст народу” ще будучи в гімназії, з початку 70-их рр., а пер-
ший том вийшов 1905 р. Отже, понад 30 років І. Франко збирав ма-
теріали, залучаючи різноманітні збірки та відомості, подані колега-
ми й однодумцями.

У приповідках, зібраних та схарактеризованих І. Франком, ві-
дображено весь спектр гендерної проблематики: родинні сто-
сунки, соціальний статус чоловіка й жінки, світоглядні уявлення 
про чоловіка / жінку та ін.

Письменник наголошує, що національний елемент приповідок 
уводить нас «у дух язика, в психологію народу, показує in fl agranti 
процес творення місцевої та історичної традиції, вірувань, поведін-
ки, жартів та ущипливих вигадок (...) самі форми життя, віруван-
ня і традиції народу — результат довговікового історичного розвою 
і в тім розвої велику роль грали посторонні, чужонародні куль-
турні та політичні впливи. Оцей інтернаціональний елемент грає 
величезну роль також і в формуванні та всьому контингентові 
приповідок»487.

Отже, І. Франко вважає приповідки першоджерелом пізнання 
національної культури; приповідки однозначно є джерелом форму-
вання світогляду й самого письменника. Приповідки, що містять 
гендерно марковану лексику (вікова градація й родинні зв’язки чо-
ловіків / жінок), репрезентують не лише чинники формування ген-
дерних особливостей світогляду самого І. Франка, але також і його 
власні погляди на стать, оскільки коментарі, подані до приповідок, 
мають об’єктивно-суб’єктивний характер і частково містять ав-
торське трактування тих чи тих висловів. 

У віруваннях українців, як зауважувалося, зафіксоване патріар-
хальне ставлення до жінки як до особи другорядної, підлеглої чоло-
вікові, що яскраво відображено в приповідках, зібраних І. Франком 
і відповідно ним потрактованих у доданих коментарях, напр.: Баба 
та чорт, то собі рідня — ‘згірдний, ненависний погляд на жінку 
як на знаряддя злого духа’ значно старший від християнського ас-
кетизму, але ним розвинений у всіх консеквенціях, уведений навіть 

487 Франко І. Передмова до першого тому < видання “Галицько-руські народ-
ні приповідки”. Львів, 1905… — Т. 38 … — С. 310.
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у канонічне право. І. Франко наголошує, що подібні погляди відтво-
рені і в мовній свідомості поляків, порівн.: Baba gorsza jak diabeł 
(Adalb. Baba 121)488; Баба з воза, коням лекше. …кобилі…— ‘коли 
хтось позбудеться зайвого помічника, тягару, завади’. Пор. Baba 
z woza, koniom lżej (Adalb. Baba 12, s. 6)489; або Баба з пекла родом — 
‘говорять про лиху, люту жінку’. Еразм виводить початок сеї й поді-
бних приповідок у різних народів від єресі Север’янів і Ахонтиків, 
які вчили, що жінка — твір Сатани, а хто жениться, вступає до 
чорта в службу490. 

Інша приповідка іронічно інформує: Добра баба до поради — 
‘жіноча ремонстрация491 супроти чоловічого: йди геть, що ти мені 
поможеш!’. Як наголошує І. Франко, зовсім інше значення має спо-
ріднена з нею приповідка у поляків і наводить такі приклади: Po 
radę do baby, a przez nią do czarta, себто: хіба чорт може дати гір-
шу раду, як баба492. Порівн. також:  З бабов би і біда кінця не урва-
ла — “біда” в значенні ‘чорт’; “кінця урвати” — ‘дійти до ладу’. 
У поляків простіше: Z babą czart nie poradzi493.

І. Франко фіксує й випадки, коли приповідки, що репрезенту-
ють образ-концепт жінка, в галицькій культурі запозичені, зокре-
ма він указує на мотивацію галицької паремії, що має польське по-
ходження, порівн.: Маєш бабо редути!; письменник зауважує, що 
редути — це “масковий баль”. Йдеться про виникнення паремії 
як прецедентного виразу на основі актуалізації інтертекстуальнос-
ті, порівн.: «Оповідання, яке дало, очевидно, почин тій приповідці, 
про нещасні пригоди баби на масковім балі, я не чув. Приповідка, 
первісно польська, вживається, коли кому несподівано трапиться 
якась прикрість або перешкода. Masz babo redutę!...»494.  

У приповідках образ-концепт жінка репрезентується й за до-
помогою актуалізації імені першої жінки Єви, що підкреслює ти-
повість жіночого норову, характеру, психології як негативно оціню-
ваної, напр.: Все то Євин накоренок — коментар: «говорять згірд-
но про жінок»495; На Єву всі бий забий, а й Адам не ліпший — ко-

488 ГРНП — Т. І. — C. 36.
489 Там само. — С. 37.
490 Там само.
491 Примітка. Від англ. remonstrance — заперечення, протест.
492 Там само. — С. 39.
493 Там само. — С. 40.
494 Там само. — С. 41.
495 Там само. — Т. 2. — С. 117.
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ментар: «реплікувала жінка, коли завелася бесіда про первородний 
гріх»496; То лиш Єва в раю гола могла ходити — коментар: «дорі-
кає жінка чоловікові, коли не хоче справити їй нової одежі»497; То сі 
те від Єви почало — коментар: «говорять про жіночу цікавість та 
балакучість»498; Ще Єва не вмерла — коментар: «жіноча натура не 
змінилася»499; Якби не Єва, то би й Адам не згрішив — коментар: 
«жінка перша дає чоловікові привід до гріха»500.

Жінку вважали не дуже розумною, порівн.: Мені розум при-
тулити до баби? — коментар: «не треба мені бабським розумом 
жити»501; Кобиляча голова і курячий розум — коментар: «про дур-
ну головату жінку502; У баби волос довгий, а розум короткий — 
«дуже давня і загально розповсюджена обсервація»503. І. Франко 
подає численні джерела, де зустрічаються варіанти останньої 
приповідки. Цікавим видається й той факт, що саме такий при-
клад щодо тлумачення слова “жінка” дібрав у своєму словнику 
Б. Грінченко504. І. Франко подає в паремійній збірці чимало пре-
цедентних виразів, серед яких і з вираженою негативною оцін-
кою жіночого розуму, дещо вульгарний вираз Премудрий Саламон 
песє г-но важить — коментар: «натяк на народне оповідання про 
Соломона, що важив жіночий розум на вагу песього лайна і орік, 
що лайно важче»505.

Н. Бойко слушно наголошує, що «потужним емотивно-оцін-
ним потенціалом володіють об’єктиватори гендерних концептів, 
репрезентовані власними назвами. Семантика таких словесних 
комплексів з гендерним компонентом спрямована передусім на за-
безпечення емотивно-аксіологічної характеристики осіб протилеж-
ної статі на тлі нейтралізації їхньої видільно-номінативної функції. 
Компоненти-антропоніми відбивають погляди етносу (переваж-
но негативні) на певні риси характеру, вияви поведінки, зовнішні 

496 Там само.
497 Там само. 
498 Там само. 
499 Там само. 
500 Там само. 
501 Там само. — Т. 3. — С. 55.
502 Там само. — Т. 2. — С. 363.
503 Там само. — Т. 1. — С. 44.
504 Словарь української мови / упор. з додатком власного матеріалу Б. Грін-

ченко : [у 4 т.] / НАН України, Ін-т укр. мови. — [репринт. вид.] — К. : Наук. дум-
ка, 1996–1997. — Т. 1 : А–Ж. — 1996. — С. 486.

505 ГРНП. — Т. 3. — С. 77.
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і внутрішні ознаки, типові для представників протилежних ста-
тей. Національно-культурна спільнота визначає репертуар стерео-
типних, прототипних, емотивно-аксіологічних слів-характеристик, 
що активно функціюють у розмовному мовленні, художній 
літературі, мові фольклору, українських діалектах і забезпечу-
ють експресивізацію розмовних і текстових просторів: як му-
дрий Соломон; гарна, як Руслана Писанка; нашій Горпині гар-
но і в хустині; співати (заводити, скорчити) Лазаря; обійшовсь, 
як Сахно в церкві; ой, гур, Марку, по ярмарку; кожний Івась має 
свій лас; жінка Йвася боялася, під припічок сховалася; у нашого 
Гната язик, як лопата; торохтять, як Гаврилів млин; сіє слова-
ми, як Мар’ян половою; дурний, як Стецько; хитрий, як Омелькова 
гуска; як Гриць до суниць; розумна Парася на все здалася; пара, як 
Хома й Варвара; у Савці в лавці; Ваня Вєтров; як Альоша з водо-
качки; Альоша приморожений; як Альоша з Бугаївки; як Клава; хо-
дить, як Клава; Мартин босий, але в брилі; Дунька з маслобойні;  
Дунька з бараків; і мох, і трава, і Малашка крива; ваша Катерина 
нашій Орині двоюрідна Одарка; Василь бабі рідна тітка та ін.»506. 
Н. Бойко висловила слушну думку, але при цьому дослідниця на-
водить аж 29 прикладів паремій різного характеру без відповідного 
аналізу й класифікації, пояснення особливостей гендерної 
маркованості, а вона зовсім різна у наведених прикладах. Інколи 
значення не зрозуміле без контексту і взагалі виникає питання, чи 
наведені одиниці належать до паремій, напр. Ваня Вєтров або як 
Клава. Висловлена цікава думка, але, на жаль, не вважаємо її до-
веденою. Очевидно, слід було покористуватися методикою щодо 
аналізу російських конотонімів, розробленою Є. Отіним і перене-
сеною на україномовний матеріал Г. Лукаш. Хоч опис гендерної 
маркованості конотонімів залишається перспективою гендерних 
досліджень.

Паремії фіксують, що цілком закономірно, здебільшого нега-
тивні риси жінок. Чого тільки жінці не приписують: “сварливість” 
(У баби язик, як у чорта хвіст довгий — «говорять про сварли-
ву жінку»507), “брехливість” (Бабі не вір, баба шяльвір — «шяль-
вір з польської — ошуканець, шарлатан»; мають місце й схожі ва-
ріанти, що поширені в словацькій, німецькій, давньогрецькій мо-

506 Бойко Н. Стійкі словесні комплекси з гендерним компонентом в україн-
ській мові: об’єктивація ключових концептів… — С. 239.

507 Там само. — Т. 1. — С. 44.
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вах508; Жінці а кобилі ніколи не вір — «обидві зрадливі і непостійно-
го характеру»509), “лінь” (Ти така до роботи, як я до книжки — ко-
ментар: «говорив неписьменний чоловік до лінивої жінки»510; На 
роботі з заду волочеться, а за хлопцем трохи не втече» — комен-
тар: «про ліниву і кохливу дівку»511); “блуд, невірність” (Роги му-
жови причепити — коментар: «говорять про невірну жінку»512; 
“егоїзм, ненажерливість” (На тобі, чоловіче, того, що рідше та  
ліпше, а вже того, що гуще та пуще, то я сама з’їм — коментар: 
«жартлива примівка про жінку, що давала чоловікові гіршу страву, 
а сама з’їдала ліпшу»513); “скупість” (Робити кажут, їсти не да-
ють — коментар: «нарікає наймит на скупу господиню»514); “впер-
тість і гоноровість”  (Буду розбігатися на тебе, а ти хочеш стар-
шувати — коментар: «розбігатися тут у значенні старатися, за-
попадати. Говорить чоловік до супротивної жінки»515); “плакси-
вість” (Розкисла, як гречана паска — коментар: «про плаксиву, су-
мовиту жінку»)516; “пихатість” (Нема над нею і над вітову (попо-
ву) свиню — коментар: «кепкують із жінки, що величається без 
підстави»517); “злодійкуватість” (В середу постила, а кобилу вкра-
ла — коментар: «кепкують із побожної, а злодійкуватої жінки»518); 
“непорядність” (Свиня в рубку — коментар: «рубок — біла хустка. 
Мова про свинувату жінку»519); “зозулину” вдачу” (Де родила, там 
лишила — коментар: «про жінку, що покинула свою новонароджену 
дитину десь у відлюднім місці, де її вродила»520) тощо. 

Навіть коли йдеться про позитивні риси жінки, то викорис-
товуються досить грубі порівняння, напр.: Вона така до роботи, 
як кобила щира — коментар: «говорять про здорову, роботящу 
жінку»521.

508 Там само. — С. 38.
509 Там само. — Т. 2. — С. 171.
510 Там само. — Т. 3. — С. 44.
511 Там само. — С. 41.
512 Там само. — С. 23.
513 Там само. — С. 24.
514 Там само. — С. 32.
515 Там само. — С. 48.
516 Там само. — С. 50.
517 Там само. — С. 84.
518 Там само. — С. 114.
519 Там само. — С. 85.
520 Там само. — С. 47.
521 Там само. — С. 39.
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Можна виокремити низку вербалізованих у пареміях докорів чо-
ловіка жінці, порівн.: Було не савити, не варварити, а сісти та три 
веретена напарити — коментар: «Сави і Варвари — церковні свята. 
Сави 5, Варвари 4 грудня, в які деякі жінки прядуть. Докоряв чоло-
вік жінці, що не пряла в ті свята»522; Не савити, не варварити, не єв-
дошити, но куделю ковдошити — коментар: «церковне свято Євдокії 
припадає на 1 березня. Чоловіки забороняють жінкам відзначати ці 
свята»523; Хто савить і варварить, той починок не напарить — ко-
ментар: «хто в ті свята святкує, той не напряде в ті дні нічого»524; Дід із 
Сасова, а вона із засува — коментар: «докір жінці, що пізно встала»525.

З коментарів І. Франка бачимо, що у його збірці фіксуються па-
ремії, які рекомендовано використовувати у відповідних мовленнє-
вих ситуаціях, зокрема й комунікативних жанрах. Отже, для мов-
лення дівчини, заміжньої жінки, бідної жінки, старої жінки, матері, 
дружини характерні відповідні комунікативні формули, що стосу-
ються різних адресантів (хлопців, чоловіків, дівчат, дітей) і ситуа-
цій — жартів, кепкувань, докорів, нарікань, відповідних некорект-
них запитань і под., порівн.: Такам ти рада, як гу-ця трісці — ко-
ментар: «кепкує дівка із нелюбого парубка»526; Ой світку, мій світ-
ку, як маків цвітку — коментар: «говорить дівчина про свої діво-
чі літа»527; До роботи мама, до музики я сама — коментар: «гово-
рила весела, танцюриста дівка, що не мала потягу до роботи»528; 
Кобим така до роботи, як до танцю, до охоти» — коментар: «го-
ворила весела, танцюриста дівка»529; Добре мені за тобою сердень-
ко не пукне» — коментар: «вислів жалю при розставанні дівчи-
ни з парубком»530; Світ собі з бідою зав’язала — коментар: «ви-
йшла заміж за поганого або нещасливого чоловіка»531; Рости ве-
лика, а не будь дика — коментар: «бажають дівчині доброго рос-
ту і приязності»532. Порахуй собі зуби, ніж мені маєш роки рахува-

522 Там само. — С. 76–77.
523 Там само. — С. 77.
524 Там само.
525 Там само. — С. 80.
526 Там само. — С. 5.
527 Там само. — С. 97.
528 Там само. — С. 40.
529 Там само. — С. 41.
530 Там само. — С. 115.
531 Там само. — С. 98.
532 Там само. — С. 59.
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ти» — коментар: «говорить стара баба, яку хтось допитує про 
те, скільки їй літ»533; Ти така до роботи, як я до танцю — комен-
тар: «говорять старі жінки молодим»534; Ой кумонько, якби я рин-
ський мала, чи я би питала, по чому Сорокм — коментар: «говори-
ла бідна жінка, у якої кума хотіла позичити ринського»535; Не ве-
лика річ: не варила нічого. А чому? Бо не було що? — коментар: 
«говорила бідна господиня, жартуючи із своєї біди»536; Що ж я 
буду робила, нещаслива година! Коноплі не терті, а діти обдер-
ті! — коментар: «нарікала бідна господиня, що не мала часу по-
терти коноплі»537; Якби була нічого не робила, тільки піч помеля-
том замітала, то би заслужила на поховок за такі роки — комен-
тар: «говорила жінка, що проробивши весь вік не мала де приту-
литися на старість»538; До роботи вас нема, а до миски є — комен-
тар: «говорить мати до недорослих, лінивих дітей»539; Ти рубай, 
а я буду говорити “ге!”» — коментар: «говорила жінка до чоло-
віка, що рубав з великими розмахами, за кожним разом гекаючи, 
а вона хотіла допомогти йому»540.

Серед характеристик чоловіка в пареміях переважно відобра-
жена дихотомія “злий (лихий)”, “розумний” — “добрий”, “малоум-
ний” (напр.: Не злий чоловік: серце добре, но голова лиха — «гово-
рять про добродушного, але малоумного чоловіка»541, То чоловік на 
два дишлі — «говорять про дволичного, фальшивого чоловіка»542 
і т. п.). Стверджуються також світоглядні уявлення про фізичну пе-
ревагу чоловіка над жінкою: Хоть чоловік як жаба, а все дужчий 
як баба — «народний погляд на вищість чоловіка над жінкою»543. 
Принизливим і образливим уважають факт самого порівняння чо-
ловіка з жінкою, про що вже йшлося в попередніх параграфах цієї 
праці, напр.: То стара баба, не чоловік — «мужчина вважає се лай-
кою, коли його назвати бабою; з тим прозвищем в’яжеться розу-

533 Там само. — С. 14.
534 Там само. — С. 44.
535 Там само. — С. 21.
536 Там само. — С. 27.
537 Там само. — С. 36.
538 Там само. — С. 37.
539 Там само. — С. 40.
540 Там само. — С. 61–62.
541 Там само. — С. 414.
542 Там само. — С. 415. 
543 Там само. 
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міння про брак сильної волі, рішучості, відваги»544; визначення ха-
рактерних ознак, що традиційно приписують жіноцтву, порівн.: Він 
такий чемний, як дівка по сьомій дитині — «говорять про нечемно-
го, безсоромного чоловіка»545. 

У приповідках зафіксовано всі соціально-вікові статуси чо-
ловіка / жінки з певною програмою гендерної нормативної пове-
дінки або з акцентом на відхилення від гендерної норми, зокре-
ма в соціально-віковому статусі дівки / парубка можемо окрес-
лити певні гендерні норми. Уважається, що молодий мусить ви-
шуміти — «говорять про хлопця, що переживає часи гулянки та 
пустування»546, що було цілком природно, на відміну від поведін-
ки дівчини, хоча надмірний, передчасний потяг до розваг також за-
суджувався, порівн.: Біда з такими парубками: ще не підріс сви-
ні під хвіст, а вже біжить за дівками — «говорять про скороспі-
лих парубків»547. Серед інших характеристик слід також виокреми-
ти “працьовитість”, яку суспільство сприймало схвально: То ручий 
хлопець — «говорять про зручного, доброго, до всякої роботи охо-
чого хлопця»548.

Характеристики дівочої краси також репрезентовані великою 
кількістю паремій, де серед інших знаходимо й таке застережен-
ня: Красна дівка, а великі гроші, то смерть — «одна й другі пробу-
джують пристрасть і захланність різних людей»549; Рожана вулиця 
не все веде до города — коментар: «подружжя з гарною дівчиною 
не завжди приводить до домашнього щастя»550. Разом із тим, діво-
ча неврода і незграбність викликають негативну реакцію: Хоч іди 
до пана, то все ти погана — «говорять до недбалої або невродли-
вої дівки»551.

На відміну від поведінки хлопців, які парубкують, гуляння ді-
вчат суворо засуджувалося суспільством, що мотивовано наявніс-
тю відповідних морально-етичних норм, а, можливо, ще й тому, що 
через наявність високого ступеня емоційності як гендерної озна-
ки психічного темпераменту українського жіноцтва, дівчатам важ-

544 Там само. — Т. 1. — С. 44.
545 Там само. — Т. 2. — С. 794.
546 Там само. — Т. 3. — C. 635.
547 Там само. — Т. 2. — С. 674.
548 Там само. — Т. 3. — С. 687.
549 Там само. — Т. 2. — C. 797.
550 Там само. — Т. 3. — С. 48.
551 Там само. — Т. 2. — C. 667.
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ко було приховати свій емоційний стан, порівн.: Хоч дівка збреше, 
то личко не збреше — «хоч заперечує, буцімто мала зносини з па-
рубком, але їх наслідки швидко можна пізнати по її лиці»552. Це та-
кож засвідчує сором’язливість, щирість і правдивість — характер-
ні ознаки ідеального образу української дівчини.

Зрадливість і дволикість жіночої натури також зафіксовані 
в приповідках, порівн.: Ані на селі ані в місті не вір невістці — «пе-
симістичний погляд на жіночу невірність»553; Нім піде заміж ді-
виця, стане як ласиця; а як жінкою стане, чоловік біса діста-
не — «характеризують звичайну прояву, що женщина перед шлюбом 
і в замужнім житті, можна сказати, — дві різні людини»554. Як бачи-
мо, І. Франко разом із тлумаченням подає й чуттєво-емоційні харак-
теристики сприйняття негативного образу жінки, порівн.: “песи-
містичний погляд”. Проте жінка в пареміях оцінюється з огляду на 
чоловічу психологію, архетипи української чоловічої ментальності.

Соціальні зміни, що відбувалися в суспільстві й стосувалися 
становища жінок, також відбито в деяких приповідках, напр.: Чому, 
дівчино, нічого не говориш? — Або я віддана? — «сільський savoir 
vivre, особливо давніше, велів дівчатам у колі старших осіб мовча-
ти. Отся приказка, що висміює сей звичай, являється ознакою но-
вих часів і нових поглядів на становище дівчини»555. Отже, Іван 
Франко, подаючи тлумачення, омовлює прогресивні погляди на мов-
леннєву поведінку дівчини, що суперечать традиції.

Соціальний статус подружжя в пареміях репрезентований 
асиметрично: переважна кількість паремій стосується гендерної 
нормативної поведінки жінок. У подружжі жінок сприймали як 

“необхідність” (Як би міг чоловік обійтися без жінки, то був би пан 
Біг не сотворив Єву — «проба хлопської філософії, зрештою, осно-
вана на дуже старій книжній традиції»556), ворожо її сприймаючи: 
Моя жінка — мій перший ворог — «песимістичний погляд, навія-
ний, мабуть, відомою казкою про того царя, що велів прийти чоло-
вікові до себе і привести з собою свого найліпшого приятеля і най-
гіршого ворога; чоловік привів пса й жінку і відрекомендував пса 
як приятеля, а жінку як ворога»557. 

552 Там само. — C. 799.
553 Там само. — C. 590.
554 Там само. — C. 794.
555 Там само. — C. 803.
556 Там само. — C. 173.
557 Там само. — C. 172.
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Як доводять паремії, життя чоловіка без дружини оцінюєть-
ся негативно, порівн.:  Сам варив, сам і пік, тай так минув його 
вік — коментар: «життя нежонатого чоловіка»558; Сам як палець — 
коментар: «говорять про чоловіка, що живе сам…»559; Свищи, попе, 
в кужівку, колись утратив жінку — коментар: «говорять про попа-
вдівця»560. 

Однак і факт намірів одружитися також оцінюється не-
гативно, напр.: Світ собі зв’язати — коментар: «зайти в немиле 
становище або інший немилий зв’язок, оженитися нещасливо»561; 
Світ собі надторочити — коментар: «оженитися другий раз; гово-
рить удівець»562.

Разом із тим, у подружжі багато залежало саме від чоловіка: 
За доброго мужа жінка як би ружа — «за добрим мужем жінці 
добре»563; Милая рана від свого пана — «говорить жінка про лю-
бого чоловіка»564; і як протилежність: Де ти росла, де я ріс, до куп-
ки нас ворог зніс — коментар: «говорить чоловік до нелюбої жін-
ки, яку знайшов десь у далекій стороні»565; Я свою жінку люблю, 
але лише вночі, а в день роблю нею як конем — «стародавній погляд 
на жінку як на домашню невільницю»566; Вже хіба як руки на гру-
ди зложу, то тобі догоджу — «говорила нещасна жінка, що не мо-
гла догодити своєму примхливому чоловікові. Руки зложити на гру-
ди значить умерти»567. 

На тлі пануючого патріархату існували також родини, де за 
пев них обставин головували жінки: Знайди такого пана, аби тебе 
зробив старшим наді мною568, що засвідчує наявність серед укра-
їнських жінок сильних особистостей, які не мирилися із своїм ста-
ном підлеглої. 

У численних пареміях також зафіксована така цілком виправ-
дана гендерна нормативна поведінка, як побиття чоловіком влас-

558 Там само. — Т. 3. — С. 78.
559 Там само. 
560 Там само. — С. 87.
561 Там само. — С. 100
562 Там само.  
563 Там само. — Т.2 — C. 559.
564 Там само. — Т. 3. — С. 11.
565 Там само. — C. 59.
566 Там само. — Т. 2. — С. 174.
567 Там само. — Т. 3. — С. 63.
568 Там само. — Т. 2. — С. 660. 
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ної дружини: Як сі жінку не б’є, то печінка в ній гниє — «мотиву-
ється патріархальне биття жінки»569; Жінка не бита, як коса не кле-
пана570; Жінка не любить такого чоловіка, що її не б’є — «таке ві-
рування поширено ще скрізь у народі»571; Жінка та й вода не бита 
псується572 та ін. Іноді побиття жінки закінчувалося фатально, че-
рез що найбільше страждали діти: Хоч ви собі, тату, жінку при-
ведете, але нам мами не приведете — «докоряють діти батько-
ві, що побоями зігнав жінку зі світа і обіцяє дітям, що другий раз 
ожениться»573. 

Культурна традиція українського народу не заперечує повтор-
них шлюбів, але й не схвалює їх, порівн.: Перша жінка від Бога, дру-
га від людей, а третя від дідька — «песимістичний погляд на по-
вторні шлюби»574.

Як варіант подружнього життя в одній із приповідок маємо реф-
лексію на гуцульські шлюбні традиції: Поміняймося жінками, бра-
тику — «говорять, що між Гуцулами був колись, чи може й досі є 
звичай мінятися жінками по кількох роках життя»575; така традиція 
не характерна для решти українського суспільства, хоч у сучасному 
суспільстві простежуємо телегру на базі актуалізації названого яви-
ща: йдеться про телепередачу “Міняю жінку” на телеканалі “1+1”.

Родинне життя було надзвичайно важливим ще й через соці-
альний устрій: чоловіки, як і жінки, повинні були виконувати від-
повідні обов’язки, від чого залежав загальний добробут родини, що 
також яскраво відображено в приповідках, напр.: Жінка держить 
дім за три кути, а муж за четвертий — «домашнє хазяйство го-
ловно стоїть на жінці»576; Не так чоловік рознесе мішком, як жінка 
горшком — «жінка в господарстві витрачує значно більше, як муж, 
бо вона мусить годувати родину»577. Чоловіча робота мала більшу 
вагу: Де нема ґазди, там ладу не жди — «говорить удова по стра-
ті чоловіка»578.

569 Там само. — С. 174.
570 Там само. — С. 169.
571 Там само. — С. 169.
572 Там само. — С. 169.
573 Там само. — Т. 3. — С. 263.
574 Там само. — Т. 2. — С. 173.
575 Там само. 
576 Там само. — Т. 2. — C. 168.
577 Там само. — Т. 3. — С. 414.
578 Там само. — Т. 1. — C. 691.
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У родинному житті зазвичай були загострені стосунки між 
жінками (свекруха і невістка), що проживали в одному домі, напр.: 
Свекрові муха на носі — «свекруха  все  шукає  зачіпки  на не-
вістку, все сердита на неї»579; В невістки язичок, як гади — «ро-
зуміється, на погляд свекрухи, яку кожне слово невістки коле»580; 
Ти днись роби, я своє вже зробила — «говорила стара свекруха до 
невістки»581; Свекруха дістане поза вуха — коментар: «грозить не-
вістка сердитій свекрусі»582; «Що свекруха, то цокотуха» — комен-
тар: «говорить невістка про балакливу свекруху»583 та ін. За нескін-
чені чвари не схвалювали поведінку жодної сторони: Невістка пся 
кістка; свекруха пся юха — «говорять, аби жадній з них кривди не 
було»584.

Ставлення зятя до тещі репрезентовано в пареміях набагато 
м’якше, ніж ставлення невістки до свекрухи, але відображено ко-
рисливий характер таких стосунків, порівн.: Добра теща багата, 
а жінка здорова — «кожний парубок у селі шукає дівки здорової 
з багатим приданим, не знаючи, чи буде мати тещу добру чи злу»585.

Цікаво, що родина жінки вважалася більш близькою. Цей факт 
простежуємо й у сучасних родинних стосунках, порівн.: Татова та 
чоловіча родина, то далека — коментар: «жіноча родина по ста-
рому звичаю уважається ближчою від чоловічої»586. Разом із тим, 
Зять не родина, невістка не дитина —  коментар: «а все-таки вона 
належить до сім’ї»587.

Зміна віку мотивує зміни в ставленні до чоловіка / жінки, 
з’являється відповідна характеристика, напр.: Коли чоловік сивіє, 
тоді шаліє — «говорять, що старіючи, чоловік іноді дуріє»588. 

Разом із тим, нормативною поведінкою є пошана до літніх осіб 
(порівн.: Порахуй собі зуби, ніж мені маєш роки рахувати — «го-
ворить стара баба, яку хтось допитує про те, скільки їй літ»589).

579 Там само. — Т. 3. — С. 82.
580 Там само. — Т. 2. — С. 645.
581 Там само. — Т. 3. — С. 34.
582 Там само. — С. 82.
583 Там само.
584 Там само. — Т. 2. — С. 590.
585 Там само. — С. 272.
586 Там само. — Т. 3. — С. 47.
587 Там само. — С. 46.
588 Там само. — С. 414.
589 Там само. — С.14.
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Досвід літніх людей, зокрема й жінок, і чоловіків, ушанову-
ють, до їх думки прислухаються: Ґазда премудрий не знає того, що 
баба — «і баба може розумом та досвідом зрівнятися з чоловіком, 
що провадить самостійне господарство»590. Отже, зрідка все-таки 
позитивно оцінюється й жіночий розум.

Зазначимо, що паремії вербалізують також безліч соціальних 
проблем і подають їх оцінку в суспільстві, зокрема така соціальна 
проблема, як пияцтво, також відображена в приповідках, за що жін-
ку традиційно засуджують більше, ніж чоловіка: Чоловік проп’є 
вола, та й його слава, а жінка помело, так вже їй сі не яло — «жін-
ці соромніше бути п’яницею, ніж чоловікові»591.

У пареміях зафіксовано конкретні правила мовленнєвої пове-
дінки, в яких відображена українська ментальність, порівн.: Росте, 
коби здорове — коментар: «говорить мати про свою дитину. «Коби 
здорове!» — звичайна примівка материнської або взагалі людської 
ласкавості»592, Бодай ся тато і мама добре мали, а діти ще ліп-
ше — «побожне бажання загального гаразду»593. 

Яскраво свідчить про українську гендерну ментальність 
і приповідка, що демонструє чоловіче домінування в родині, до якої 
чоловік прирівнює суспільство: Коби то я був усім дітям тато, 
то би був порядок! — «як би я міг усім  людям розказувати і  лад 
давати»594.

Соціальний статус чоловіків / жінок яскраво вербалізований 
у приповідках в аспекті юридичних норм. Своє ставлення до суд-
дів демонструють як чоловіки (порівн.: Добийте мене, а не мучте 
мене — «кричав гуцул до судді, що держав його довго в слідстві»595; 
простежуємо фіксовані морально-етичні норми поведінки в суді: 
І на рідного тата  можна  правду вповісти — «в суді  звичайно 
вільно найближчим своякам не свідчити про свояка. Закон не при-
мушує дітей свідчити проти батька, але коли хочуть, можуть все 
вчинити»596), так і жінки (А втопили би тебе мої сльози! — «гово-
рили жінка до війта, що зробив їй якусь кривду»597).

590 Там само. — Т. 1. — С. 691.
591 Там само. — Т. 3. — С. 419.
592 Там само. — С. 59.
593 Там само. — С. 260.
594 Там само. — С. 261.
595 Там само. — Т. 2. — С.  11.
596 Там само. — Т. 3. — С. 260.
597 Там само. — Т. 1. — С. 423.
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У пареміях, що характеризують діяльність судді, зафіксоване 
патріархальне негативне ставлення до жінки, є вказівка на непри-
пустимість її діяльності як судді, і більше — взагалі жодної дотич-
ності до суду в будь-якій якості, напр.: Хоть піду до війта, то все я 
кобіта — «діло йде, очевидно, про якусь суперечку, де покликають-
ся на свідоцтво жінки, яка згори застерігається, що перед війтом її 
свідоцтво може не мати такого значення, як свідоцтво чоловіка»598; 
Як світ світом, не була баба війтом — «війтійство і взагалі всякі 
урядові становища здавна були привілегією мужчин, які не хочуть 
повірити, щоб в будущому се могло змінитися»599.

В аналізованому матеріалі, як бачимо, омовлено соціальні ролі 
й соціальні норми поведінки жінки в статусах тещі, свекрухи, не-
вістки, дружини, вдови, матері, а також за віковими характерис-
тиками — старої жінки, баби, дівчини на виданні і под., а чолові-
ка — як батька, власне чоловіка, громадського діяча.

Отже, приповідки, зібрані, впорядковані й потрактовані І. Фран-
ком, репрезентують усі соціально-вікові й родинні статуси чолові-
ків / жінок сучасного йому суспільства. Паремії містять як конкрет-
ні сценарії гендерної поведінки чоловіків / жінок, так і деклару-
ють ставлення суспільства до порушників норм і правил. Крім того, 
в пареміях простежуємо відображення динаміки соціальних змін 
у суспільстві, що безпосередньо пов’язані зі змінами в гендерній 
поведінці чоловіків і жінок. Цей матеріал багатоаспектно відо-
бражає гендерну програму галицького суспільства. Вочевидь, він 
вплинув на формування мовної гендерної свідомості Івана Франка, 
його стереотипи. 

Стереотипи міцно фіксуються у свідомості, їх важко перебо-
роти, особливо стереотипи масової свідомості, якими є паремії, зо-
крема й ті, що зафіксовані й потрактовані І. Франком. Вони є пев-
ним бар’єром у становленні рівноправних позицій жінки й чолові-
ка, зокрема в політичній, економічній, правовій і культурній сферах 
суспільного життя. Хоч у сучасному суспільстві, як зауважувалося, 
старі стереотипи, навіть ті, що заґрунтовані на архетипах, частково 
зруйновані. Однак поступово виробляються інші, нові. 

Зрозуміло, що сутність стереотипу аксіологічна за своєю при-
родою: вони бувають позитивними чи негативними. Однак погоди-
мося з іншими дослідниками, які вважають, що стереотипи за сво-

598 Там само. — С. 322.
599 Там само. — С. 322.
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Дещо про практику їхнього лексикографування

єю основою “неправильні”, оскільки вони нелогічні за походжен-
ням, суперечливі, помилкові з огляду на мораль600. 

У процесі аналізу оцінних стереотипів та їхнього мовленнєво-
го вираження необхідно, вочевидь, розмежовувати поняття соціаль-
ного стереотипу й стереотипу індивідуального. Про це докладно 
пише О. Бєссонова601.

Соціальний стереотип (його інколи називають ще “культур-
ним стереотипом”), таким чином, характеризується ознаками, ре-
левантність яких підтверджується більшістю представників відпо-
відної соціальної групи, а індивідуальний — це насамперед думка 
про певні риси особи, висловлена окремими представниками від-
повідної соціальної групи, а значить, індивідуальний стереотип є 
нестабільним, непослідовним. 

2.6. Фемінізація сучасної української мови: актуалізація 
лексико-словотвірного класу слів ― назв осіб жіночої статі. 

Дещо про практику їхнього лексикографування 
(Т. А. Космеда)

Характерною ознакою української мови на сучасному етапі її 
розвитку є  фемінізація, тобто збільшення кількості лексем на по-
значення назв осіб жіночої статі, що доводять українські фахівці 
з гендерної лінгвістики. 

Категорія слів — назв осіб жіночої статі — це динамічна ка-
тегорія агентивних іменників602, що активно розвивається, продукт 
лексичних і словотвірних процесів. Висловлену думку щодо роз-
витку зазначеного класу слів можна підтвердити прикладами, зі-
браними А. Нелюбою й укладеними в його словнику “Лексико-
словотвірні інновації”603.

Лише в 2010–2011 рр. зафіксовано близько 40 нових назв жінок. 
Серед цих номінацій виокремимо найбільш продуктивний тип — 
утворення назв осіб жіночої статі за професією, родом заняття від та-
ких самих назв осіб чоловічої статі за допомогою суфікса -к, порівн.: 

600 Див. про це, напр.: Бєссонова О. Л. Оцінний тезаурус англійської мови: 
когні тив но-гендерні аспекти… — С. 203.

601 Див.: Там само.
602 Про статус агентивніх імен див.: Космеда Т. А. Функционально-сема сио-

логическое исследование имен предметно-признаковой семантики... — С. 209–351.
603 Див.: Нелюба А. Лексико-словотвірні інновації. 2010–2011 : [словник] / 

А. Нелюба. — Х. : Харківське іст.-філол. товариство, 2012. — 100 с.
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барменка — ‘жінка-бармен’; гедлайнерка — ‘жінка-гедлайнер’; де-
канка — ‘жінка-декан’; консулка — ‘жінка-консул’; логопедка — 
‘жінка-логопед’; ньюсмейкерка — ‘жінка-ньюсмейкер’; пастор-
ка — ‘жінка-пастор’; перформерка — ‘жінка-перформер; жінка-
фахівець перформенсу’; пивникарка — ‘жінка — продавець пива’. 
Поширеним є цей словотвірний тип і з використанням суфікса -ин, 
порівн.: гастроенерологиня — ‘жінка-гастроенеролог’; кінознав-
чиня — ‘жінка-кінознавець’; лижкиня — ‘жінка, яка бігає на ли-
жах (про спортсменку)’; метереологиня — ‘жінка-метеоролог’; не-
врологиня — ‘жінка-невролог’; педагогиня — ‘жінка-педагог’; пі-
лоткиня — ‘жінка-пілот’; синоптикиня — ‘жінка-синоптик’ та ін. 

В окремих випадках значення дещо розширюється й, крім указів-
ки на професію, лексема виражає значення — ‘жінка, яка має відно-
шення до того, що названо у твірній основі’, напр., політологиня — 
‘жінка-політолог; жінка, яка має відношення до політології’.

Крім назв за професією, утворюються й номінації жінок за ста-
тусом, напр.: монархиня — ‘жінка-монарх’; патріархиня — ‘жінка-
патріах’. 

Рідше використовуються суфікси -иц і -их, порівн.: державопо-
садовиця — ‘жінка-держпосадовець’; суддиха — ‘жінка-суддя’; го-
ловиха — ‘жінка-голова установи, організації’; утворилося навіть 
екс-головиха — ‘колишня головиха’.

Серед назв осіб жіночої статі є назви-характеристики за титула-
ми (рекордсвуменка — ‘жінка-рекордсмен’), приналежністю до від-
повідних організацій, інститутів (манівка — ‘особа (дів чина), член 
МАНу’; феменка — ‘жінка-учасниця Femen’; щоденними функція-
ми (покупчиня — ‘жінка-покупець’), характерологічною діяльністю 
(дебаторка — ‘жінка, яка бере участь у дебатах’; запитальниця — 
‘жінка, яка запитує’; опозиціянка — ‘жінка-опозиціянт’), діяльніс-
тю, що відповідно оцінюється (реклетирка — ‘жінка-реклетир, 
тобто рекламний рекетир’; кінокрасуня — ‘красуня, яка має сто-
сунок до кіно’), характеристика людських якостей (хуципістка — 
‘жінка-хуципіст, тобто особа, яка демонструє хуцпу — верх циніз-
му і нахабства’; воякиня — ‘жінка-вояка’).

Нові функції, які виконують жінки, породжують нові номіна ції, 
напр.:  лінгвогувернантка — ‘жінка-лінгвогувернант’. Утворюються 
й нові назви за ознакою “особа жіночої статі, яка проживає в певній 
країні”, напр. кувейтянка — ‘жінка-мешканка Кувейту’ і под.
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Отже, простежуємо фемінізацію, що пов’язана з активною ді-
яльністю жінок у суспільному житті України, підвищенням їхньо-
го соціального статусу, функцій. Це, очевидно, позитивна тенден-
ція в сучасній українській мові, що скерована на диференціацію чо-
ловічих і жіночих агентивних іменників, виокремлення назв — осіб 
жіночої статі від узагальнено-генералізованих назв осіб чоловічої 
статі, що переважно використовуються для назв осіб жіночої статі 
(порівн.: інженер Борисова). 

Як відомо, складні слова з прикладками типу жінка-покупець, 
жінка-рекордсмен є проміжними утвореннями: йдеться, з одного 
боку, про вживання агентивних назв осіб чоловічої статі для назв 
осіб жіночої статі й через утворення складних прикладкових кон-
струкції перехід до утворення жіночих назв. 

Аналіз наведених прикладів засвідчує, що сьогодні роль жінки 
в суспільстві підвищилася: простежуємо участь жінки в різних ви-
дах діяльності, що колись була виключно прерогативою чоловіків. 
Власне ця необхідність назвати нові жіночі професії й привела до 
виникнення системи нових жіночих назв. 

Очевидно, сьогодні виникла необхідність доопрацювання під-
ручників зі словотвору, морфології та стилістики. Оскільки до цього 
часу побутує думка, висловлена в академічному виданні 1969 р. за 
редакцією І. Білодіда, де наголошується, що «… багато іменників — 
назв професій, посад та звань — для обох статей мають здебільшого 
тільки форму чоловічого роду: інженер, інспектор, декан, дирек-
тор, ректор, президент, кандидат, доцент, доктор, професор, 
академік, майстер, машиніст, пілот, контролер, касир, капітан 
тощо. Це явище пояснюється соціально-економічними умовами ви-
никнення відповідних назв: у минулому такі професії стосували-
ся тільки чоловіків. Від зазначених іменників зрідка можуть утво-
рюватися назви жіночого роду за допомогою суфіксів –к-а, -иц-я, 

-ес-а, -ис-а: лікарка, письменниця, поетеса, директриса…»604. Якщо 
зазначеному виданню 45 років і зрозуміло, що воно відображає ре-
альний стан мови на той період, то дивує, що в підручниках, які 
вийшли в Україні 6 – 10 років тому, це питання також не набуло 
об’єктивного опису. О. Чуєшкова аналізує мовленнєвий матеріал, 
наведений в підручниках В. Горпинича (2006) і Г. Волкотруб (2008). 
Очевидно, В. Горпинич зовсім не має рації, коли стверджує, що 

604 Сучасна українська літературна мова : в 5 т. / за заг. ред. І. К. Білодіда. — 
Т. 2. : Морфологія. — К. : Наук. думка, 1969. — С. 52.
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іменники чоловічого роду на позначення осіб за професією «не 
мають жіночого відповідника типу автор – авторка, учень – уче-
ниця і легко заступають його опозицію під час номінації осіб 
жіночої статі: Прийшла декан Врублевська; Професор Пентилюк 
відсутня»605. Погоджуємося з думкою О. Чуєшкової, що супереч-
ливою видається й позиція Г. Волкотруб, яка переконана, що чи-
мало іменників чоловічого роду на позначення осіб за професією, 
посадою, званням,  не мають паралельних форм жіночого 
роду. Але для значної кількості назв осіб дослідниця припускає 
можливість існування паралельних форм чоловічого й жіночого 
родів: журналіст – журналістка, касир – касирка, офіціант – 
офіціантка606. Г. Волкотруб при цьому зауважує, що іменники 
жіночого роду належать до стилістично нейтральної лексики й для 
позначення осіб жіночої статі в художньому, публіцистичному, роз-
мовному стилях саме їй надається перевага. Не зовсім зрозуміло, 
чому дослідниця оминає науковий стиль, а про офіційно-діловий 
зауважує, що в ньому «посади, професії, звання жінок позначають-
ся іменниками чоловічого роду»607. Але ж такі висловлювання не 
відображають нашої мовної реальності. І вони повторюються, як 
ми відстежили разом із О. Чуєшковою608, в низці інших сучасних 
підручників з української мови609. Уважаємо такий факт неприпу-
стимим. 

605 Горпинич В. О. Морфологія української мови : підруч. / В. О. Горпинич. — 
К. : ВЦ “Академія”, 2004. — С. 61.

606 Див.: Чуєшкова О. Форми із суфіксом –к(а) як засіб позначення жінок 
в офіційно-діловому та науковому стилях сучасної української літературної мови / 
О. Чуєшкова // Незгасимий СЛОВОСВІТ : збірник наук. праць на пошану проф. 
В. С. Калашника / уклад. М. Філон, Т. Ларіна. — Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 
2011. — С. 285.

607 Волкотруб Г. Практична стилістика української мови : навч. посіб. / Г. Вол-
ко  труб. — Тернополь : Підручники і посібники, 2008. — С. 104.

608 Примітка. У наведеній статті О. Чуєшкова припускає помилку, зарахову-
ючи вітчизняну дослідницю О. Горошко до зарубіжних учених, що, вочевидь, за-
свідчує необхідність наявності історичного нарису української гендерної лінгвіс-
тики.

609 Див. напр.: Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення / М. Зубков. — 
Х. : Торсінг, 2001. — 384 с.; Мацюк З. Українська мова професійного спілку-
вання : навч. посіб. / З. Мацюк, Н. Станкевич. — К. : Каравела, 2008. — 352 с.; 
Михайлюк В. О. Українська мова професійного спілкування : навч. посіб. / 
В. О. Михайлюк. — К. : ВД “Професіонал”, 2005. — 496 с.; Пивоваров В. М. 
Ділова українська мова : навч. посіб. / Ю. І. Калашник, В. М. Пивоваров, 
Л. Г. Сав ченко. — Х. : Право, 2008. — 120 с.
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Проблема сексизму не нова, і, як наголошувалося, Рада Європи 
вимагає нейтралізувати це мовне явище. Однак автори новіт-
ніх підручників зовсім не враховують мовні реалії й вимоги Ради 
Європи, як і не враховують вони доказів сучасних мовознавців, ре-
презентованих у великій кількості публікацій, що констатують на-
явні зміни функціювання назв осіб жіночої статі, про що вже йшло-
ся й у першому розділі цієї монографії (напр., праці О. Пономаріва, 
С. Семенюк610 та ін.). 

О. Тараненко слушно наголошує, що мова не встигає перебуду-
ватися слідом за реальним зростанням суспільного значення жінок 
у сучасному світі, тому потребує певного реформування в рамках 
відповідної мовної політики611. Проте не лише реформування, але 
й фіксації цього явища, зокрема й у відповідних посібниках, 
довідниках, словниках.

У світовій лексикографії має місце практика створення 
слов ників назв жінок, чого не простежуємо в українському мо-
вознавстві, зокрема один із таких словників вийшов у Варшаві 
(2006) за редакцією В. Кульпіної і Я. Вавжинчика612 й стосується 
російської мови. Джерельною базою цього видання стали тлумач-
ний словник назв жінок (понад 7 000 одиниць) М. Колесникова613, су-
часні тлумачні словники російської мови та сучасні російські газети.

У передмові В. Кульпіна і Я. Вавжинчик зауважують, що мета 
словника — репрезентувати один з лексико-словотвірних класів 
слів у сучасній російській мові — агентивні назви осіб жіночої ста-
ті. У словнику міститься 1 350 назв жінок за різними видами їхньої 
діяльності — більшість з уміщених у цей словник назв функціює в 
російській мові і на позначення осіб чоловічої статі, проте в слов-
нику подані й такі, що є назвами винятково осіб жіночих професій 

610 Пономарів О. Іменники жіночого роду в назвах за професіями / О. Понома-
рів // Філософсько-антропологічні студії ‘2001. Спецвипуск. — К. : Стилос, 
2001. — С.183–186; Пономарів О. Культура слова : Мовностилістичні поради / 
О. Пономарів. — К. : Либідь, 2001. — 240 с.; Семенюк С. Формування словотвірної 
підсистеми фемінітивів до чоловічих особових назв за соціальним станом у новій 
українській мові / С. Семенюк // Українська мова. — 2007. — № 4. — С. 65–76.

611 Див.: Тараненко О. О. Принципи андроцентризму в системі мовних коор-
динат і сучасний гендерний рух… — С. 18.

612 См.: Названия женщин. Дополнительный словарь / [под ред. В. Кульпиной 
и Я. Вавжинчика]. — Warszawa : Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu 
Warszawskiego, 2006. — 108 с.

613 Колесников Н. П. Толковый словарь названий женщин / Н. П. Колесников. — 
М. : “Азбуковник”, 2002. — 160 с.



166

Розділ ІІ. Граматична категорія роду, лексико-семантична, 
фразеологічна й словотвірна системи в аспекті 

гендерної лінгвістики та лексикографічна практика 

і занять, представниць різних видів спорту, мистецтва, членів соці-
альних груп, творчих та інших об’єднань, мешканок країн, міст, 
місцевостей, етнічні, національні назви жінок, їхні характеристики 
за фізичними, психічними та іншими ознаками614.

Автори видання пояснюють, що словник називається 
Додатковим тому, що він доповнює реєстр жіночих імен, що за-
фіксовані у “Сводном словаре современной русской лексики” за 
редакцією Р. Рогожнікової615, тлумачному словнику назв жінок 
М. Колесникова та інших словниках сучасної російської мови. 

У зв’язку зі збільшенням в останні роки кількості назв осіб 
жіночої статі, продуктивністю їхнього творення автори видан-
ня вирішили зібрати й оформити в словник зазначені назви, що 
утворилися після 2000-го року, щоб репрезентувати «найбільш 
повний спектр існуючих на сьогодні номінацій» — назв осіб жі-
ночої статі.

Автори зазначеного видання слушно зауважують, що сучасні 
найменування жінок є «наслідком тривалої мовної історії форму-
вання й функціювання цих типів агентів. У зв’язку з чим і назрі-
ло завдання практичної лексикографії — подати найбільш можли-
ву повну картину їхнього вживання в типових прикладах» (пер. ав-
тор. — Т. К.)616.

В українській лексикографії, на жаль, на сьогодні взагалі від-
сутні такі спеціалізовані словники, хоч матеріал для них зібрано 
й зафіксовано у відповідних лексикографічних виданнях, насампе-
ред словниках неологізмів української мови.

Укладачі словника жіночих назв російської мови розуміють, що 
навряд чи могли зафіксувати абсолютно всі новоутворені жіночі на-
зви, однак зібраний матеріал, на їхню думку, дає змогу простежити 
тенденції розвитку цього класу слів, з’ясувати місце жіночих номі-
націй в системі російської мови, насамперед у розмовному мовлен-
ні й професійній комунікації. Словник відображає живі словотвір-
ні процеси у сфері утворення жіночих назв, оскільки кожне слово 
в цьому виданні ілюструється прикладами живого слововживання, 
а значення слів конкретизуються підібраними контекстами. 

614 Названия женщин. Дополнительный словарь… — С. 4.
615 Сводный словарь современной русской лексики : [в 2-х т.] / [под ред. Р. П. Ро-

го ж никовой]. — М. : Русский язык, 1991.
616 Названия женщин. Дополнительный словарь... — С. 4.
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Важливо й те, що корпус зазначеного вище словника є наслід-
ком роботи авторів із “живими” текстами, що засвідчує особливос-
ті розмовного мовлення початку ХХІ сторіччя.

Низка утворень, наведених у рецензованому словнику, функці-
ює лише в межах розмовного мовлення й просторіччя. Однак 
В. Кульпіна і Я. Вавжинчик наголошують, що сфера функціювання 
жіночих агентивних імен постійно розширюється, охоплюючи все 
більш нові мовні регістри, зокрема й такі, що «“зарезервовані” за 
писемними стилями: науковою статтею, доповіддю на конференції, 
науковою дискусією, канцеляритом. Крім того, низка утворень 
з оказіоналізмів, неологізмів й експресивізмів переходить у розряд 
стилістично нейтральної лексики: в сучасній мові в жіночих агенсів 
часто розвиваються нові значення (порівн. монистка як берегиня 
сімейних традицій і моралі), наслідком цього є розвиток полісемії 
й перерозподіл ієрархії значень, що й прагнули відобразити автори 
словника в процесі укладання словникових статей» (пер. автор. — 
Т. К.)617.

В. Кульпіна і Я. Вавжинчик слушно уважають, що словник назв 
жінок дасть змогу з’ясувати типову морфологічну будову жіночих 
агентивних імен з огляду на їхню словотвірну структуру, допоможе 
визначити твірні й похідні основи, виокремити продуктивні типи, 
можна буде визначити й видові кореляції й пропорції твірних, част-
ку префіксальних дієслів і найбільш продуктивні суфікси, встано-
вити їхній зв’язок з категорією перехідності – неперехідності і под. 
Отже, подібні словники мають велику теоретичну значущість для 
мовознавчої науки.

Лексикографічна презентація матеріалу в цьому доповнюваль-
ному словнику «здійснюється шляхом ілюстрування вживання кож-
ної вміщеної у словник лексеми прикладами з Інтернету, матеріалів 
сучасної преси, журналів, радіо й телебачення, художньої, зокрема 
й науково-фантастичної літератури, й через стилістичні позначки 
при низці лексем у разі їхньої стилістичної маркованості — таких, 
як розм., чи ж прагматичні коментарі, що містяться вже в самих ци-
татах. Словникові статті демонструють розвиток у слів нових зна-
чень в різних жанрах словесності» (пер. автор. — Т. К.)618.

В. Кульпіна і Я. Вавжинчик наголошують, що розглядають оди-
ниці  словника як агноніми. Цей термін у сучасне мовознавство вве-

617 Там же. — С. 5.
618 Там же. — С. 6.
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ли, як відомо, В. Морковкін і А. Морковкіна619. Часто це слова, що 
не зафіксовані жодним словником, але вони репрезентують реаль-
ний пласт лексики. Це засвідчують зафіксовані приклади їхнього 
слововживання в розмовному мовленні. В. Кульпіна і Я. Вавжинчик 
образно називають подібні слова “містом звичних облич”, наголо-
шуючи, що такі лексеми знайомі носіям мови потенційно, їх не 
сприймають як неологізми, оскільки вони утворюються за відоми-
ми в мові моделями: простежуємо чинність закону мовної аналогії.

Звичайно, хоч у Передмові укладачі названого словника 
й окрес лили його значення, але він все-таки недосконалий: як ви-
дається, бракує відповідних лінгвістичних коментарів, указівок на 
джерело прикладів слововживання, подання тлумачення, трапля-
ються орфографічні помилки. Наведених даних усе-таки не ви-
стачає пересічному носію мови, порівн. зразки повних словнико-
вих статей названого словника: абсурдистка Героиня — молодая 
абсурдистка620; агрессорша … совершенно обнаглела малолетняя 
агрессорша. — Много ты, прыщавая, знаешь621; аллергичка Да, 
кстати, я сама аллергичка в какой-то степени622; бодрячка  Так 
и есть — бодрячка о чем-то говорила с парнем в голове очереди, 
а ее подруга плелась к хвосту, видать, ничего хорошого от таких 
разговоров623; генетичка Мужественный уголовник снабжал ис-
следователей мужской животворящей влагой, попутно влюбив-
шись в милую генетичку, однажды оказавшую ему помощь в испол-
нении его нескучных обязанностей. Все вместе выглядело весьма 
изящно, к удовольствию непритязательной мужской аудитори624. 

Проте цей словник може бути основою для розробки інших, 
більш досконалих видань, зокрема, як видається, вдалою є схема 
репрезентації лексичного матеріалу в словнику А. Нелюби, напр.: 
Баракописка — пис-а(ти) про барак(и) — +0+а/а Жінка (пись-
менниця), яка пише про бараки. … в засіках української поезії є 
кілька мільйонів віршів — від бароко писців і Котляревського до 
баракописки Секлети Храбустяк (О. Сенчак. Кайф)625.

619 См. об этом: Морковкин В. В. Русские агнонимы (слова, которые мы не 
знаем) / В. В. Морковкин, А. В. Морковкина. — М. : Наука, 1997. — 320 с.

620 Названия женщин. Дополнительный словарь… — С. 8.
621 Там же. — С. 9.
622 Там же. 
623 Там же. — С. 13.
624 Там же. — С. 17.
625  Нелюба А. Лексико-словотвірні інновації. 2010–2011: Словник / А. Нелюба. — 

Х. : Харків. іст.-філол. товариство, 2012. — С. 12.
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Як бачимо, стаття має чотирикомпонентну структуру з відпо-
відним використанням шрифтів: 1) дериват і його мотиватор (мо-
тиватори), 2) словотвірне значення деривата, 3) контекстний 
зразок використання, 4) джерело. Концепцію словника докадно ре-
презентовано у вступній статті автора626.

Український русист М. Алексеєнко також торкнувся проблеми 
лексикографування фемінізмів627. Дослідник наголошує, що ген-
дерний підхід до вивчення ідеографічної параметризації концептів 
культури показав необхідність врахування психологічних, 
соціальних, суспільно-історичних, світоглядних і культурних 
аспектів цих концептів, що дає змогу виокремити опозицію “sex”  – 
“gender”, у якій поняття “sex” «виконує роль етикетки для позначен-
ня біологічних особливостей чоловіків і жінок, а “gender” — містить 
комплекс соціальних і психологічних процесів, а також культурних 
налаштувань, породжених суспільством, таких, які впливають на 
поведінку індивідуума, вибір соціальних стратегій і под.» (пер. ав-
тор. — Т. К.)628. 

М. Алексеєнко аргументує думку, що в гендерології більшу 
увагу дослідників привертає другий член опозиції “чоловік’ – 
‘жінка”. У русистиці спробу лінгвокультурологічного аналізу базо-
вого концепту культури жінка здійснювала ціла низка науковців — 
І. Забілин, А. Вежбицька, В. Маслова, І. Сандомирська, В. Телія, 
Д. Малишевська, В. Мокієнко, Х. Вальтер, М. Басараб та ін. Однак 
до цього часу, як наголошує названий учений, ще не визначено 
навіть обсяг одиниць вербалізації концепту жінка в російській 
лінгвокультурі. 

М. Алексеєнко вважає, що найбільш повна й чітка семантична 
параметризація мікросистеми фемінізмів, репрезентована в семан-
тичному словнику російської мови. Вона показує наявність надзви-
чайно складних семантичних, епідигматичних, функційних і праг-

626 Див.: Нелюба А. Передмова / А. Нелюба // Нелюба А. Лексико-словотвірні 
інновації... — С. 3–7.

627 См.: Алексеенко М. Проблемы лексикографического описания феминиз-
мов / М. Алексеенко // Słowo. Tekst. Czas VII. Nowe środki nominacji językowej 
w nowej Europie : Materiały VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej (Szczecin, 
21 – 23 listopada 2003 r.) / pod. red. M. Aleksiejenki i M. Kuczyńskiej. — Szczecin, 
2004. — S. 293–301.

628 Малышевская Д. Базовые концепты культуры в свете гендерного подхода 
(на примере оппозиции Мужчина / Женщина) / Д. Малышевская // Фразеология 
в контексте культуры / ред. В. Н. Телия. — М. : “Азбуковник”, 1999. — С. 180.



170

Розділ ІІ. Граматична категорія роду, лексико-семантична, 
фразеологічна й словотвірна системи в аспекті 

гендерної лінгвістики та лексикографічна практика 

матичних зв’язків між одиницями — назвами жінок, що покрива-
ють собою з різним ступенем повноти практично всі рубрики ідео-
графічної схеми ‘Людина’629.

Зауважено також, що активізація семантичної динаміки мови 
новітнього часу ще більш ускладнює як якісний, так і кількіс-
ний опис фемінізмів. Склад феміністичних найменувань активно 
поповнюється у всіх мовах світу. Це процес універсальний. Поряд 
із застарілими номінаціями, а також такими, що “застарівають” на 
наших очах, трансформуючись у пасивний склад мови, з’являються 
неологізми, оказіоналізми. Деякі з них так і не ввійшли в мовну си-
стему, не фіксуються словниками.  

М. Алексеєнко аналізує один із відносно нових словників ро сій -
ської мови, що репрезентує лексикографію лінгвогендерології. Це тлу-
мачний словник назв жінок, укладений М. Колесниковим630, про який 
вже згадувалося вище. Зазначений словник містить 7000 фемінізмів. 
Як наголошує його укладач, словник «дає можливість розмірковува-
ти про те, яке місце посідала жінка в кріпосній Росії, Радянському 
Союзі і яким є її місце в демокра тич ній державі, яку роботу вона ви-
конувала в минулому й чим займа ється в наші дні, як до неї став-
ляться в сім’ї й суспільстві, що в ній цінять і що засуджують, якими 
є її духовний світ, зацікавлення, думки, зовнішній вигляд, характер, 
поведінка»631. М. Алексеєнко доводить, що цей перший у російській 
лексикографії словник фемінізмів далеко не повний за обсягом, 
оскільки в нього не увійшло багато загальномовних і досить поши-
рених фемінізмів. Дослідник наводить низку прикладів. Наголошує 
він і на відсутності в словнику субстантивованих жіночих назв, 
жаргонізмів, що переходять в літературну мову, номенклатурних 
назв, діалектизмів й оказіоналізмів.

М. Алексеєнко висновкує, що «повний, комплексний і уніфі-
кований лексикографічний опис феміністичних номінантів 
російської мови з урахуванням новітніх мовних змін, даних сучас-
ного російського мовлення, художніх і наукових лінгвістичних 
текстів ще попереду. Навіть основні базові фемінізми потребують 
подібного опису» (пер. автор. — Т. К.)632. Усе сказане цілком стосу-

629 См. об этом также: Никитина Т. Г. К вопросу о классификационной схе-
ме фразеологического идеографического словаря / Т. Г. Никитина // Вопросы 
языкознания. — 1995. — № 2. — С. 44–49.

630 Колесников Н. П. Толковый словарь названий женщин… 
631 Там же. — С. 3.
632 Алексеенко М. Проблемы лексикографического описания феминизмов... — 

С. 299.
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ється української гендерної лексикографії, що потребує розробки.
Зазначимо, що російська гендерна лексикографія характери-

зу ється й наявністю низки інтернет-словників, напр., це словник 
феміністок, що укладений за матеріалами опублікованого в США 
Г. Бердом і К. Серфом офіційного словника сексуально скоригованої 
мови; в ньому у виразно пародійній формі репрезентовано терміни, 
що відображають основні ідеї феміністської лінгвістики, порівн. 
рос.: альтернативная внешность — ‘непривлекательная женская 
внешность’; сексуальный работник — ‘проститутка’; позитив-
ный язык — ‘использование женского рода во всех неопределен-
ных случаях’; чрезмерный зрительный контакт — ‘оскорбитель-
ная форма сексуального приставания’ і под.633. 

Існує й словник-перекладач жіночої мови на мову чоловіків. 
Наведемо фрагмент з цього словника, що репрезентує жартівливо-
іронічну тональність, порівн. рос.:  «Совершенно очевидно, что 
мужчины и женщины говорят на разных языках — даже если 
с одним и тем же акцентом. Проблема понимания мужского языка 
у женщины возникает довольно редко, потому что мужской язык, 
по сути, прост и функционален, и если мужчина говорит: “Мне 
холодно”, то он имеет в виду, что он замерз. Другое дело — язык 
женщины. Допустим, она говорит: “Мне холодно”. Помимо чисто 
физиологического состояния, это может означать все, что угодно 
(чаще всего — завуалированную просьбу обнять). Ни один муж-
чина никогда не сможет овладеть женским языком в совершен-
стве, но стать приличным переводчиком — вполне реально. Когда 
жена в ярости кричит: «Уходи из моего дома, сволочь» (вы при этом 
честно отправляетесь паковать чемоданы) — она имеет в виду: 
а) «Посмотрим, сможешь ли ты без меня выжить! А если сможешь, 
сам увидишь, в кого превратишься со своими грязными рубашками 
и вечным пивом!»; б) «Вернись, обними меня и скажи, что любишь 
меня больше жизни!»; в) «Если будешь больше зарабатывать, мо-
жешь остаться»634.

В інтернет-виданні міні-словника жіночої і чоловічої мов 
пропонується набір звичних для посякденного спілкування фраз 
з їхнім “перекладом” для чоловіків і жінок. При цьому в жіночій 

633 См.: Словарь феминисток // [Электронный ресурс]. — Режим досту-
па : http://www.safety.spbstu.ru/IAMGindex.ppp?446

634  См.: Советы мужчинам — словарь-переводчик женского языка // 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.vsesovety.ru/slovarzhen.html 
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фразеологічна й словотвірна системи в аспекті 

гендерної лінгвістики та лексикографічна практика 

частині цього словника відображено двозначність чи навіть енан-
тео семічність жіночого мовлення, що окреслено в східному при-
слів’ї: Послухай жінку і зроби все навпаки. Наведемо приклади з 
цього джерела в перекладі українською мовою: Так = Ні; Ні = Так; 
Можливо = Ні; Я винувата = Ти ще пожалієш; Ти такий мужній = 
Тобі треба побритися; Я не кричу! = Так, я кричу, тому що я ду-
маю, що це важливо!; Ти мене любиш? = Я збираюся попросити 
щось дороге і под. У чоловічій частині цього “словника” містять 
зразки мовного мислення чоловіків, порівн.: Так = Так; Ні = Ні; 
Я голодний = Я голодний; Я змучений = Я змучений;У Вас гарна 
сукня = У тебе гарні груди; Можна запросити Вас на танець = 
А потім я збираюся зайнятися з тобою любов’ю; Чи можу запро-
сити Вас на вечерю? = А потім я збираюся зайнятися з тобою 
любов’ю і под.635.

У російській лексикографії укладено й жіночий фразеологіч-
ний словник, що містить паремії, характерні для мовлення жінки. 
Названий словник має вказівку на адресанта — довідковий посіб-
ник для чоловіків636, що засвідчує його жартівливий характер.

Отже, в українській і російській мовах простежуємо спільні 
процеси стосовно збільшення назв осіб жіночої статі, що засвідчує 
процес фемінізації. Однак в українській лексикографії бракує спе-
ціальних словників, що фіксували б окреслений новий пласт лекси-
ки, що потрібно для розвою лінгвістичної теорії — мовознавцям-
теоретикам (насамперед у сфері лінгвогендерології) і для осмис-
лення дискурсивної практики в щоденному використанні носіями 
української мови.

*  *  *

Соціокультурна обумовленість статі робить можливим вивчен-
ня соціальних гендерних стереотипів з урахуванням і стереотипів 
індивідуальних, що відповідно вербалізовані. Кожній статі припи-
сують низку обов’язкових норм і оцінок, що регламентують їхню 
гендерну поведінку. Ця регламентація найбільш виразно відобра-

635 См.: Мини-словарь женского и мужского языка // [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа : http://www.basis.aisecalumni.ru/dictionary-w.html

636 Лебедев И. Женский фразеологический словарь. Справочное пособие для 
мужчин : [Электронный ресурс] / И. Лебедев. — Режим доступа : http://www.koob.
ru/lebedev_igor/slovar_frazeologii.



2.6. Фемінізація сучасної української мови: актуалізація 
лексико-словотвірного класу слів — назв осіб жіночої статі. 

Дещо про практику їхнього лексикографування

жається в мові у вигляді стійких словосполучень, як це було про-
ілюстровано, зокрема й синтаксичними фразеологізмами. 

Паремії є одним із найважливіших джерел знання й репрезен-
тації гендерної стереотипізації і їхньої зміни. У них, власне, й фік-
сується весь інвентар гендерних стереотипів, однак частота вжи-
вання їх у мові неоднакова, тому аналіз комунікативних ситуацій, 
дискурсу кожної епохи робить можливим визначення найбільш 
частотних стереотипів. Розмаїття гендерних стереотипів дає змогу 
маніпулювати комунікацією, виробляти відповідні стратегії й так-
тики спілкування. 

Гендерні стереотипи — це культурно, психологічно й соціаль-
но зумовлені думки про якість, атрибути й норми поведінки пред-
ставників обох статей. Вони послідовно вербалізуються, репрезен-
туючись насамперед у паремійних формулах, відповідних вербаль-
них моделях, словесних, зокрема й граматичних схемах, штампах.

Соціальні зміни відобразилися й на підвищенні продуктив-
ності агентивних іменників жіночого роду в сучасній українській 
мові. Уживання жіночих назв репрезентує новий колективний до-
свід українців, змінює сприйняття жінки не лише в мовній свідо-
мості, але й на ментальному рівні. 

Актуалізований у сучасному мовленні українців процес лінг-
вофемінізації на лексико-семантичному, фразеологічному й слово-
твірному рівнях засвідчує, що в свідомості українців ментально за-
кладена суперечливість стосовно сприйняття жінки: з одного боку, 
особлива повага до жінки — берегині роду попри наявний андро-
центризм, а з другого, — її негативне сприйняття як істоти, яка має 
багато вад і є вторинною стосовно чоловіка.

Отже, соціальне, як бачимо, інтерпретується не як зовнішній 
чинник, що задає ті чи ті процеси, а як факт мови; воно невіддільне 
від внутрішньої структури мови.

Перед українськими лексикографами, як видається, сьогодні 
постає важливе завдання — репрезентувати повну картину вживан-
ня назв жінок із наведенням типових прикладів з українського мов-
лення, оскільки лінгвістичний аналіз лексем — номінацій жінок 
сприятиме осмисленню не лише загальної теорії гендерної лінгвіс-
тики, але й насамперед теорії номінації, словотвору, стилістики.
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Р О З Д І Л  ІІІ.
 

ГЕНДЕРНО МАРКОВАНІ
КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ Й ТАКТИКИ

У ВЕРБАЛЬНІЙ І НЕВЕРБАЛЬНІЙ 
КОМУНІКАЦІЇ
(Т. Ф. Осіпова)

Чоловіки й жінки, зрозуміло, різняться наявністю відповідних 
комунікативних стратегій і тактик, про що вже частково йшло-
ся в попередніх розділах. Це пояснюється передусім особли-

востями їхньої фізіології й психології, що послідовно виявлється 
в мовленні. На жаль, комунікативні конфлікти часто зумовлені еле-
ментарною гендерною неграмотністю. Уважаємо, що знання про 
гендерну специфіку вербальної й невербальної комунікації чоло-
віків і жінок потрібно широко репрезентувати суспільству, інфор-
муючи про ці особливості вже в дошкільних і шкільних установах 
і вищих навчальних закладах: необхідно навчати молоде поколін-
ня враховувати ці особливості, репрезентуючи гендерні комуніка-
тивні стереотипи, що, безумовно, сприятиме активізації успішної 
комунікації, порозумінню між протилежними статями, нейтраліза-
ції конфліктів.

3.1. Фрагментарний опис основних 
теоретичних постулатів 

гендерної комунікативної грамотності 

Специфіка комунікації чоловіка й жінки між собою чи з інши-
ми колективами співрозмовників чоловічої чи жіночої статей має 
глибоке соціофізіологічне підґрунтя, що пов’язане з еволюцією лю-
дини. Як зазначають фахівці, доісторична людина мала обмежене 
коло спілкування — за все життя вона могла зустрітися приблизно 
зі 150 особами, що відповідно впливало на рівень вербального спіл-
кування; до того ж, відповідну роль відігравала й особлива диферен-
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ційована діяльність давніх чоловіка й жінки — чоловіка як мислив-
ця, змушеного більше мовчати, логічно мислити й орієнтуватися 
в просторі, та жінки як домашньої господині й виховательки ді-
тей, що потребувало відповідної вербальної активності637. Звідси 
й специфіка сприйняття їх у комунікації: чоловіче  — переважно 
лівою півкулею головного мозку, що відповідає за аналітичне мис-
лення людини і його вербальне втілення, жіноче — як лівою, так 
і правою півкулею, що відповідає за обробку інформації, яка вира-
жена в символах й образах, а не в словах638. 

Фахівці відзначають також відмінність у гендерному сприйнят-
ті мовлення. Для чоловіків важливо те, що говорять, а для жі-
нок — переважно те, як говорять; чоловіків уважають не чуттє-
вими, а дещо емоційними внаслідок превалювання в них у крові 
тестостерону — гормону бажання й агресії, а жінок — не стіль-
ки емоційними, як чуттєвими, оскільки їхня кров більш насичена 
естрогенами, що сприяють активізації захисних та пристосуваль-
них реакцій639. Фізіологи зазначають, що чоловік і жінка різнять-
ся між собою як види. 

Існує твердження, що людина й мавпа мають однакову генетич-
ну спадковість — 98,4 %, зокрема чоловіка або жінку від самця або 
самиці мавпи віддаляють лише 1,6 % цієї спадковості. Натомість 
чоловіка й жінку різнять 5 % гено́му людини. Отже, цей постулат 
дає змогу вченим стверджувати, що чоловік або жінка є природно 
ближчими до своїх видових пращурів, аніж один до одного в ме жах 
одного виду640. 

Зазначають також, що дві статі — це, по суті, дві різні культу-
ри: “чоловіки — з Марсу, жінки — з Венери”, про що красномовно 
свідчить заголовок одного з бестселерів Дж. Грея (J. Grey) “Men are 
from Mars, Women are from Venus”» (1992) про особливості спілку-
вання чоловіків і жінок. 

Гендер виявляється на різних соціально обумовлених рівнях, 
але загалом формує комунікативну поведінку індивідууму. «Під 
комунікативною поведінкою розуміємо сукупність норм і традицій 

637 Гингер С. Женский мозг — мужской мозг / С. Гингер // Виступление на 
XI конгрес се Европейской ассоциации психотерапии “Психотерапия — идентич-
ность и противоречия”: [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.
e-reading.ws/book.php?book=1011082 

638 Там же. 
639 Там же. 
640 Там же.
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стратегії й тактики у вербальній 

і невербальній комунікації 

спілкування народу, вікової, професійної та ін. груп»641. Загально-
відомо, що виявити гендерні ознаки комунікативної поведінки 
можливо лише шляхом її детального опису за певними комуніка-
тивними характеристиками, насамперед через вияв: 1) здатнос-
ті до реалізації ймовірних контактів, 2) комунікативної привітності, 
3) товариськості, 4) комунікативної емоційності, 5) здатності до 
підтримки комунікативного контакту, 6) способу виходу з комуніка-
тивного контакту, 7) комунікативного демократизму, 8) комуніка-
тивної самопрезентації, 9) етики спілкування, 10) комунікативного 
тиску, 11) комунікативного контролю, 12) тематичної зумовленості 
спілкування, 13) дискусійністі, 14) вибору кола спілкування й типу 
співрозмовника, 15) орієнтації на співрозмовника, 16) фізичного 
контакту, 17) співвідношення вербального й невербального спілку-
вання, зокрема враховуючи жестикуляцію, міміку, гучність, темп 
спілкування тощо642. 

Сучасна наука про спілкування покладає надії на те, що «дослі-
дження гендерної комунікативної поведінки допоможе краще зро-
зуміти природу чоловіків і жінок, виявити особливості їхньої пси-
хології, пізнати їхні схильності та пристрасті, переконання та ду-
шевні прагнення (пер. автор. — Т. О.)»643.

Комунікативна поведінка, як відомо, визначається певною 
гнучкістю й динамікою відповідно до ситуації або традиції; вона, 
як уже зазначалося в цій монографії, формує відповідні динамічні 
моделі — комунікативні стереотипи, а в аспекті гендеру — ген-
дерні комунікативні стереотипи як стандартні судження «про 
якість, атрибути та норми поведінки представників обох статей від-
повідної соціальної групи або окремих осіб певної групи (пер. ав-
тор. — Т. О.)»644. Століттями вироблені упередження формально 
розподіляють невербальні засоби комунікації на чоловічі й жіно-
чі, що загалом ілюструють соціально необмежену поведінку, ком-
петентність, раціональні здібності, активність, силу, рішучість, 

641 Стернин И. А. Проблема описания гендерного коммуникативного стерео-
типа / И. А. Стернин // Гендер: Язык, Культура, Коммуникация / Матер. Третьей 
Междун. конф. 27–28 ноября 2003 г. — М. : Москов. гос. лингвист. ун-т, 2003. — 
С. 106–107.

642 Там же. — С. 106–107.
643 Крейдлин Г. Е. Мужчины и женщины в невербальной коммуникации. — 

М. : Языки славянской культуры, 2005. — С. 13.
644 Снегова Т. И. О гендерной стереотипизации образа юриста / Т. И. Снего-

ва // Гендер: Язык, Культура, Коммуникация… — С. 102–103.
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агресивність, деяку емоційність чоловіка або чуттєвість і толе-
рантність жінки. 

Загальновідомими є твердження американських соціологів 
Дж. МакКі  та А. Шерріфса про те, що не існує чисто “чоловічої” 
або чисто “жіночої” особистості; будь-яка особистість втілює риси 
як фемінності, так і маскулінності, про що йшлося в першому роз-
ділі цієї праці. 

Сучасники відзначають також кризу маскулінності — сього-
дні чоловікам усе складніше відповідати тій ролі, яку їм пропону-
ють сформовані норми645. Однак, як видається, й жінці також нелег-
ко відповідати тим ролям, які на неї покладаються в сучасному сус-
пільстві, оскільки їх стало більше.

Для характеристики гендерних стереотипів дослідники про-
понують і такий метафоричний термін, як “комунікативний пор-
трет суб’єкта”646, що об’єднує в певну систему ознаки гендер-
ної стерео типності на відповідному синхронному зрізі, оскільки 
останні перебувають в постійній діахронічній динаміці відповідно 
до розвитку суспільства, а саме: когнітивний стан (концептуаль-
ні властивості суб’єкта), вербально-семантична компетентність 
(мовна / мовленнєва поведінка суб’єкта), мотиваційно-прагма-
тич ний чинник (комунікативні установки суб’єкта), моторно-
артикуляційні можливості (жести, міміка, рухи), національний 
менталітет, емоційний стан. 

Цю модель пропонують як концептуальну для виявлення ген-
дерних стереотипів або створення комунікативного портрета 
суб’єкта647. Найбільш виразним матеріалом, що репрезентує зазна-
чені вище параметри, зафіксовані в мовленні, є пареміологічний 
матеріал, оскільки більшість приказок — це «проскрипції — сте-
реотипи народної самосвідомості, що дають доволі широкий про-
стір для вибору з метою самоідентифікації (пер. автор. — Т. О.)»648. 
Аналіз фразеологічного рівня мови, як зазначають фахівці, дає змо-
гу виявити гендерні стереотипи як «культурно й соціально зумов-

645 Кон И. С. Психология половых различий / И. С. Кон. // Вопросы психоло-
гии, —1980.— №. 2.— С. 25–36.

646 Шевелева Л. В. Гендерный стереотип эмоциональности в речевом пове-
дении субъекта / Л. В. Шевелева // Гендер : Язык. Культура. Коммуникация… — 
С. 123–125.

647 Там же.
648 Телия В. Н. Русская фразеология: Семантический, прагматический и линг-

вокультурный аспекты. — М. : Языки русской культуры, 1996. — С. 240.
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лені й закріплені погляди на атрибути й норми поведінки представ-
ників обох статей і їхнє відображення в мові»649. 

Коли йдеться про фразеологічний проміжний рівень мовної 
системи, дотримуємося широкого розуміння фразеології як систе-
ми, що охоплює не тільки ідіоми, порівняння, прислів’я й приказ-
ки, але й афоризми, крилаті вислови, анекдоти тощо — мовні оди-
ниці, що мають ознаки, які характеризують статус фразеологічної 
одиниці, а саме: сталість, повторюваність, метафоричність, образ-
ність, що послідовно репрезентовано в цій монографії.

Як зауважувалося, гендерні особливості виявляються ще на ранніх 
етапах розвитку людини в процесі засвоєння рідної мови. Розрізняють 
два типи засвоєння мови — референційний та експресивний. Перший 
визначається превалюванням такої мовної дії, як називання об’єктів, 
другий — регулювання власної діяльності та встановлення контакту 
з іншими650. Відповідно до експериментальних висновків відзначають 
деякі особливості першого (референційного) типу, зокрема це прева-
лювання в мовленні розповідних речень, перевага говоріння над іміта-
цією мовлення, швидкий темп росту словника, використання великого 
відсотка іменників і прикметників, відсутність “заморожених”, стан-
дартизованих фраз, на ранніх стадіях розвитку використання незмін-
них слів та визначення себе як третьої особи. Другий (експресивний) 
тип характеризується превалюванням у мовленні спонукальних ре-
чень з яскравим імітаційним і клішованим наповненням, низьким від-
сотком використання іменників, практичною відсутністю прикмет-
ників, повільним темпом росту словника, але здатністю в ранньому 
віці змінювати слова й використовувати займенник “я” для ідентифі-
кації власної особи. Помічено, що більш референційними є дівчатка, 
а більш експресивними — хлопчики651. 

Фахівці з комунікативного гендеру зазначають: «Є почуття, які 
переживають тільки жінки або чоловіки; є смисли, що формують-
ся у свідомості тільки жінки чи чоловіка, а отже, є відповідний цим 
настановам вибір мовних засобів, природний для одних і неакту-
альний, необов’язковий для інших»652. Однак знову-таки можемо не 

649 Кирилина А. В. Гендерные исследования в лингвистике и теории комму-
никации. — М. : РОССПЭН, 2004. — С. 134; Ставицька Л. О. Чоловік (мужчина) 
у концептосфері української фразеології...

650 Сироткина Ю. Н. Гендерные различия в детской речи (о разных путях усвое-
ния языка) / Ю. Н. Сироткина // Гендер: Язык, Культура, Коммуникация… — С. 100.

651 Там же. — С. 100.
652 Ставицька Л. О. Чоловік (мужчина) у концептосфері… — С. 30.
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погодитися з таким категоричним твердженням, оскільки ці відо-
мості цілком нівелюються параметром індивідуальності, обдарова-
ності та унікальності кожної людини.

Вибір мовних формул на позначення адресата мовлення зумов-
лений насамперед психологічними особливостями чоловіка й жінки, 
які по-різному омовлюють світ відповідно до сприйняття, що реа-
лізується так званим внутрішнім мовленням653. Далі в підрозділах 
проілюструємо внутрішнє мовлення чоловіка й жінки. 

Викликає зацікавлення й форма звертання до соціально набу-
тих батьків — тестя й тещі, свекра й свекрухи, оскільки в цій ко-
мунікативній ситуації виявляється й власне Ego мовця, і його ко-
мунікативні наміри, стратегії й тактики. Експериментально виявле-
но, що номінацію “тато” вживають 41 % чоловіків і 48 % жінок; 

“мамо” — 44 % чоловіків і 57 % жінок, при цьому констатовано, що 
чоловіки прагнуть уникати номінації батьків, використовуючи ней-
тральні в зазначеному аспекті дієслівні форми типу «Чуєте?», що 
мотивовано їхніми намірами зберігати свою соціально-ієрархічну 
роль, натомість жінки прагнуть скоротити дистанцію з адресатом, 
налагодити контакти654.

На сьогодні вчені розробили спеціальні методики обстежен-
ня лексичної активності, що надають можливість виявити гендерні 
особливості вербальної рецепції чоловіків і жінок у певних психо-
логічних і комунікативних ситуаціях655. За наслідками експеримен-
тів зроблено такі висновки: жінки більш багатослівні у своїх пере-
живаннях, а чоловіки — більш лаконічні, але водночас вони більш 
оригінальні у вербалізації власних емоцій, своєї чуттєвості, вираз-
ніше репрезентуючи свою індивідуальнусть656.

Отже, комунікативна грамотність передбачає, що чоловіки 
мають знати й ураховувати особливості жіночої комунікативної по-
ведінки, а жінки — чоловічої: вони повинні спілкуватися так, щоб 
створювати порозуміння. Така стратегія забезпечить ефективне 
спілкування та комунікативний успіх657.

653 Див.: Українська система найменувань адресата мовлення: [кол. моногр.] 
/ М. С. Скаб, М. В. Скаб, Н. Д. Бабич, Н. С. Колесник, А. А. Ковтун, І. С. Гри-
маловський, І. Г. Гуцуляк, І. В. Стрілець, О. Д. Гаврилащук, О. К. Лакуста. — 
Чернівці : Рута, 2008. — 304 с.

654 Там само.
655 См.: Гендер: Язык, Культура, Коммуникация… — С. 88–90.
656 Там же. — С. 90.
657 Скаженик Е. Н. Деловое общение / Е. Н. Скаженик. — Таганрог : Изд-во 

ТРТУ, 2006. — 126 с.
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Зазначені параметри характеризують комунікативну поведінку 
чоловіка й жінки як у межах власне статі, так і на контрастивному 
тлі. Спроба укрупнення деяких із них покриває певні лакуни в тео-
рії й практиці комунікації.

3.2. Деякі особливості вербалізації жіночих 
комунікативних стратегій і тактик

Є, точно, на світі багато
 таких речей, що мають уже таку 

властивість: якщо на них гляне одна пані, 
вони вийдуть цілком білі, а гляне інша, 
вийдуть червоні, червоні, як брусниця…

(Микола Гоголь) 

Жінка… вирвалася на волю, 
розмріялась, здобула свободу, зірвалася

 з ланцюга, вибилась у люди, розперезалася, 
пустилась у плавання,”пустилася берега” тощо…

(Люба Клименко)

На думку багатьох дослідників, для жінок сам факт спілку-
вання сприяє з’яві стану душевного комфорту, тому воно для них 
і “важить” більше, ніж для чоловіків. Жіночі переваги у вербальних 
функціях відзначаються з дитинства й до зрілості й старості.

Дівчатка, як виявили науковці, починають говорити на 2–4 мі-
сяці раніше, ніж хлопчики. У 18 місяців дівчатка знають приблиз-
но 50 слів, а хлопчики набирають такий самий запас слів лише до 
22 місяців. 

Дівчатка швидше, ніж хлопчики, запам’ятовують та засвоюють 
нові слова. Вони вирізняються мовленнєвою активністю та ясніс-
тю, чіткістю мовлення, починають формулювати речення раніше за 
хлопчиків, і ці речення більш довгі за структурою; дівчатка швид-
ше вчаться читати. Артикуляційні здібності дівчаток у першому 
класі можна порівняти з такими ж здібностями  хлопчиків у друго-
му класі. У підлітковому віці також помічені кращі фонетичні мов-
ні показники в дівчаток — вони більш чітко вимовляють звуки, що 
характерно й для більш старшого віку. Це зауважують мовознавці, 
про що вже частково йшлося.
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У дитячому й підлітковому віці дівчатка демонструють перева-
ги під час роботи над текстами — це стосується вправ на розуміння 
прочитаного. Юнаки старших класів пишуть коротші твори порів-
няно із дівчатами цього ж віку. Дівчатка краще виконують завдання 
на завершення речень і оповідань; вони швидше читають. 

Дівчата, як уважається, більше схильні використовувати в мов-
ленні предметно-оцінювальні слова. Але все, що пов’язано з такою 
розумовою діяльністю, як підбір словесних асоціацій і розв’язок 
кросвордів, краще зреалізовують юнаки й чоловіки. Хоч такі твер-
дження також не є однозначними658. 

Дівчатка орієнтуються на комунікативну взаємодію, виявля-
ються більш зацікавленими в підтримці розмови. Дівчаток більш 
турбує думка довкілля про них. Вони ставлять батькам більше пи-
тань про соціальні стосунки. Як наслідок — дівчатка більше гото-
ві до спілкування, комунікативної діяльності, ніж хлопчики. Вони 
більш гнучкі й варіативні в застосуванні комунікативних тактик. 
Очевидно, це виявляється й тому, що дівчатка і жінки витрачають 
більше часу на розмови, ніж хлопчики й чоловіки. Хоч така дум-
ка й не підтверджується переконливими емпіричними дослідниць-
кими даними. Деякі дослідження подають результат цілком проти-
лежний, мовляв, чоловіки витрачають більше часу на розмови, ніж 
жінки. Отже, ще одна проблема вимагає доказів659.

Спостереження за комунікативною поведінкою чоловіків і жі-
нок у моногамних і гетерогамних групах надали можливість визна-
чити деякі гендерні стереотипні стратегії й тактики, що зале-
жать від різних типів інтерпретації світу й відображають гендерні 
особливості, що реалізуються в комунікативних діях660. 

Уважається, що жінки в комунікації дотримуються переваж-
но стилю співробітництва, чоловіки — конкуренції. Відповідно 
вони використовують специфічні комунікативні тактики: жінки, як 
правило, дотримуються теми розмови, почерговості мовлення за 
схемою: Ви мовчите, а я буду слухати, а потім я буду мовчати, 
а ви будете слухати661. 

658 Ильин Е. П. Пол и гендер / Е. П. Ильин. — СПб. : Питер, 2010. — С. 211–213.
659 Там же. — С. 244–246.
660 Путрова М. Интерпретация значения слова: гендерный контекст / М. Пут-

ро ва // Матер. 2-й междунар. междисциплин. науч.-практ. конф. “Женщина. 
Образование. Демократия” 1999 г. : [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 
http://envila.iatp.by 

661 Українські прислів’я та приказки / укл. М. Рощенко // [Електронний ре-
сурс]. — Режим доступу : http://nadbuhom.pl/art_1936.html 
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Головною ж комунікативною відмінністю вважають ставлення 
чоловіків і жінок до зворотного зв’язку: існує думка, що жінка сприй-
має зворотне повідомлення не стільки як реакцію на повідомлення 
як таке, скільки як знак взаєморозуміння662, порівн.: Говорила сама в 
хаті, бо ні з ким було — “найменше” суперечностей виникає в авто-
комунікації; Скажи бабі слово, тільки не проси, щоб повторила, бо 
з одного зробить десять663 — вияв зацікавленості до того, що гово-
рить жінка, стимулює зростання її мовленнєвої активності. 

Вище зазначалося, що «лінгвістичні здібності жінки набагато 
глибші, оскільки жінки швидше реагують на сказане: сприймають 
висловлене й влучно відповідають. Жінки перевершують чоловіків 
у розмовному мовленні. Їхній вокабуляр не такий різноманітний, 
але точніший і конкретніший»664.

Жінки використовують удвічі частіше умовний спосіб дієслова. 
Утричі частіше вони ставлять питання, люблять при цьому розділя-
ти фрази словами “чи не так?”, “правда?”, “так?” чи “ні?”, тому 
їхнє мовлення й не може бути  коротким.

У жінок частіше простежують інтонацію виправдання, а також 
дружелюбність експресії обличчя, спокійну жестикуляцію.

Чоловічі розмови нагадують звіт, а жіночі — перелік дрібниць. 
Жінки вміють слухати й зосереджуватися на проблемах співроз-
мовника, рідше його перебивають.

Уважають, що хлопчики й дівчатка мають різні стилі комуніка-
тивної поведінки в колективі. Хлопчики прагнуть до домінування, 
вони часто перебивають один одного, погрожують, хваляться, від-
мовляються йти на поступки. Пізніше, звичайно, зазначене виявля-
ється й у дорослому віці.

Розрізняють відповідно й стилі мовлення чоловіка й жінки: 
мовлення жінки спокійне, м’яке, довірливе, мирне, дещо цнотливе, 
іноді наївне. Жінки, на відміну від чоловіків, не завжди визначають 
мету спілкування, власне, внаслідок цього вони часто перебувають 
в стані незадоволеності, внутрішньої тривоги, порівн.: Та я не знаю, 
чого хочу! / Відстань, не питай! / Помовчімо... 

662 Сидорская И. “Женская” и “мужская” стратегии анализа проблем комму-
никации / И. Сидорская // Матер. 2-й междунар. междисципл. науч.-практ. конф. 

“Женщина. Образование. Демократия” 1999 г. : [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа : http://envila.iatp.by

663 Українські прислів’я та приказки / укл. М. Рощенко…
664 Петренко О. Д. Мова чоловіків і жінок як одиниця соціолінгвістичного до-

слідження… — С. 65.
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Зазначають також, що жінки тяжіють до спілкування в парах, 
до міжособистісного спілкування665. Жінки, як зауважувалося, 
більш активно вражають свої емоції й почуття. Вони зорієнтовані 
на більш широкий діапазон міжособистісних дистанцій, кожна з яких 
показує рівень інтимності, близькості з людиною. Спілкування 
з жінками приваблює тим, що в ньому часто залишається щось не-
доказане, невисловлене, що інтригує.

Взаємодіючи в гетерогамних групах, жінки й чоловіки вико-
ристовують різновекторні комунікативні стратегії, і, як наслідок, 
виникає чимало непорозумінь, інколи таких, що спричиняють ко-
мунікативні девіації. Жінки сприймають чоловіків із не меншою 
критикою або навіть іронічно, зокрема в “жіночому” мовленні по-
ширені такі вислови: “поводиться як мужик (мужлан)”, “балаку-
чий як баба”, “базарна баба”666, що особливо образливо, «оскільки 
будь-яке порівняння чоловіка з жінкою принижує його статус, чого 
не можна сказати про зворотне»667, про що в цій монографії вже 
йшлося. Науковці зауважують, що маскулінним дериватам на по-
значення жінок властива позитивна оцінність, порівн.: «Наталка 
стала близькою колєжанкою моєї жінки, і взагалі вона такий ре-
альний друг, от як мужик мужику... знаєш. Ніколи не підведе... — 
...свій пацан»668.

Гендерна стереотипізація, як відомо, фіксується в мові на всіх 
рівнях і тісно пов’язана з формами вираження оцінки669. Цікавими 
й продуктивними є наукові розвідки, присвячені вивченню вербалі-
зації оцінки в мовленні чоловіків і жінок у прямій і особливо в не-
прямій комунікації. 

Зважаючи на певну гендерну полярність, і чоловіки, й жінки 
схильні до ущипливості стосовно один до одного, що реалізується 
переважно в непрямих комунікативних актах — у формі преце-
дентних текстів, зокрема й прислів’їв або приказок, загальновідо-

665 Клещова О. Є. Мовлення чоловіків і жінок у соціолінгвістичному аспекті / 
О. Є. Клещова // Лінгвістика: збірн. наук. праць ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — № 3 
(24). — Ч. 2. — Луганськ, 2011. — С. 32. 

666 Примітка. Про образ-концепт баба у значенні “чоловік” докладно йдеть-
ся у другому розділі цієї праці.

667 Ставицька Л. О. Чоловік (мужчина) у концептосфері… — С. 30.
668 Левченко О. Стереотип чоловіка в жіночих прецедентних текстах та фра-

зеології…
669 Кирилина А. В. Гендер: Лингвистические аспекты / А. В. Кирилина. — 

М. : Изд-во “Институт социологии РАН”, 1999. — 180 с.
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мих висловів із художньої літератури, рядків із пісень, реплік з кі-
нофільмів тощо; ущипливий вислів може бути поданий як антифра-
зис (завдяки відповідній інтонації), як порівняння з літературними, 
історичними постатями, фактами (алюзії)670. 

Помічено також, що жінки більш винахідливі в ущипливос-
ті — вони подають ущипливий вислів як непрямо висловлену по-
раду, похвалу або комплімент, порівн.: «Дякую Тобі, коханий, за те, 
що ти даруєш мені такі чудові та неповторні миттєвості мого 
життя... Без тебе було б сумно та гірко... Дякую, що інколи усві-
домлюєш та визнаєш свої помилки і щось змінюєш. Дякую, що кри-
чиш на мене, коли так складаються обставини, але дякую, що ви-
бачаєш, бо мої пробачення щирі та тільки для тебе... Дякую тобі 
за твої слова: ти говориш рідко, але завжди чітко та ясно; твої 
слова мене гріють. Дякую, за те, що даруєш мені, хоч і час від часу, 
години пристрасті, ніжності, почуттів... Дякую, що ти такий, 
який ти є. Дякую тобі, що ти знаходиш час для мене. Дякую за те, 
що коли я стою на моральному обриві, ти подаєш мені руку і ря-
туєш мене. Дякую, що  невимушеністю та простотою ти даруєш 
мені посмішку... Дякую, що хвилюєшся, хоча старанно це прихову-
єш... Дякую, що даруєш мені щастя: воно для мене найбажаніше, 
най-най... Дякую, що ти розумієш мене: я буду змінюватись, тільки 
для тебе... Дякую, що на цей момент, сприймаєш мене такою, якою 
я є: інколи серйозна, інколи легковажна, інколи грайлива, інколи на-
пружена, інколи “заплутана”, інколи проста, інколи повна бажань, 
а інколи порожня морально. Дякую, що ти в мене такий є: прекрас-
ний; ти для мене найкращий. Я не буду приносити тобі неприєм-
ностей, злість та негатив. Я все виправлю, чесно. А від тебе хочу 
тільки одного: полюби мене такою, яка я є» (Лист коханому)671.

Сучасне життя змінило ролеві ознаки статей та взаємос-
тосунки між ними672: процеси розвитку суспільства, як відомо, 
надали можливість жінкам більш активно виявляти себе, що при-
звело останнім часом навіть до значних змін у їхній системі ко-
мунікативних ролей, зокрема “жінка-керівник” (“бізнесвумен”), 
“жінка-військовослужбовець”, “жінка-водій” і под. повинні дотри-

670 Коноваленко И. В. Коммуникативные тактики русской речи в аспекте их 
гендерной специфики (на материале исследования колкости) / И. В. Коноваленко // 
Гендер: Язык, Культура, Коммуникация... — С. 62.

671 См.: Наташка Я. ру // [Электронный ресурс].
672 См.: Крейдлин Г. Е. Мужчины и женщины в невербальной… — С. 68.
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муватися чоловічого стилю в комунікації, інакше вони не зможуть 
досягнути успіху в обраній ролі. При цьому оцінка жіночої кому-
нікативної поведінки експонується з позицій чоловічого світогляду, 
напр., образ “жінки-судді” містить такі оцінні характеристики, як 
непередбачуваність (Суддя відмовилась задовольнити вимоги адво-
ката без будь-яких формулювань), емоційність (Увесь зал витирає 
сльози, суддя ледве стримується), схильність до співчуття (Суддя 
намагалася заспокоїти жінку, але важко добирала слова), катего-
ричність, що межує з упертістю (Ми півгодини умовляли суддю пе-
ренести обговорення хоч би на завтра) (з газетних шпальт)673.

Характеристика жіночого мовлення вербалізована переважно 
такими лексемами: виговорити, випалити, видавити, просити, пе-
редражнювати, бурчати, белькотати, говорити тремтячим голо-
сом, зітхаючи, жалісним або слабким  голосом, повільно й тихо, 
з розстановкою тощо.

Від жінок у комунікативних колективах не очікують того, що 
вони будуть забагато говорити. А мовчання дівчаток і молодих жі-
нок безпосередньо пов’язано з тим, що вони хочуть привернути до 
себе увагу й комусь сподобатися. Однак з тією ж метою жінки гово-
рять інколи й забагато674.

Відзначають гендерну специфіку внутрішнього мовлення й у 
фор мах звертання до пасивного адресата: жінки тяжіють до вико-
ристання традиційних лексем, що репрезентують їхні емоції, але 
при цьому важливу роль відіграють ситуація мовлення та індивіду-
ально-психічні особливості мовця675. 

Аналіз художніх текстів з позицій його гендерного авторства 
ілюструє певні розбіжності мовлення чоловіка й жінки, зокрема 
в самозвертанні, автокомунікації. Відзначають, що жінки обира-
ють більш критичні форми для звертання до себе під час автокому-
нікації, порівн.:  От що ти наробила, ідіотко! Ну, от, дурепо, ти 
сама заварила цю кашу! (Л. Баграт).

Психологи стверджують, що для жінок характерна більша ак-
тивність у комунікації загалом, що мотивується більш глибоким 
осмисленням та потребою соціальної репрезентації власного досві-

673 Снегова Т. И. О гендерной стереотипизации образа юриста / Т. И. Сне-
гова // Гендер: Язык, Культура, Коммуникация... — С. 103.

674 См.: Ильин Е. П. Пол и гендер / Е. П. Ильин. — СПб. : Питер, 2010. — 
С. 244–246.

675 Українська система найменувань адресата мовлення… — С. 106.
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ду, насамперед емоційного, що дає змогу висновкувати про біль-
шу екстравертність жінок, яка виявляється в їхній вербальній 
активності, відкритості, емпатичності (співчутливості)676.

Жінки більш, ніж чоловіки, потребують інтимних розмов з пред-
ставниками іншої статі. Для чоловіків інтимні стосунки й розмови — 
це другий план. На першому плані в них суто ділові стосунки. 

Виявлено й особливості спілкування чоловіків і жінок в Інтер-
неті. Пошук й отримання необхідної інформації, а також задово-
лення службових інтересів є мотивом чоловіків. Жінки ж викорис-
товують Інтернет переважно чи частіше для щоденного інтимного 
спілкування. Жінки більш чуттєві й частіше переживають почут-
тя радості, гордості, захоплення під час пошуку нової інформації. 
Для них спілкування в чатах частіше слугує можливістю “вихлюп-
нути” накопичені негативні емоції, оскільки непряме спілкування 
сприяє подоланню сором’язності, вільному вияву почуттів, зокре-
ма й агресії.

Жінки, крім того, частіше звертають увагу на рекламу, що її 
розміщують в Інтернеті. Жінок важче переконати через електронну 
пошту, аніж під час безпосереднього спілкування; чоловіки ж одна-
ково реагують на обидва типи спілкування.

Прийнято вважати, що в жінок є своя логіка, недоступна для 
чоловічого розуміння. Тому інколи жіноча логіка викликає повне 
нерозуміння й навіть розгубленість. Сказати жінці, що в неї чолові-
чий розум — це комплімент, але сказати чоловіку, що в нього жіно-
ча логіка — це образа, про що вже частково йшлося в другому роз-
ділі цієї монографії. 

Уважається, що дифузна природа жіночої сексуальності дозво-
ляє жінкам осягнути “нелінійні форми” сприйняття світу за межа-
ми чоловічої логіки, яку називають “залізною”.677 Про жіноче мис-

676 Там само. — С. 103.
677 Примітка. Про такий тип логіки пише М. Мочульський, характеризую-

чи мислення й комунікативну поведінку І. Франка, порівн.: «… він говорив спо-
кійно, без патосу, без жестикуляції, але слова плили з його вуст заокруглені, об-
разові, закрашені іронією; плили й плили, ворушили серце, переконували заліз-
ною логікою розум. Франко як промовець не грав на людських душах тільки лі-
рикою, він не був демагогом, він оперував фактами, холодною дійсністю; коли тре-
ба колов, пік, батожив і переконував своїм розумом і мудрісю» [Мочульський М. З 
останніх десятиліть життя Івана Франка (1896–1916) / М. Мочульський // Спогади 
про Івана Франка / упоряд., вступ. стаття і прим. М. І. Гнатюка. — Львів : Каменяр, 
1997. — С. 362–367].
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лення існує така думка: в жінок багато чого відбувається в мислен-
ні підсвідомо й ніби в готовому вигляді виходить на поверхню вис-
новок. А коли жінку запитати про те, як вона дійшла до такого ви-
сновку, то вона може навести будь-який мотив, що перший прий-
шов їй у голову. Звідси й складається враження про інтуїтивний ха-
рактер жіночого мислення,  коли жінка осягає істину без відповід-
них логічних суджень. Отже, для жінки важливий кінцевий резуль-
тат, вона менше значення надає конкретним внутрішнім механіз-
мам мислення.

Під жіночою логікою зазвичай розуміють способи суджен-
ня, форми аргументації, прийоми спору, особливості доказів і по-
будови мовлення, характерні способи поведінки, специфічні смис-
ли й навіть нісенітницю; це фіксує й мова міміки та жестів, вигуків 
і фраз, які жінки використовують як стереотипи спілкування. 
Жіноча логіка виявляється у всіх модусах її мовлення, звучить у її 
жартах і докорах. У жіночої логіки свої закони й свої виміри.

Те, до чого чоловіки приходять шляхом скрупульозного аналізу, 
жінки осягають інтуїцією, чуттями. Чоловіки для того, щоб зробити 
висновок, повинні проаналізувати весь ланцюжок доказів. Жінкам 
вистачає просто глянути на передбачуваний висновок, щоб зрозу-
міти, чи він їй підходить.  При цьому вона не задумується, на якій 
підставі щось підходить чи не підходить. Жінки виграють в часі, 
а помиляються при цьому не частіше за чоловіків.

Жіноча логіка характеризується парадоксальністю, неперед-
бачуваністю й невимушеністю. Жінка прагне не стільки довести, 
скільки вразити. 

Жінка активно використовує фасцинацію. Її прийоми — це не-
повторна хода, граціозні рухи, міміка, тембр голосу, що хвилює; 
хвилююче дихання, кокетливий погляд. 

Жіночу логіку не можна осягнути, оскільки вона невлови-
ма. Стрижневими принципами жіночої логіки є невизначеність, 
а мовними індикаторами цього вважають вислови “я погоджуюся, 
але за умови…”, “звичайно, можливо, однак…”,  “ну я не знаю…”. 
Подібні фрази вимовляються з дратівливою інтонацією, незадово-
ленням й з акцентуванням на тому, що обговорення припиняється.

Наголосимо, що така зафіксована в мовленні невизначеність 
дає широкі можливості для маневрів. Крім  того, створюється вра-
ження про жіночу загадковість, таємничість. Вербалізація неви-
значеності (словесна форма фіксується в ключовому слові “можли-
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во”) можна вважати основною маніпулятивною тактикою жіночої 
мовленнєвої стратегії.

Іншою характеристикою жіночої логіки є практичність. 
Практичність — гарантія благополуччя й безпеки. Для жінки за-
вжди важливо, яка користь від її дії, вчинку, певної події і т. д.

Чоловік краще розуміє висловлене, а жінка невисловлене, під-
текст. Чоловік краще раціонально усвідомлює очевидність, а жін-
ка краще пізнає довкілля серцем, інтуїцією. Почуттям вона ро-
зуміє й абсурдність. Чоловік часто буває жертвою власної логіки, 
а жінка може принести в жертву будь-яку логіку, що обмежує її 
інтуїцію.

Аналіз мовлення жінок дав змогу фахівцям з комунікативно-
го гендеру укласти своєрідний типаж “жіночої” вербальної по-
ведінки, що містить такі ознаки: 1. Жінка більше потребує спіл-
кування, ніж чоловік; 2. Для жінки сам факт спілкування є більш 
важливим за його результативність; 3. Жінка — активний, зацікав-
лений слухач; 4. Вона полюбляє радитися з чоловіком на відміну 
від останнього. 5. Коли жінка скаржиться на щось, то вона переду-
сім очікує співчуття на свою адресу, а не поради; 6. Коли жінка об-
говорює проблеми у своєму колі, то впродовж розмови вони знову 
й знову повертається до неї, щоб краще осмислити, збагнути й про-
аналізувати те, що відбулося, зробити правильні висновки; 7. Жінка 
ставить багато уточнювальних питань з метою демонстрації своєї 
причетності й зацікавленості в проблематиці, на відміну від чоло-
віків, які зазвичай уникають цього, поважаючи незалежність спів-
розмовника; 8. Жінці набагато легше за чоловіка помилитися чи 
визнати свою необізнаність і сказати: “Не знаю”; 9. Жінки зазви-
чай набагато краще щось пояснюють, ніж чоловіки; 10. Вони нада-
ють перевагу приватним бесідам на відміну від чоловіків, що біль-
ше люблять публічне спілкування; 11. Як аргументи жінки вико-
ристовують переважно приклади з власного життя або життя сво-
їх знайомих у деталях і подробицях; 12. Вони більш толерантні до 
критичних зауважень на свою адресу й мотивують своє прагнен-
ням до покращення ситуації; 13. Жіноче мовлення більш багате 
(словесно урізноманітнене) за чоловіче, оскільки третину часу жін-
ка “збирається з думками”, щоб поновити перерваний хід розмови; 
14. У жінок є звичка “думати вголос”; 15. Жінка частіше за чоловіка 
звертається до співрозмовника в процесі розмови; 16. Жінка схиль-
на коментувати чуже мовлення; 17. Порівняно з чоловіками жінка 
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під час розмови вербалізує втричі більше ідей; 18. Жінка омовлює 
більше окличних речень, ніж чоловік; 19. У своєму мовленні жінка 
частіше використовує власні назви, а також займенники й прикмет-
ники; 20. Типовою особливістю жіночого спілкування є звичка по-
чинати розмову з другорядного, певних дрібниць, подробиць, а не 
з головного; 21. Жінки краще за чоловіків розуміють підтекст678.

Продовження гендерно-комунікативних студій, без сумніву, 
значно розширить вищезазначений типаж жіночої вербальної по-
ведінки й сприятиме поглибленню теорії гендерного спілкування.

3.3. Деякі особливості вербалізації чоловічих
комунікативних стратегій і тактик

Навіть нічим не видатний чоловік 
відчуває себе напівбогом порівняно з жінкою…

                     (Симона де Бовуар)

Чоловіче плем’я змучилось від довгих століть 
патріархату (“Господи, скільки ж можна бути 
здобичником, годувальником, “кам’яною стіною”,

захисником, лицарем, джентльменом, благодетелем!
Дайте одпочити! Адже мужчина — теж людина!”)  

(Люба Клименко)

Чоловіче спілкування майже завжди спрямоване на результат, 
прийняття рішення. Чоловік намагається бачити кінцевий ре-
зультат розмови й з’ясувати для себе її суть. Отже, питання Так чого 
ж ти, власне, хочеш? — чоловіче питання й адресоване воно най-
частіше жінці, порівн.: Вибачай мені, але реально… Визначайся — 
чого ти хочеш…— Ти дістала!... (пісня в стилі РЕП). 

Чоловіки переважно говорять з натиском, більш твердо див-
ляться у вічі співрозмовнику, рідше посміхаються. Однак в суто чо-
ловічих колективах вони посміхаються й сміються рідше, ніж жін-
ки в суто жіночих колективах. А у змішаних комунікативних групах 
чоловіки, спілкуючись із підлеглими чоловіками й жінками, посмі-
хаються частіше, ніж у тій самій ситуації жінки. Для жіночого сти-
лю поведінки характерним є налаштування на рівність і коопера-
тивність. У мовленні чоловіків більше розв’язності й агресивності.

678 См.: Скаженик Е. Н. Деловое общение.
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Чоловіче мовлення більш короткотривале, ніж жіноче, що 
пов’язують із чоловічою категоричністю. Жіноче мовлення репре-
зентує коливання, що вербалізується відповідними дискурсивни-
ми словами — і “так”, і “ні”, й “можливо”. Усе це вимагає біль-
шого розмовного простору, тобто більше часу. Чоловіче мовлення 
без апеляційне, а жіноче — суперечливе. А там, де йдеться про су-
перечності, потрібно обов’язково висловити всі “за” й “проти”, що 
не сприяє стислості розмови й також потребує відповідного часу679.  

Чоловіки більш жорстко, ніж жінки, контролюють тему розмо-
ви, їх дратує відхилення від теми; в розмові вони прагнуть доміну-
вання. Жінка часто перебуває в ролі слухача, своєрідного пасивно-
го суб’єкта амбіційної вербальності чоловіка, що прагне самореалі-
зуватися, порівн.: У мене така проблемка: коханий, наслідуючи кра-
щі англійські традиції, полюбляє говорити про політику, про фран-
цузів та різні пригоди (що дуже уподібнює його з власним бать-
ком). Так от, він страшенно ображається, коли я намагаюся змі-
нити тему або говорю, що мені це не цікаво, говорить, що це я ко-
мандую, про що говорити… (Форум “Школа жён” (рос); пер. ав-
тор. — Т. О.). 

Щодо цієї комунікативної риси чоловіків побутує такий анек-
дот: Дівчина, ніжно тулячись до парубка, питає: — Ти мене коха-
єш? — Так, звісно, — так само ніжно відповідає той. — А ти одру-
жишся зі мною? — продовжує дівчина. — Що в тебе за манера 
кожного разу міняти тему розмови? — обурюється хлопець. 

З цього ж приводу існує й така думка: чоловік уже наполовину 
закоханий у кожну жінку, яка слухає, що він говорить.

Чоловікові важливо розмежовувати й розподіляти діяльність, 
необхідність суміщати щось одночасно його дратує, тому вираз 

“сказати під руку” у значенні ‘заважати, збивати, відволікати роз-
мовами людину в той час, коли вона щось робить руками’ є подраз-
ником чоловічої вдачі, неписаним табу передусім для жінки, щоб не 
заважала в певний момент діяльності, причому така заборона на-
кладається не тільки на продуктивну сферу, але й на споживчу, по-
рівн. афоризм: Кожний самодостатній чоловік повинен знати дві 
фрази: “Дай поїсти!” і “Дай поїсти спокійно!”. 

Чоловіки в комунікації дотримуються переважно стилю 
конкуренції, відповідно використовуючи специфічні комунікатив-
ні тактики: вони тяжіють до тактик самоствердження, вста-

679 См.: Ильин Е. П. Пол и гендер… — С. 244–246.
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новлення домінування, порівн.: Мовчи, бабо, а я слухатиму680; 
в розмові вони більш стримані, реагують на сказане повільніше, не 
так часто вагаються й сумніваються, зокрема вони «смакують кож-
ну фразу, намагаючись знайти відмінності й подібності у звучанні 
й формі слів, обдумано підбирають потрібні для висловлення імен-
ники та прикметники»681.

Гендерно специфічним уважають і їхнє ставлення до зворот-
ного зв’язку: існує думка, що чоловіки сприймають кожну інфор-
мацію як таку, що може й не збігатися з їхнім її розумінням, а тому 
як таку, що підлягає сумніву, а інколи — як щось помилкове682, по-
рівн.: Не “мни” слова, говори просто683 — вербалізовано прагнен-
ня до лаконічності, характерне, напевне, все-таки чоловікам; ілю-
струє авторитарний тон висловлення й реалізує зокрема андрогін-
ний тип спілкування.

Плети, плети, я чув такий, як ти — у цій формі висловлена 
недовіра до адресата репрезентує тактику толерантного ставлення 
до партнера зі спілкування, при цьому надаються привілеї делікат-
ному мовчанню замість пустослів’я як ознаки жіночого мовлення. 

Що думаєш сказати, спершу обміркуй — паремія репрезентує 
поміркованість і розважливість як ознаки чоловічої мовленнєвої 
свідомості, його мислення. 

Чоловік має два вуха, щоб багато слухав. Або розумне казати, 
або зовсім мовчати684 — паремії репрезентують раціональні кому-
нікативні тактики, що сприяють розвитку успішної комунікації та 
збереженню мовцем власного мовного іміджу. 

Вирізняють відповідно й чоловічий стиль мовлення: таке мов-
лення зазвичай пряме, тверде, дещо грубе, різке, вимогливе, прямо-
лінійне. Чоловіки, як правило, надають перевагу спілкуванню в гру-
пі, що сприяє реалізації можливостей до самопрезентації685. 

У процесі розмови чоловіки схильні ігнорувати зауваження 
партнера, що також зумовлено їхнім прагненням домінувати, що 

680 Українські прислів’я та приказки / укл. М. Рощенко…
681 Див.: Петренко О. Д. Мова чоловіків і жінок як одиниця соціолінгвістичного 

дослідження…
682 См.: Сидорская И. А. “Женская” и “мужская” стратегии анализа проблем 

коммуникации… 
683 Українські прислів’я та приказки / укл. М. Рощенко…
684 Там само.
685 Клещова О. Є. Мовлення чоловіків і жінок у соціолінгвістичному аспек-

ті… — С. 32. 
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викликає в жінок дещо скептичне ставлення до чоловіка як до спів-
розмовника, порівн.: «Чоловіки зазвичай не слухають того, що їм 
говориш — вони дослуховуються того, що збираються сказати 
самі» (Ванда Блонська).

Взаємодіючи в гетерогамних групах, чоловіки використовують 
різноспрямовані комунікативні стратегії і, як наслідок, виникає чи-
мало непорозумінь, інколи таких, що спричиняють комунікатив-
ні девіації. Від представників сильної статі можна почути такі ви-
рази: “жінка є жінка” (синтаксичний фразеологізм, про який іш-
лося в другому розділі), “мовчи, жінко” (імперативна форма), що 
ілюструє певне ставлення до жіноцтва: вербалізує “чоловічу думку” 
про меншовартість комунікативної ролі жінки.

У непрямій комунікації чоловіки “маскують” ущипливість 
у вигляді анекдоту, армійського гумору або ж навіть використову-
ють пряме висловлення у формі знущання або образи686.

Особливо актуальними є ці знання в сучасному міжкультурно-
му лінгвістичному просторі, що мотивовано світовими процесами 
глобалізації, тому «важливо  встановити місце гендерного концеп-
ту в цілісний картині світу, а також з’ясувати специфіку віддзерка-
лення в мові стереотипів, пов’язаних зі статтю»687. Але, як свідчить 
досвід міжкультурної комунікації, суспільні процеси неспромож-
ні подолати усталені вікові традиції, що різною мірою виявляються 
в комунікації на певних її етапах.

Опанування чоловіками споконвічно “жіночих” ролей не су-
проводжується зміною комунікативних стилів, навпаки, нові со-
ціальні ролі чоловіки виконують по-своєму, що надає їм пев-
ної при вабливості й сприяє успішній комунікативній діяльності. 

“Чоловіки-кухарі”, “чоловіки-вихователі”, “чоловіки — жіночі ліка-
рі” вже давно й справедливо вважаються кращими за жінок у цих 
ролях саме завдяки тому, що зберігають власний “чоловічий” стиль 
мислення і спілкування. 

Однак, звісно, варто враховувати певні відхилення в поведін-
ці окремих чоловіків, що наслідують манери жінок, їх зовнішність 
або стиль спілкування. Натомість наявність гендерних стереоти-

686 Коноваленко И. В. Коммуникативные тактики русской речи в аспекте их 
гендерной специфики (на материале исследования колкости)… — С. 62–63.

687 Кирилина А. В. Исследование гендера в лингвистических научных дис-
циплинах / А. В. Кирилина // Гендерное образование в системе высшей шко-
лы: состояние и перспективы. Матер. междунар. науч.-практ. конф. Иваново, 
24–25 июня 2003 г. — Иваново, 2003.— С.132–136.
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пів може мотивувати й застосування прийому створення комічного 
в тексті, порівн.: «…Українські політики виражають суто жіно-
чі риси — вони часто вдаються до зради, люблять влаштовувати 
скандали, ображатися один на одного, вони залюбки плетуть ін-
триги і носять блискучі речі» (В. Небоженко)688.

Гендерно маркованою уважають і таку ознаку, як якість мов-
лення, зокрема, характеризуючи мовлення чоловіка, використову-
ють такі маркери: говорить твердо, грізно, з жаром. Чоловіки на-
дають перевагу сутності й вимагають починати бесіду з головного, 
безапеляційно формулюючи свої думки, порівн.: «Оксен торкнув 
Гната пужалном по чоботі: — Говори по суті! Що ти мелеш?» 
(Г. Тютюнник). 

Внутрішнє мовлення чоловіків еґоцентричне, аналітичне, по-
мірковане. У діалозі зі своїм внутрішнім “Я” чоловіки надають пе-
ревагу позитивно забарвленим звертанням, порівн.:  “Е, шановний, 
уставай! Надворі вже геть споночіло… Ну, Павлусю… пригадай, 
що ти — майстер спорту з боксу…» (О. Винокуров)689. 

Натомість у формах звертання до іншого пасивного адресата 
(не до себе) чоловіки використовують переважно згрубілі або креа-
тивно грубі форми, навіть деінде ненормативні, але при цьому в їх-
ньому мовленні значну роль відіграють, безумовно, ситуація мов-
лення та індивідуально-психічні особливості мовця690.

Доведено, що переважна кількість чоловіків не любить емо-
ційних розмов: вони намагаються їх уникати. Найбільш пошире-
ною лексемою, яку використовують чоловіки для характеристики 
ситуації, є лексема “нормально”, порівн.: « — Ну, як ти з’їздив у від-
рядження? — Нормально; — Як ти думаєш, мені личить це плат-
тя? — Нормально; — Як у тебе справи? — Нормально (із побу-
тових розмов). Хоча таку манеру розмови від чоловіків перейняли 
й жінки, оскільки подібна лаконічна відповідь також містить еле-
мент невизначеності, що характерний, як зауважувалося, для жіно-
чого стилю мовлення. 

Однак, вимовляючи слово “нормально”, чоловіки самі не ро-
зуміють, як несвідомо зачіпають жіноче самолюбство. Адже жін-
кам так хочеться бути в курсі справ своїх чоловіків, почути від них 

688 Левченко О. Стереотип чоловіка в жіночих прецедентних текстах та фра-
зеології…

689 Українська система найменувань адресата мовлення... — С. 105.
690 Там само. — С. 106.
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компліменти стосовно своєї особи й радіти сумісному спілкуванню, 
а коротка відповідь одним словом “нормально”,  створює серйозну 
перешкоду для порозуміння. 

Ще гірше, якщо чоловік забагато мовчить, уважаючи, що так 
можна висловити свою згоду з думкою жінки. Для жінки мовчан-
ня — вияв байдужості чоловіка, тому часто саме жінка ініціює сто-
сунки, порівн.: Не мовчи, коханий, / не мовчи. / Хоч існує тисяча 
причин / На твоє мовчання. / Серпень скаже осені “Привіт!” — / 
Падолистом зарясніє світ / Тихо і печально. / Сонячне проміння 
з висоти, / Спомини гіркі до німоти / Надсилає небо... / У твоє 
мовчання переллю / З свого серця лагідне “Люблю” / І прийду до 
тебе... (К. Горчар)691.

У чоловіків порівняно із жінками значно вищий середній роз-
мір пауз і частотність пауз у мовленні, хоч паузи інколи також при-
водять до непорозумінь.

З віком у чоловіків знижується словникове розмаїття, але збіль-
шується загальна кількість слів в індивідуальному лексиконі, але 
при цьому важливо наголосити, що коефіцієнт незакінчених речень 
у них нижчий, ніж у жінок. Однак жінки розмовляють швидше, ніж 
чоловіки. Порушують мовленнєві норми частіше юнаки й, звичай-
но, чоловіки. Співвідношення чоловічого й жіночого знання мов-
них норм коливається від 2:0 до 10:1692.

Ураховуємо, звичайно, й висновки психологів щодо інтро-
вертності чоловіків, які є більш автономними, авторитарними, 
наполегливими, ніж жінки693.

Відзначають також інші особливості “чоловічої” вербальної 
комунікації. Їх докладне вивчення, без сумніву, сприятиме покра-
щанню процесів міжособистісного спілкування, формуванню ген-
дерної комунікативної компетенції мовців. 

Досліджуючи літературу з актуалізованої в цьому розділі про-
блеми, авторка частково узагальнила й  постулати, що характе-
ризують “чоловіче мовлення”: 1. У діалозі чоловіки схильні запе-
речувати заяви та твердження партнера, часто висловлюючи незго-
ду; 2. Чоловіки перебивають жінок удвічі частіше, ніж жінки чо-
ловіків. 3. Вони втричі менше ставлять питань до співрозмовника 

691 Дневники — bigmir)net: [Електронный ресурс] / Режим доступа: http://
dnevnik.bigmir.net/article/280162/

692 См.: Ильин Е. П. Пол и гендер… — С. 211–213.
693 Там же. — С. 103.
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й не люблять, коли їх багато запитують; 4. Чоловіки більше за жі-
нок люблять сперечатися, демонструвати свою компетентність, до-
водити свою рацію, наводити переконливі, на їхню думку, аргумен-
ти; 5. Під час обговорення певного питання чоловіки схильні да-
вати готові поради, не дослуховуючись до думки співрозмовників 
і не ставлячи їм додаткових питань; 6. Чоловік стримано вислов-
лює оцінку, уникаючи при цьому зовнішнього вияву чуттєвості та 
вигуковості. Питання “А що тобі найбільше сподобалось?” зазви-
чай викликає деяку розгубленість і відповідь: “Усе сподобалось”; 
7. Чоловік гірше, ніж жінка, володіє навичками зв’язного мовлен-
ня. Він більш схильний до діалогічності в спілкуванні, не любить 
виголошувати довгих зв’язних промов і досить іронічно сприймає 
багатослів’я, при якому він ще й змушений бути присутнім; 8. Під 
час дискусії чоловік намагається перевести розмову з рівня емо-
цій на рівень інтелекту й своєї “залізної” логіки; 9. Якщо чоловік 
має проблеми, пов’язані з його професійною діяльністю, то він по-
чинає уникати спілкування з жінкою, а на її спроби з’ясувати при-
чину, може реагувати досить різко; 10. Чоловікам важко вибачати-
ся, особливо перед жінками; 11. Вони не люблять консультуватися 
й звертатися за допомогою, оскільки зазначене вони розцінюють як 
визнання власної некомпетентності й меншовартості;  12. Вислови 
чоловіків зазвичай на 2–3 слова коротші, ніж жіночі; 13. Чоловіки 
частіше, ніж жінки, уживають слова з абстрактним значенням; 
14. Вони повільніше за жінок реагують на зауваження стосовно сво-
єї особи, менш самокритичні; 15. Чоловіки розмірковують мовчки: 
вони намагаються вербалізувати готовий результат мислення й, на 
відміну від жінки, не любить розмірковувати вголос;  16. Чоловіки 
краще сприймають писемний текст, ніж усний; 17. Вони погано 

“вичитують” підтекст, не завжди розуміють натяки, схильні сприй-
мати їх буквально; 18. Емоційне мовлення чоловіки сприймають 
іронічно та скептично, з  насторогою; 19. Чоловічі асоціаційні ряди 
до слів-стимулів коротші за жіночі; 20. Поради на свою адресу чо-
ловіки сприймають як критику, сумнів у власній компетентності; 
21. Вони не сприймають іронії на свою адресу, особливо якщо її 
змоделювала жінка; 22. Чоловіки надають перевагу наочній демон-
страції почуттів і не вимагають словесного вираження їх до себе694.

694 См.: Скаженик Е. Н. Деловое общение…
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 Гумор у чоловічій і жіночій комунікації

“Как много девушек хороших…” — співається 
в старій добрій москальській пісні, до речі, 

суто патріархальній за змістом. Тобто дівчат багато, 
Він собі вибирає, а Ти сиди і чекай свого щастя. 

Якщо Він ощасливив Тебе своїм вибором, Ти повинна 
до гробу бути йому вдячною за це. А якщо ні, 

сиди і гризи нігті, розмірковуючи: “Що зі мною не так? 
Чому ж це він обрав не мене, таку гарну 

і розумну, а цю потвору з курячими мізками?”

(Люба Клименко)

Зразок аналізу деяких жіночих і чоловічих вербальних і невер-
бальних тактик стосовно певних ситуацій спілкування, відповідних 
комунікативних жанрів, зокрема кокетування, загравання чи флір-
ту, досить глибоко репрезентує російська дослідниця Т. Крилова695.

Без сумніву, кокетування стосується мовної поведінки жінки сто-
совно чоловіка. В українській мові, як і в російській, є слово кокетка, 
але однокореневого корелята до цієї лексеми для назви осіб чолові-
чої статі немає ані в російській, ані в українській мовах. Дієслово ко-
кетувати характеризує відповідну манеру поведінки ― вербальної 
й невербальної. Кокетування передбачає жваву й збуджену поведін-
ку, особливу манеру споглядання чоловіка, маніпуляцію посмішкою, 
репрезентується грайливість (це вербалізовано в усталених виразах, 
напр.: рос. строить глазки; укр. стріляти очима). 

В. Карасик наголошує, що жінки частіше хочуть репрезентува-
ти себе дещо кращими, ніж вони є насправді. «У цьому разі йдеть-
ся про такі риси мовлення, як “манерність”. Поняття “манерність” 
межує із поняттям “кокетування”. Поводячись манерно, особис-
тість хоче залишити гарне враження, прагне показати співрозмов-
нику, що останній обіймає більш низький статус»696.

695 См.: Крылова Т. В. Кокетничать, заигрывать, флиртовать: игровые 
аспек ты в общении между мужчинами и женщинами / Т. В. Крылова // Логический 
ана лиз языка. Концептуальные поля игры / отв. ред. член-корр. РАН Н. Д. Ару тю-
но ва. — М. : ИНДРИК, 2006. — С. 168–177.

696 Карасик В. И. Речевое поведение и типы языковых зичностей / В. И. Кара-
сик // Массовая культура на рубеже ХХ – ХХ веков: Человек и его дискурс: 
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компліменту. Гумор у чоловічій і жіночій комунікації

Кокетування, безумовно, пов’язане з прагненням жінки при-
вернути до себе увагу представника протилежної статі й справи-
ти на нього відповідне, винятково позитивне, враження. До речі, 
чоловіки “прочитують” таку поведінку жінок, навіть убачаючи її 
в манері одягатися чи носити окремі жіночі аксесуари, напр., чо-
ловік зауважує: «У Марії Михайлівни “серйозний капелюшок”, 
а у Антоніни Андріївни — “кокетливий”» (з розмовного мовлення), 
тим самим він критикує манеру одягатися Антоніни Андріївни, на-
голошуючи на її прагненні до кокетування, хоч, можливо, це лише 
його припущення, вияв його погляду. Як зауважує Т. Крилова, ко-
кетування — це різновид комунікативної гри. Його часто порівню-
ють з грою в театрі через невідповідність зовнішньої форми по-
ведінки її справжньому змісту, зокрема й справжнім почуттям; 
крім того, суб’єкт прагне змоделювати певне позитивне враження. 
Кокетування переважно оцінюється або іронічно, або експліцитно 
негативно, хоч, на думку Т. Крилової, вираз на зразок “кокетливий 
капелюшок” не має негативної конотації697.

Разом із тим, дієслово загравати, на думку зазначеної вище 
дослідниці, торкається насамперед чоловічої гендерної поведінки, 
хоч може стосуватися й поведінки жінок. Загравати — значить не 
лише привабити увагу представника протилежної статі, але й за-
прошувати до любовних стосунків698, що виявляється також у від-
повідній жестикуляції й міміці, зокрема в підморгуванні (порівн. 
вираз з популярної російської пісні: “И кто его знает? Чего он мор-
гает?...”, який важко збагнути іноземцям. Його навіть переклали 
англійською так, що при зворотному перекладі виявилося: “Ніхто 
не знав, що сталося з його оком”).  

Загравання має жартівливий характер. Реакція на заграван-
ня дівчини відображена у відомій українській народній пісні “Ти ж 
мене підманула…”, де парубок дуже серйозно реагує на грайливі 
обіцянки дівчини, яка водить його за ніс, тобто заграє є ним. 

Головна героїня повісті М. Гоголя “Ніч перед Різдвом” Оксана 
заграє з Вакулою й обіцяє вийти за нього заміж, якщо він вико-
нає її бажання — привезе для неї черевички, які носить цариця. 

сбор. науч. труд. / под ред. Ю. А. Сорокина, М. Р. Желтухиной; ИЯ РАН. — М. : 
“Азбуковник”, 2003. — С. 36.

697 Крылова Т. В. Кокетничать, заигрывать, флиртовать: игровые ас пек-
ты… — С.171.

698 Там же. — С.173.
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Оксана розуміє, що це бажання виконати практично неможливо, 
тому відкриту кепкує, заграючи, що супроводжується бісиками в по-
гляді, грайливим сміхом. Але згодом Оксана розуміє, що “переграла”, 
і це її засмучує. Отже, під час загравання, як і під час кокетування, про-
стежуємо невідповідність між формою поведінки й мотивами суб’єкта. 

Таку невідповідність можемо простежити й у невербальній спе -
ци  фіці галицької танцювальної традиції. А. Трегубова, сестра дру-
жини Івана Франка, зафіксувала свої враження від галицької вечір-
ки в спогадах, порівн.: Кавалер підходив до дівчат, що стояли по-
серед хати, уклонявся одній якій-небудь, робив тур вальсу навкруги, 
скінчивши, одводив її до групи, а сам чи йшов до дверей, чи вибирав 
другу. Танці були — вальс, венгерка. Вечірка була до дванад цятої 
години, і весь час дівчата стояли посеред залу. Я була страшен-
но здивована: як це — тут усі свої, а поводяться зовсім як чужі! 
Ніхто й пари слів не сказав один до одного. Франко пояснив мені, 
що у них такий звичай: “Не можна розмовляти за танцями, бо за-
раз скажуть, що залицяєшся!”699.

Внутрішня форма слова загравати відображає безпосередній 
зв’язок з грою. Під час загравання суб’єкт орієнтується на розва-
гу, він не завжди усвідомлює мету своїх вербальних і невербальних 
дій. Загравання є джерелом, як правило, позитивних емоцій. Однак, 
коли під час загравання актуалізуються мотиви, пов’язані з еротич-
ною сферою, а її пов’язують з “низьким” у культурі, що може ней-
тралізувати позитивні емоції й оцінки700.

Дієслово фліртувати, як і загравати, на відміну від кокету-
вати, позначає усвідомлену дію. Флірт — це також гра, але ця гра 
відрізняється від гри під час загравання. Флірт не обов’язково ви-
кликає веселий настрій, але це гра, розрахована на позитивний на-
слідок, виграш; це гра-протиборство, гра-поєдинок701. Флірт перед-
бачає наявність двох рівноправних учасників — чоловіка й жін-
ку. Кожний учасник цієї гри намагається перемогти: викликати по-
чуття кохання у свого “супротивника”. Загравання налаштовує на 
створення гострих комунікативних ситуацій, а флірт — вишуканих. 
Флірт триває довше, ніж загравання. Це тривалий процес з актуалі-
зацією відповідних вербальних і невербальних засобів.

699 Див. про це: Космеда Т. Комунікативна компетенція Івана Франка… — С. 90.
700 Крылова Т. В. Кокетничать, заигрывать, флиртовать: игровые аспек-

ты… — С. 174.
701 Там же. — С. 175.
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Загравання — це прагнення до задоволення своїх почуттів, 
його може моделювати навіть лише один учасник ситуації (чоло-
вік чи жінка), це процес нетривалий, що супроводжується більшою 
актуалізацією невербальних засобів, а флірт — це прагнення аб-
солютної перемоги, азарт, його моделюють обидва учасники, він 
може тривати довго, актуалізуються при цьому як вербальні, так 
і невербальні засоби, однак мовленнєва складова тут відзначається 
особливою вишуканістю. Заграють, як правило, на початку форму-
вання відповідних стосунків між чоловіком і жінкою, а фліртують 
партнери, незважаючи на стадію любовних стосунків.

Дослідники зазначають, що в міжгендерній комунікації маніпу-
лювання здебільшого націлене на одержання матеріальної чи іншої 
вигоди, а флірт часто стає лише шляхом до неї702. 

Комплімент — приємні, люб’язні слова; похвала, лестощі703, 
порівн.: Катрі приємно було чути такі речі від Гриця, але вона 
вдає, що не любить компліментів (Д. Бедзик). Однією зі стратегій 
маніпулювання вважають компліментарне мовлення. Особливо 
часто непрямі позитивно оцінні висловлювання (компліменти) 
вживаються чоловіками в ситуаціях флірту та ділового спілкування 
(переважно при звертанні нижчого за посадою чи соціальним ста-
тусом співрозмовника до вищого). Чоловіки в такий спосіб не лише 
виражають своє захоплення, а й демонструють своє домінування704. 

Як стверджують психологи й лінгвісти, про що частково йшло-
ся вище, чоловікам притаманна завищена самооцінка, самовпевне-
ність, зосередженість на завданні, схильність до стереотипів у спіл-
куванні, тобто авторитарний стиль мовлення. «Механізми підпоряд-
кування жінок реалізуються й андроцентричною структурою мови, 
й прийнятими в суспільстві мовними практиками. Закодований 
у мовних нормах сексизм виявляється в мовленні та мовних прак-
тиках, зокрема в системі звертань, компліментів, похвал, відзнак 
і називань тощо»705, порівн.: звертання до жінок — сонечко, красу-
не, краса, голуб’ятко тощо.  «Якщо на звертання ластівко моя ви 
не можете відповісти мій голубе — це мовний сексизм»706. Чоловіки 

702 Див.: Шкіцька І. Ю. Маніпулятивні тактики позитиву: лінгвістичний ас-
пект…; Шкіцька І. Ю. Гендерний вимір маніпулятивного дискурсу…

703  СУМ. — Т. 4. — С. 251.
704 Herbert R. K. Sex-based differences in compliment behavior [Теxt] / R. Herbert // 

Journal of pragmatics. — V. 14. — 1990. — № 2. — P. 193–218.
705 Гендер для медій… — С. 122. 
706 Там само. — С. 124.
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використовують сексистські висловлювання щодо підлеглих на 
роботі, тим самим принижуючи їх, порівн.: Президент США Барак 
Обама був змушений вибачитися перед генеральним прокурором шта-
ту Каліфорнія Камалой Харрис за висловлений на її адресу комплі-
мент. Під час благодійного прийому Обама назвав Харрис наймилі-
шим генеральним прокурором штату, наголосивши однак на її від-
даності своїй справі.  Ці висловлювання спровокували хвилю громадсько-
го обурення. Слова Обами трактували як показник несправедливості, 
з якою стикаються американки, коли їх оцінюють за зовнішніми пара-
метрами, а не професіональними навичками. Врешті Обама зателефо-
нував генеральному прокурору Каліфорнії та вибачився за невдале за-
уваження707. Хоча наведений приклад і можна вважати компліментом.

Власне, для того, щоб з’ясувати, чи можна вважати слова Обами 
образою, й потрібна лінгвістична експертиза щодо вияву сексизму.

Отже, звертання, подібне до висловленого Обамою, об’єкти-
вують жінку як сексуальний об’єкт. Це частина нормативної куль-
тури, зразки висловів, що ілюструють звичайну “приязну поведін-
ку”, хоча, безумовно, вони “задають” відповідний тон. 

Жінки також висловлюють компліменти, але вже з метою до-
лання соціальної дистанції, яку, власне, й окреслюють у комуні-
кативному просторі, порівн.: «Приємно мати справу з розумними 
людьми… і не тільки мати якусь конкретну серйозну справу, але 
й просто говорити ні про що, жартувати, пити пиво-каву-чай. 
Ще приємніше, якщо ця людина — чоловік…»708.

Діловий комплімент жінки з вищим за чоловіка статусом міс-
тить своє раціональне зерно — належить до своєрідного жанру ді-
лового флірту, порівн.:  «Недарма заступниця глави Адміністрації 
Президента Ганна Герман нещодавно похвалилася, що владі дуже 
приємно мати справу з Яценюком через його конструктивність. 

“Арсенію Петровичу, з вами дійсно дуже приємно мати спра-
ву. Ви конструктивна людина та інтелектуал...”, — зазначи-
ла Герман в ефірі Першого національного телеканалу»709 (хроніка 

707 Обаме пришлось принести извинения за сексистский комплимент: [Элек -
трон ный ресурс] / Режим доступа : http://kemin.kg/index.php?option=com_inews& 
Itemid=152&vidn=31192. 

708 Блог “Так іде час…”: [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://
unknown.stryi.com/2013/10/blog-post.html 

709 Микита Колісниченко Арсеній Яценюк: 12-й гравець у збірній коман-
ди влади : [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://rakurs.rovno.ua/info.
php?id=11109 
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2011 року) — оминаючи поняття “мовний сексизм”, комплімент ре-
алізує комунікативну тактику позитиву, що водночас є маніпуля-
тивною, такою, яка підвищує значущість об’єкта мовлення.

Статистика свідчить, що кількість маніпулятивно спрямованих 
компліментарних висловлювань, мовцем у яких постає особа чо-
ловічої статі, істотно більша порівняно з тими, що висловлюються 
жінками: 84 % проти 16 %710. Існує так званий “стереотип жіночої 
чутливості до компліментів”, зокрема жінки сприймають комплі-
ментарні висловлювання як засіб схвалення або заохочення, як по-
казник визнання її ролевої поведінки в суспільстві711. 

Найбільш часто, як уважають, чоловіки моделюють комплімен-
ти жінкам, жінки — жінкам, а далі — в порядку зменшення час-
тотності — компліменти жінок чоловікам і чоловіків чоловікам712. 

Дж. Холмс уважає, що чоловіки вдаються до компліментів один 
одному лише в ситуаціях із відповідно прописаним типом поведін-
ки, напр.: «У 2007 році Алонсо і Хемільтон виступали у змаганнях 
Формула-1, що призвело до гострого конфлікту між ними. Однак 
Доменікалі вважає, що все залишилося в минулому. Після подо-
вження контракту Фернандо Алонсо з “Ferrari” з’явилася загро-
за зміни напарника. Чемпіон світу 2008 року Льюїс Хемільтон та 
керівник команди Стефано Доменікалі обмінялись компліментами. 
Льюїс Хемільтон: “Можу з упевненістю сказати, що Ferrari — це 
фантастична команда, виступати за яку мріє кожний гонщик” 
на що отримав таку відповідь Стефано Доменікалі: “Ніколи не го-
вори ніколи. І передусім це стосується виняткових гонщиків”713. 

710 Шкіцька І. Ю. Маніпулятивні тактики позитиву: лінгвістичний аспект… — 
С. 64.

711 Wolfson N. Pretty is as Pretty Does : A Speech Act View of Sex Roles / 
N. Wolfson // Applied linguistics. — 1984. — Vol. 5. — № 3. — P. 236–244; Wolfson, 
N. Perspectives : Sociolinguistics and TESOl / N. Wolfson. — Cambridge : Newbury 
House Publishers, 1989. — 320 p.

712 Кокойло Л. А. Комплиментарные высказывания в современном англий-
ском языке : (структура, семантика, употребление) : дис. на соискание учен. степе-
ни канд. филол. наук : 10.02.04. — “Германские языки” / Л. А. Кокойло; Киев. гос. 
лингвист. ун-т. — К., 1995. — С. 155–157 (207 с.); Brown P. Politeness : Some 
universals in language usage / P. Brown, S. Levinson — Cambridge : Cambridge 
University Press, 1988. — 345 p.; Holmes J. Paying Compliments : A Sex-Preferential 
Positive Politeness strategy / J. Holmes // Journal of Pragmatics. — 1988. — Vol. 12. — 
№ 4. — P. 445–465.

713 Самые быстрые новости о формуле-1 : [Электронный ресурс] — Режим 
доступа : https://www.f-1.ru/news/6351/ 
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В описаній ситуації комплімент стає знаряддям ділової гри чоло-
віків. Отже, в діловій комунікації маніпулювання переважно наці-
лене на одержання матеріальної чи іншої вигоди, а флірт часто по-
стає шляхом до неї. 

Серед “асиметричних” позитивно оцінних висловлювань до-
мінують компліменти, адресовані чоловіками співрозмовницям із 
нижчими соціальним статусом чи посадою і зазвичай молодшим. 
Флірт чоловіка з жінкою, вищою за посадою / соціальним стату-
сом або старшою за віком, засвідчують лише приклади з усного 
мовлення (переважно в парах “учень — учителька”, “студент — 
викладачка”714. Матеріал художньої літератури таких прикладів 
флірту, як видається, не фіксує. 

Уважають, що пестлива лексика, повтори, вигуки, висловлю-
вання окличної, питальної, риторично-питальної форми, натяки ха-
рактеризують більше жіноче мовлення. 

У межах реалізації маніпулятивної стратегії позитиву (най-
частіше — у ситуаціях флірту) чоловіче мовлення набуває та-
ких самих ознак, порівн.: Казав мені милий, / Та мій чорнобри-
вий: / — Катеринко моя, Чорнобривко моя, / Ходи жито жати! 
(народна пісня). Чоловік умовляє жінку приступити до роботи, 
звертаючись до неї пестливими словами, тобто чоловік намагаєть-
ся маніпулювати жінкою, використовуючи тактику флірту.

У тому разі, коли чоловік-маніпулятор не націлений на флірт зі 
співрозмовницею, предметом позитивної оцінки постають зовніш-
ність співрозмовниці (23 %), її ділові якості, заслуги, вміння, талан-
ти (18 %), діти, майно чи об’єкти, що мають до неї якийсь стосунок 
(14 %), розум (12 %), риси характеру, переважно моральні якості 
(9 %) Компліментарні висловлювання, що дають загальну позитив-
ну оцінку адресату жіночої статі, становлять 20 %, а ті, які марку-
ють унікальність співрозмовниці, — 4 %. Лише одним прикладом 
репрезентовані компліменти щодо національної належності адре-
сата жіночої статі715.

Як відомо, пейоративність лексики, а також фамільярність 
уважаються рисами, притаманними мовленню чоловіків, порівн.: 
Фамільярний — ‘надміру невимушений, розв’язний, безцеремон-
ний; панібратський’ // ‘Який виражає приятельські, близькі стосун-

714 Шкіцька І. Ю. Маніпулятивні тактики позитиву: лінгвістичний аспект… — 
С. 68.

715 Там само.
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ки з кимось’. Одним словом, фамільярне студентське ТИ було сьо-
годні недоречним”716. 

З-поміж компонентів антиетикетної поведінки відзначають та-
кож інвективну лексику — грубі, вульгарні слова й вислови (фразе-
міку) на зразок: дідько, свиня, чорт, собако, щезни тощо. Українська 
національна етика ґрунтується переважно на засадах чемного став-
лення, поваги, пошани, ґречності. Доброзичливе ставлення до 
людей потребує відповідного вираження в мовній формі. Однак 
в комунікативному полі знижена лексика в умовах її адекватного 
сприйняття обома мовцями має властивість скорочувати дистанцію 
спілкування, виконувати експресивну, психотерапевтичну функції 
мовлення, порівн.: «Він дав волю серцю, став батькувати, лая-
тись…» (Панас Мирний). Негативні емоції  українці часто пере-
давали через прокльони, напр.: Щоб тебе розірвало! Бодай ти не 
встав! Бодай тебе пранці зїли! Щоб ти луснув! Щоб тебе чор-
ти забрали (не забирали)! Щоб ти скис! Вражі діти  тощо. Але 
прокльони більш характерні для жіночого мовлення: їх жінки вико-
ристовують, щоб зняти напругу, стрес, а чоловіки для цього частше 
використовують обсценну лексику.  

Негативнооцінну або лайливу лексику зафіксовано в маніпу-
лятивно спрямованих висловлюваннях, що передають позитивну 
оцінку чи маркують прихильне ставлення до адресата, де мовець — 
особа винятково чоловічої статі717, порівн.: Така дівка гарная, чор-
ти б її забрали! (розм.)

До таких тактик удаються чоловіки з метою підсилення вер-
балізації почуття щирості для реалізації стратегії позитиву, по-
рівн.: Щоб я крізь землю провалився, щоб я світа сонця не вздрів, 
коли не свататиму тебе!.. (Марко Кропивницький); “Дідько” — як 
на мене, сприймається не жахливо-демонічно, а дещо іронічно-
гумористично, типу: — “А йдіть ви, куме, до дідька лисого!” — 
нібито і послав але й не образив кума:)))) (з інтернет-форуму). 

Як зауважує Р. Барт, «любовний дискурс не позбавлений розра-
хунку: я розмірковую, інколи вираховую, для того, щоби отримати 
певне задоволення, або щоб уникнути певної образи, або для того, 
щоб у душі буркотливо вказувати Іншому на скарби винахідливості, 
які я безоплатно витрачаю заради нього (поступитися, приховати, 
не образити, переконати і под.). Але у всіх цих розрахунках прихо-

716 СУМ. — Т. 10. — С. 558.
717 Там само.
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ване нетерпіння: жодних думок про кінцевий виграш; Витрата від-
крита до безконечності, сила дрейфує за течією, без цілі (улюбле-
ний об’єкт не є ціллю: це об’єкт-річ, а не об’єкт-межа)»718.

Отже, стосовно любовного дискурсу, зокрема маніпулятивних 
стратегій кокетування, загравання, флірту й компліменту мож-
на зробити деякі узагальнення. З’ясовано, що жінки-маніпулятори 
практично не порушують етикетні правила, відповідно до яких по-
зитивне оцінювання чоловіка, вищого за статусом, особливо під час 
ділового спілкування, вважається неприйнятним.

Тематика маніпулятивно спрямованих компліментарних ви-
словлювань є гендерно закріпленою, зокрема жінкам частіше ро-
блять компліменти щодо зовнішності, а чоловікам — із приводу їх-
ніх дій чи наслідку цих дій, що пояснюється відмінностями в цін-
нісних орієнтаціях: для жінок соціально значущою є зовнішня при-
вабливість, для чоловіків — важливіші здібності та ділові якості.

До вираження позитивних почуттів із маніпулятивною метою 
жінки вдаються рідше, ніж чоловіки. Це можна пояснити гендерни-
ми нормами, відповідно до яких у слов’янській культурі жінці не 
личить першій освідчуватися в коханні та говорити прямо про свої 
почуття до чоловіка, а також специфікою маніпулятивних страте-
гій, що передбачають маскування маніпулятором своїх комуніка-
тивних цілей і мети спілкування з об’єктом здійснення впливу719. 
Хоч подіб ні норми сьогодні поступово нейтралізуються.

Таким чином, здійснений аналіз маніпулятивного дискурсу 
з огляду на гендер підтверджує думку про те, що гендерні стерео-
типи мовленнєвої поведінки є відображенням диференціації соці-
альних ролей чоловіка й жінки, які, тим не менше, можуть коригу-
ватися в той чи той бік під впливом професійної чи іншої необхід-
ності720.

Під час кокетування, загравання й фліртування порушуються 
правила успішної комунікації, зокрема відвертість і щирість, од-
нозначність і прозорість поведінки, але це все-таки види відпо-

718 Барт Р. Фрагменти мови закоханого / Р. Барт; пер. з фр. М. Філь; літ пер. 
І. Магдиш. — Львів : Бібліотека журналу “Ї”, 2006. — С. 36–37.

719 Див.: Шкіцька І. Ю. Маніпулятивні тактики позитиву: лінгвістичний ас-
пект…

720 Серова И. Г. Гендерные стратегии речевого поведения и проблемы само-
идентификации / И. Г. Серова // Язык как функциональная система : сб. статей 
к юбилею проф. Н. А. Кобриной. — Тамбов : Изд-во Тамбов. ун-та, 2001. — 
С. 151–155.
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відної мовленнєво-поведінкової гри, тому під час реалізації цих 
мовленнєвих жанрів діють свої правила, що буде розглянуто в на-
ступних розділах під час аналізу дискурсивної практики І. Франка 
і П. Загребельного.

Гумор — комунікативна дія, призначена створювати позитив-
ну атмосферу спілкування, об’єднання людей, додавання їм життє-
вого оптимізму. Чоловіки й жінки, які приходять на концерт гумо-
ру, начебто однаково бурхливо реагують на виступи артистів смі-
хового жанру, але це тільки на перший погляд. Сприйняття гумору 
зумовлене численними чинниками, зокрема й гендерними. До речі, 
навіть серед артистів-гумористів чи письменників, які пишуть гу-
мористичні твори, переважна кількість — це чоловіки.

Якщо гумор чоловіків уражає іскрометністю, жіночий — ви-
тонченістю й аналітичністю. Серед таких зразків — художній ви-
твір львівської письменниці Люби Клименко “У світі твар... пар-
дон мужчин. Посібник для жінок з полювання на мужчин”721, в яко-
му авторка, спираючись на власний досвід спілкування з чоловіка-
ми, несподівано класифікує їх за типами поведінки на класи тва-
рин (птахів, хижаків, травоїдних, плазунів, комах, риб тощо), про-
водячи паралелі в їх поведінці, надаючи їм дотепні характеристики. 
Серед таких типів чоловік-горобець, чоловік-лев, чоловік-форель, 
чоловік-ящірка, ідеальним чоловіком авторка визначає чоловіка-
єдинорога, наділяючи його найбільш принадними для жіночого 
сприйняття якостями. Усього виокремлено 12 типів чоловічої вда-
чі, але, незважаючи на те, що цей твір належить до розважального, 
гумористичного жанру, варто зазначити, що такий підхід розгортає 
нові можливості для виокремлення гендерних моделей. 

Люба Клименко дає конкретні поради щодо гендерної пове-
дінки жінок стосовно чоловіків у ситуації кокетування, залицяння 
і флірту, порівн.: «Ваша зброя — мистецтво перевтілення. Якщо, 
наприклад. ваш об’єкт належить до розряду пінгвінів, то хочете 
ви цього чи ні, а вам доведеться стати на деякий час пінгвінихою. 
Тільки не лякайтеся, коли ви завоюєте свого обранця, почнеться ва-
женна праця по перетворенню його на те, що вам потрібно, напри-
клад, на колібрі»722; а павича треба хвалити — «хваліть його за все, 
за будь-яку дрібничку і дурничку. Хваліть, і не соромтеся при цьо-

721 Клименко Люба. У світі твар... пардон мужчин. Посібник для жінок з по-
лювання на мужчин / Люба Клименко. — К. : Дуліби, 2009. — 168 с.

722 Там само. — С. 5.
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му безбожно брехати. І краса у нього — неземна, і профіль у ньо-
го римський, і розум у нього глибоченний, і сам він Аполлон, Зевс 
і Александр Македонський в одній іпостаті. Брешіть, не крепмую-
чись, і вам воздасться… Як себе поводити з павичем-мужчиною? 
Подивіться, що діється в природі: пава дещо “губиться” на фоні 
самця. … Живучи із чоловіком-павичем, ви можете бути на одну 
сходинку скромнішою від нього… Чоловіки-павичі мають досить 
примітивне почуття гумору. Є в нього одна дурна звичка: розпові-
дати свій улюблений, абсолютно дебільний, анекдот сто разів. При 
цьому він завжди дурнувато регоче. Регочіть і Ви»723. Як бачимо, 
в кожному жарті є доля істини. Справді, чоловіки люблять, коли 
жінки їх вихваляють, захоплюються ними, уважно слухають. Отже, 
в цьому художньому дискурсі маємо гумористичний опис гендер-
них чоловічих стереотипів і рекомендацій жінкам стосовно їхньої 
гендерної поведінки.

Узагальнивши напрацювання дослідників з гендерології, презен-
туємо низку тверджень стосовно гендерних особливостей гумору.

Чоловіки більш схильні до жартів, вони, як зауважувалося, 
моделюють мовленнєві жанри ущипливості, люблять насміхати-
ся, дражнити, пускати “шпильки” (хоч власне цей вираз очевидно 
створила жінка), а жінки з урахуванням зазначеного мовленнєвого 
ракурсу частіше виконують роль удячних слухачів, на чому також 
наголошувалося вище.

Чоловіки отримують більше задоволення від жартів, гуморе-
сок, анекдотів на агресивні й сексуальні теми, а жінки — від так 
званого “безглуздого”, нетенденційного гумору. Однак сексуальні 
й агресивні жарти принижують жінок. Крім того, й чоловіки, й жін-
ки отримують більше задоволення від жартів, у яких висміюють-
ся жінки, аніж від жартів, об’єктами яких є чоловіки, оскільки такі 
жарти ображають чоловіків, бо вони надто оберігають свій авторитет.

Жінки люблять розповідати смішні історії з власного життє-
вого досвіду. Однак з приводу цього узагальнення в науковій лі-
тературі висловлюються й сумніви. Дослідники наголошують, що 
в експериментальних дослідженнях, які доводять зазначене, оче-
видно, припущені методологічні помилки. Спостереження за реак-
ціями чоловіків і жінок на гумор у більш природних умовах — жи-
вій повсякденній комунікації — не зафіксували відмінностей у ге-
нерації гумору, схильності українців сміятися над собою, отриман-

723 Там само. — С. 8–9.
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ні задоволення від малюнків і коміксів з журналів і газет, зокрема 
й від “сексуального” гумору. 

Чоловіки все ж отримують задоволення від більш грубих жар-
тів і так званого “ворожого” гумору. Вони частіше використову-
ють його у спілкуванні, що, очевидно цілком виправдано з огляду 
на вияв традиційної чоловічої психології, де має місце вираження 
агресивності.  

Жінки частіше, ніж чоловіки, використовують гумор для досяг-
нення чи підтримки єдності в стосунках. Чоловіки частіше викорис-
товують гумор, щоб зробити враження на інших, виглядати весе-
лим і для моделювання власного позитивного іміджу. Застосування 
дражнилок спостерігається частіше в чоловічих групах спілкуван-
ня, ніж у жіночих. 

Однак, ураховуючи те, що гумор — специфічна риса україн-
ського національного характеру, очевидно, українським мовознав-
цям потрібно провести спеціальні власні дослідження стосовно ре-
презентації гумору в проекції на гендер.

3.5. Омовлення особливостей
маскулінної і фемінної 

невербальної комунікації

Манері  спілкування чоловіків і жінок надавали великого зна-
чення ще в Давній Греції, напр., чоловікові належало тримати голо-
ву високо піднятою, інакше його могли прийняти за гомосексуаліс-
та. Жінкам, навпаки, не рекомендувалося дивитися співрозмовнику 
прямо у вічі. Відведений убік погляд був свідченням соромливості, 
скромності, покірності. Утім, з часом мораль змінюється: сьогодні 
жінки вже не відводять свій погляд. Отже, гендерні норми зміню-
ються не тільки у вербальному вираженні, але й у невербальному724.

Невербальна комунікація на гендерному рівні, як виявляєть-
ся, є продуктом більш соціальним, оскільки пов’язана зі стереотип-
ними уявленнями про комунікативну поведінку чоловіка або жінки. 
Універсальні та культурно-специфічні гендерні стереотипи фіксують 
норми та правила поведінки в усіх знакових невербальних каналах. 

Науку, що вивчає невербальні знаки, категорії та знакову пове-
дінку, а також принципи й правила невербальної взаємодії, як відо-
мо, номінують невербальною семіотикою, що складається з п’яти 

724 См.: Ильин Е. П. Пол и гендер…
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часткових наук, зокрема паралінгвістики (вивчає звукові коди не-
вербальної комунікації), кінесики (науки про жести, жестові рухи, 
процеси та системи), окулесики (науки про мову очей та візуаль-
ну поведінку людей під час спілкування), гаптики (науки про мову 
дотиків, тактильну комунікацію й тактильну взаємодію людей), 
а також проксеміки (науки, що вивчає простір у комунікації, його 
структуру та функції). В Україні вивчення невербальної семіоти-
ки в її семіотичному вияві вважають одним із пріоритетних про-
блем української гендерної лінгвістики в силу недостатнього рів-
ня вивченості725.

Розподіл невербальних знаків на власне чоловічі або жіночі є 
некоректним, оскільки в певних комунікативних контекстах вони 
можуть бути використані обома статями. Інша справа, — як уважає 
Г. Крейдлін, — це стилі невербального спілкування, що зумовле-
ні численними чинниками позамовної дійсності, зокрема природ-
ними, соціальними й культурними726.

Параметри маскулінності й фемінності в гендерній теорії ро-
зуміють як «нормативні уявлення про соматичні, психологічні, по-
ведінкові властивості, елемент статевого символізму, пов’язаний 
з диференціацією статевих ролей. (…). Деякі риси вважають-
ся транскультурними (напр., ототожнення маскулінності з силою, 
агресивністю, а фемінності — з м’якістю й ніжністю). Як системне 
ціле образи маскулінності й фемінності є історичними й етноспе-
цифічними (пер. автор. — Т. О.)»727. 

Факт використання невербальних засобів у комунікації пов’яза-
ний з етикетом, що приписував або забороняв певні їх вияви 
в спілкуванні, зокрема для чоловіків-арабів ходити під руку — на-
ціональна звичка, тоді як будь-які дотики між жінками так само, як 
і потиски рук на знак вітання, там виключені. У слов’янській куль-

725 Див.: Демиденко Г. Г. Паралінгвальні фразеологізми в українській етно-
культурі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.01. — “Українська мова” / Г. Г. Демиденко. — Х. : ХНПУ ім. Г. С. Ско-
вороди, 2013. — 20 с.; Демиденко Г. Г. Паралінгвальні фразеологізми в українській 
етнокультурі :  дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук :  спец. 10.02.01. — 

“Українська мова”  / Г. Г. Демиденко; Кривор. педінститут ДВНЗ “Криворізький на-
ціональний університет”. — Кривий Ріг, 2013. — 203 с.   

726 Крейдлин Г. Е. Мужчины и женщины в невербальной коммуникации… — 
С. 15.

727 Большая психологическая энцииклопедия: [Электронный ресурс] / Режим 
доступа: http://psychology.academic.ru/1066/маскулинность 
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турі, навпаки, жінки, які йдуть під руку й розмовляють, є звичним 
явищем728.

Загальні моделі поведінки, як відомо, пов’язані з національно-
культурними традиціями й стереотипами в певному мовному ко-
лективі, віддзеркалюючись у фразеологічному фонді. Паремії як 
мовні категорії фіксують надбання соціально-культурного досвіду 
народу, а як категорії мовленнєві — є засобом передачі колективної 
інформації, ефективної реалізації певних комунікативних завдань 
у відповідних контекстах і ситуаціях; отже, паремії дають можли-
вість вивчити основні параметри комунікації крізь їхню призму.

Важливим чинником успішної комунікації є, як відомо, пара-
лінгвальні параметри. 

Голос виконує насамперед диференціювальну функцію — за 
його допомогою видається можливим розрізнити стать людини, але 
як інструмент мовлення голос не лише передає емоційний стан мов-
ця, але є й знаряддям його інтенцій, загалом характеризує мовця, 
репрезентує його статус, рівень, манеру мовлення тощо. Чоловічий 
голос, як правило, має низькі тональні характеристики, напр. го-
ворити басом, порівн.: Говорить, як віл реве, а жіночий — висо-
кі, порівн.: Пищить, як миша, але за певних комунікативних умов 
фізіологічні ознаки можуть взаємозамінюватися, ілюструючи емо-
ційний стан чоловіка або жінки, зокрема обурення або захоплення, 
пригніченість або збудженість. 

Такі узагальнені гендерні уявлення можуть характеризувати 
мовця, зокрема чоловіка, що говорить “бабським” голосом, у пев-
них комунікативних контекстах можна сприйняти як слабохарак-
терну, малодушну або підступну людину; натомість жінку, що гово-
рить басом, — як сильну й упевнену, в окремих випадках — при-
гнічену або збентежену.

Важливу роль відіграє темп мовлення. Відповідно до ситуа-
ції мовлення або внаслідок власних артикуляційних властивостей 
і спроможностей, мовець може говорити, молоти, торохтіти, та-
раторити, цокотіти, розтягувати (слова), мимрити, що загалом 
створює певне уявлення про партнера з комунікації. Вагому роль 
при цьому відіграють гендерні стереотипи, що приписують, жінці, 
напр. надмірну говірливість, нестриманість, а чоловікові — помір-
ність і зваженість у мовленні. 

728 Манакін В. М. Мова і міжкультурна комунікація: навч. посіб. / В. М. Мана-
кін. — К. : ВЦ “Академія”, 2012. — С. 217. 
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Зіставлення манери мовлення з гендерно маркованими осо-
бливостями певної діяльності визначає специфіку жіночого – чо-
ловічого мовлення, порівн.: Говорить, як шовком гаптує (шиє); 
Скаже слово, як снопа зв’яже — жіноче мовлення,  що характери-
зується відповідно до різновиду “жіночої” господарчої діяльності; 
а також Голосить, як по мертвому — манера мовлення жінки відпо-
відає й формі її діяльності (голосіння за мертвим, як правило, вико-
нували жінки, про що йшлося у попередніх розділах).

Сказав, як гвіздком прибив;  Сказав, як у око вліпив; Сказав, як на 
лопаті вивіз — прислів’я репрезентують чоловічу манеру мовлення, 
що співвідноситься з так званою залізною чоловічою логікою.  

Звукове забарвлення мовлення, як виявляється, пов’язане та-
кож із соціальним статусом мовця, порівн.: Хто живе із запасом, 
той говорить басом — матеріальна забезпеченість, достаток зу-
мовлюють тональність мовлення, що визначається, як бачимо, за 
чоловічою голосовою шкалою. 

Отже, голосові модуляції насамперед залежать від прагма-
тики мовлення, відводячи гендеру смислорозрізнювальну роль 
у сприйнятті й розумінні комунікативного дискурсу.

З давніх-давен жінки фарбують волосся, відтіняють брови, ви-
користовують різноманітні головні убори. Чоловіки, які викорис-
товують ці засоби для зміни зовнішності, викликають, як прави-
ло, негативне ставлення729. Заради успіху білявками стали Мерилін 
Монро, Мадонна, Ким Бессинджер… Взагалі, чоловіки мають ура-
ховувати статистику — на 15 білявок припадає лише одна справ-
жня730. Жанр анекдоту репрезентує гендерний стереотип білявок 
як осіб розумово обмежених, занадто емоційних, по-дитячому на-
ївних, що насправді не відповідає реальності, але, омовлене в анек-
доті, створює іронічний образ, порівн.: Перебуваючи в стані афек-
ту, блондинка перевстановила Windows, поміняла зимову гуму й за-
хистила кандидатську дисертацію (анекдот). Однак усталений об-
раз є швидше перевагою, ніж вадою білявок, оскільки уявлення про 
них пов’язані також із красою, успішністю, забезпеченістю, безтур-
ботністю, життєвими радощами і слабкостями жінки. 

Білявки сприймають такий образ і застосовують відповідну 
модель комунікативної поведінки: Кредо блондинки: Не знаєш, що 

729 Современный язык жестов / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. — М.: АСТ; Минск : 
Харвест, 2010. — С. 132.

730 Там же.
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сказати? Просто посміхнись і поправ зачіску (анекдот) — невер-
бальні дії виконують захисну функцію, а принади образу білявки 
нейтралізують загрозу девіації.

Мовчання визначають як паралінгвальний засіб, що виражає 
певні смисли в комунікації й репрезентує стратегії мовлення, ба-
лансуючи між вербальною й невербальною комунікацією й маючи 
при цьому особливий статус731. «Проблематика мовчання (…) не є 
достатньо вивченою на сьогодні, при дослідженні цієї проблеми ба-
жано враховувати всі сфери людської діяльності»732. 

У міжкультурній комунікації мовчання, паузи, їх тривалість або 
відсутність є показниками національних комунікативних стилів, 
якими керуються мовці, зокрема у східних культурах мовці схиль-
ні більше слухати інших, ніж говорити самі, а паузи й мовчання — 
обов’язкові складники їхнього спілкування, порівн.: Поганий ора-
тор — багатослівний оратор (японське прислів’я); Знай  більше,  
говори менше (туркменське прислів’я); Якщо хочеш, щоб тебе по-
важали — не говори багато (узбецьке прислів’я). Натомість амери-
канці та більшість європейців відчувають дискомфорт від “вакууму 
спілкування” та довгих пауз733. 

Існують також стійкі гендерні стереотипи, що “приписують” 
жінці або чоловікові деякі моделі невербальної поведінки в певних 
комунікативних ситуаціях, напр., у деяких народів Австралії мов-
чання “закріплене” за вдовами, а не за вдівцями, а в мовленні чо-
ловіків північноамериканських індіанців відсутні інтер’єктиви, що 
виражають і супроводжують страх, оскільки страх, як уважають, 
характерний лише для жінок, які мають для цього відповідні вер-
бальні маркери734. 

Українські паремії фіксують комунікативні моделі поведін-
ки, пов’язані з мовчанням у спілкуванні чоловіка й жінки, порівн.:  
Думала мовчать — та не мовчиться — фемінна модель поведінки, 

731 Коловоротна Н. Д. Вербалізація концепту “мовчання” в художньому дис-
курсивному просторі української мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.01 — “Українська мова” / Н. Д. Коловоротна. — Х., 
2014. — 20 с.

732 Космеда Т. А. Прагматика мовчання крізь аксіологічну призму (сфера су-
дочинства) / Т. А. Космеда // Учен. записки Таврич. ун-та, Симферополь, 2005. — 
Т. 18. — № 1 (57) — С. 134–136.

733 Манакін В. М. Мова і міжкультурна комунікація…. — С. 211.
734 Крейдлин Г. Е. Мужчины и женщины в невербальной коммуникации… — 

С. 16–18.
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що репрезентує надмірну емоційність і балакучість; Мовчи, бабо, 
а я слухатиму; Бабі скажи, язик на вузол зав’яжи  — маскулінні 
моделі поведінки, що демонструють пріоритет мовчання над гово-
рінням у спілкуванні. 

Гендерні стереотипи, як відомо, є соціальним продуктом і впли -
ва ють на свідомість. «У доіндустріальних культурах патріархаль-
ного типу маскулінні й фемінні риси вважали суто дихотомічними, 
полярними, а будь-яке відхилення від норми засуджувалось. 
Традиційно жіночими були: слабкість, залежність, пасивність, 
м’якість, емоційність, експресивність та орієнтованість на інших; 
їх протиставляли силі, незалежності, активності на індивідуальні 
досягнення, що їх уважали одвічно-чоловічими прикметами»735, 
порівн.: Мовчання прикрашає жінку (Гомер), Мовчання чоловіка — 
знак відмови, мовчання жінки — знак згоди (Луї Массіньон). Однак, 
погоджуємося з думкою О. Кісь, що «немає підстав стверджувати 
первинність цих соціально-психологічних рис щодо культурних 
норм і канонів. Радше навпаки, сама культура формує у її носіїв 
певні риси, з огляду на усталені гендерні стереотипи»736.

Від гендерних стереотипів переважно залежать і невербальні 
стилі поведінки чоловіка або жінки, зокрема під час використан-
ня кінетичних засобів — жестів, міміки, пози, рухів тіла й мане-
ри. Можна стверджувати, що перші чотири позиції зумовлені при-
родними чинниками на генетичному рівні, напр. жести згоди або не-
згоди, міміка емоцій (посмішка, плач), поза ворожого ставлення або 
розгубленості тощо, й використовуються мовцем переважно на інту-
їтивному рівні, чого не можна сказати відносно манери спілкування. 

Під манерами розуміють «комплексні динамічні знакові фор-
ми, знання яких набуваються як у процесі накопичення суспільного 
досвіду, так і внаслідок спеціального навчання, що зумовлено необ-
хідністю дотримуватися певних соціальних і культурних норм»737. 
Йдеться про моделі поведінки, напр., під час прийому їжі, в гостях, 
а також реалізації етикетних норм й под. 

Отже, в цьому разі також відображено певну етнічну специ-
фіку гендеру, оскільки ці моделі поведінки різняться в лінгвокуль-

735 Кісь О. Жінка в традиційній українській культурі (друга половина ХІХ – 
початок ХХ ст.)... — С. 73. 

736 Там само.
737 См.: Крейдлин Г. Е. Невербальная семиотика: Язык тела и естественный 

язык / Г. Е. Крейдлин. — М. : Новое литературное обозрение, 2002. — 592 с.
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турах й утворюють відповідні невербальні стилі поведінки чолові-
ка й жінки. 

Ґрунтуючись на теоретичних висновках фахівців із невербаль-
ної комунікації (С. Григор’єва, Н. Григор’єва, Г. Крейдлін, А. Піз та 
деяк. ін. — на жаль, серед них немає українських учених), дослід-
ники гендеру (І. Баженова, А. Кириліна, Е. Чувіліна) умовно розріз-
няють кінетичні засоби за статевою приналежністю, зважаючи на 
стереотипні уявлення про невербальну поведінку чоловіка й жінки, 
зокрема це стосується й типових чоловічих жестів. До них фахів-
ці зараховують такі, як, напр., чухати потилицю в стані подиву; по-
тирати руки як ілюстрація позитивних очікувань; плювати в стані 
роздратованості й гніву; бити кулаком об стіл, розлютившись або 
доводячи свою рацію тощо, зокрема вираження гніву чоловіки мо-
жуть супроводжувати жестами, пов’язаними з рухами кулаком: по-
казати кулак, погрожувати кулаком, стиснути кулаки. Ці жести 
репрезентують певну агресію.

Для жінок такі жести не характерні, адже вони супроводжу-
ють гнів, приймаючи, напр., такі пози: братися під боки; класти 
руку на стегно; поширеним є рух тупати ніжкою, чобітком тощо. 
Питомо жіночими вважають жести сплеснути руками, виражаючи 
подив; закривати обличчя руками, хустинкою, пальцями в стані за-
смучення, плачу; відчай ілюструє такий жест, як заламувати руки; 
сором — опустити очі, дивитися в підлогу тощо. Найбільш поши-
реним жестом прощання в молодих жінок є “повітряний поцілу-
нок” — вказівний та середній палець прикласти до губів та відвес-
ти руку вбік того, з ким прощаєтесь.

Як тут не згадати старий анекдот про чоловіка-грузина й жінку-
українку, коли чоловік спробував поставити жінці умови щодо по-
водження у відповідних ситуаціях сімейного спілкування: «Якщо я 
прийду додому і моя кепка буде зсунутою вліво — ти маєш пода-
ти мені вечерю, не ставити зайвих питань і догоджати мені весь 
вечір; коли вправо — маєш вести зі мною лагідну бесіду, веселити 
мене весь вечір, а коли назад — маєш мене швиденько нагодувати 
й сховатися у своїй кімнаті». На що жінка відповіла: «Гаразд, я 
зрозуміла, тільки якщо ти прийдеш додому і побачиш, що я зустрі-
чаю тебе у позі “руки в боки”,  то мені байдуже, на який бік у тебе 
зсунута кепка!». 

Отже, як бачимо, розуміння невербальних маркерів, зокрема 
умовності зовнішнього вигляду, в міжкультурній комунікації має 
важливе значення для успішного спілкування. 
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Національний темперамент зумовлює використання вербаль-
них і невербальних засобів у спілкуванні. Італієць, напр., описую-
чи приятелю свою останню “сексуальну здобич”, не шкодує міміки 
та жестів схвалення. Інакше слухач низько оцінив би його захоплен-
ня. Англієць же висловив те ж саме більш стримано і замість фрази 
Фантастична, неперевершена жінка!, сказав би Цілком непогана738.

Однак гендерну стереотипність щодо використання кінетичних 
засобів у комунікації легко спростувати внаслідок спостережень за 
невербальною поведінкою емоційно збудженої людини. 

Емоції, як відомо, накладають свій відбиток на поведінку лю-
дини не тільки внутрішньо, але й зовні. Як відомо, Іван Франко був 
чоловік мовчазний, замкнений у собі, “душі не відчиняв настіж”, 
він більше прислуховувався, як говорили інші, але часом оживлявся 
і ставав говірким. Однак, як і кожна людина, І. Франко мав право на 
хвилинні слабкості. Йому були властиві великі почуття, він важко 
переживав власну трагедію, пов’язану з великим коханням у житті. 
Ось як сучасники згадують стан письменника у такий момент: «Він 
не любив звірятися нікому про свої особисті почування, не сподівав-
ся зі своїх турбот, однак таки раз у Перемишлі 1897 року, на моє 
велике здивування, він завів розмову про своє кохання. Тоді він дри-
жав із зворушення, ламав руки й виказував взагалі таке безмежне 
горе, що його собі більшим годі уявити. Він висловлювався, що його 
несила жити на світі»739.

О. Ставицька зазначає, що семіотика чоловічого одягу, на від-
міну від жіночого, обтяжена соціально-символічними смислами 
групової, класової та ін. належності. 

Невербальний модус чоловічої самопрезентації проектується 
також на вербальну поведінку: жінки охочіше й активніше беруть 
участь у приватних бесідах, груповій комунікації та діалогах, у той 
час, як чоловіки охочіше виступають публічно740.

Гендерні стратегії можна простежити на прикладах паремій, 
що ілюструють шлюбні взаємостосунки, які взаємодіють із візу-
альними параметрами зовнішності, зокрема в чоловічих стра-
тегіях вибору суттєву роль відіграє естетичний і чуттєвий чинник, 
порівн.: Дарма, що дурна, аби чорноброва741; Моя жіночка, як кар-

738 Современный язык жестов … — С.141.
739 Див.: Космеда Т. Комунікативна компетенція Івана Франка... — С. 115. 
740 Див.: Ставицька Л. О. Чоловік (мужчина) у концептосфері…
741 Українські прислів’я та приказки: [збірка / упор. С. Мишанич та М. Па-

зяк ]. — К. : Дніпро, 1983. — С. 158.
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тиночка742 — паремія репрезентує андрогінний підхід у шлюбно-
му питанні, коли естетична потреба чоловіків превалює над праг-
матичною. 

Натомість фемінні стратегії такого ж ґатунку можуть бути про-
тилежними, напр.: Поганий на вроду, та гарний на вдачу743; На кра-
сивого чоловіка дивитись гарно, а з умним жити легко744. 

Жіноча стратегія переважно зорієнтована на чоловіка як на 
об’єкт життєвої необхідності, порівн.: Хоч мужичок, як кулачок, 
так мужняя жона; Нехай чоловік як ворона, прицім жінці оборона 
і т. ін., що зумовлено передусім інстинктом самозбереження, адже 
чоловік історично відігравав у сім’ї роль годувальника, захисника. 

Отже, параметр зовнішності у фемінних стратегіях, спрямова-
них на вибір супутника, враховується, але не є визначальним.

Жіночі стратегії й тактики регулювання взаємостосунків 
можуть бути як жорсткими, так і гнучкими, порівн.: Жінка чоло-
віка не б’є, а під свій норов веде; Чоловікова сила в кулаці, а жінчи-
на — в сльозах; Чоловік голова, а жінка шия — мирними, толерант-
ними, а інколи й хитрими тактиками жінка намагається побудувати 
стосунки так, як уважає за потрібне; порівн. також: Горнець тобі на 
голові розіб’ю — «говорить жінка непотрібному, недбалому чолові-
кові. Горшки вважаються головною складовою частиною жіночого 
господарства» (тлумачення І. Франка)745. 

Натомість чоловічі стратегії більш прямолінійні, порівн.: 
Люби жінку як душу, а тряси як грушу. Серцем люби, а руками тря-
си — в такій антогоністичній ситуації жінка намагається уникну-
ти конфлікту, керуючись усе ж таки принципами мирного співісну-
вання, порівн.: Усе гаразд, усе добре, що жінка маленька: він поб’є 
і полає — вона веселенька; Від милого пана не болить і рана (від ми-
лого чоловіка). 

Отже, гендерна роль чоловіка в шлюбі є офіційно панівною, 
водночас жінка виконує роль “дипломата”, “парламентаря сімей-
них взаємостосунків”, неофіційно переймаючи роль лідера.

Паремії фіксують також особливості жіночої поведінки, що 
презентована тактиками виявлення фізичного протистоян-
ня, самозахисту, подеколи зневаги, порівн.: Горе тобі, воле, коли 

742 Образне слово (Постійні народні порівняння) / упор. І. Гурин // [Електрон-
ний ресурс] — Режим доступу : http://abetka.ukrlife.org/obrazno.htm)

743 Збірка українських приказок і прислів’їв… — С. 146. 
744 Там само. — С. 123.
745 ГРНП — Т. 1. — С. 599.
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тебе корова рогом коле, горе тобі чоловіче, коли жінка дулі тиче; 
Живуть, як чорти навкулачки б’ються; Ти мене за піч, а я тебе за 
двері. Не поможе бабі кадило, коли бабу сказило — йдеться про від-
критий спосіб вираження жіночої непокори шляхом застосування 
символічних жестів, агресивних рухів та дій. 

Міцне рукопотискування є характерним для чоловіків. Жінка, 
яка висловлює щире співчуття або симпатію, як правило, не тис-
не руки. Жінки виробляють навички міцного рукопотискування як 
спосіб захисту від чоловіків, особливо у сфері підприємницької ді-
яльності, бізнесу746. 

Разом із тим, паремії фіксують неагресивні стратегії довіль-
ної поведінки жінки, зокрема можливе ігнорування шлюбними 
обов’язками, порівн.: Ой, біда в кого жінка бліда, а в кого рум’яна, 
в того кохана; Красне личко — серцю неспокій. Причому зміст па-
ремії вказує на безпорадність чоловіка в такій ситуації, що ілю-
струє мовленнєвий жанр співчуття.

Чоловікам так само властива поведінка позашлюбного спілку-
вання, причому така тактика зумовлює не лише перецентрування 
уподобань, але й зміну уявлень, образів, порівн.: Сусідка як лебід-
ка, а жінка як квочка, коли сам ти як півень; Жінка як кішка: чим 
більше гладиш, тим більше хвоста задирає; Чужі жінки як маків-
ки, а моя як опудало. 

«Стосунки з чужими жінками, — як зазначає О. Ставицька, — 
концептуалізуються в народній свідомості в семантичному полі 
культурно чужого (ворожого, небезпечного), контакт з яким спри-
чиняє для чоловіка тілесну ущербність та метафоричну згубу: во-
лосся обтер об чужі подушки (про лисого)»747. 

Відповідна поведінка чоловіка репрезентована фразеологізма-
ми не пропу́стить жодної спідниці; волочиться за кожною спідни-
цею — ‘надмірно захоплюватися жінками’; топтати стежку, кан-
дібобером ходити — ‘ходити браво, по-молодецьки коло жінок, за-
гравати, залицятися’748. 

Щодо лексеми “залицятися”, то О. Ставицька провела етимо-
логічну розвідку, з’ясувавши невербальне підґрунтя цієї лексеми, 
тобто актуалізується значення ‘проходячи повз, зухвало заглядати 
в обличчя, особливо жінці’, що ілюструє невербальну агресію чо-

746 Современный язык жестов …. — С. 212.
747 Див.: Ставицька Л.О. Чоловік (мужчина) у концептосфері… — С. 32.
748 Там само.
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ловіка до жінки. Це виявляється у візуальній поведінці, “мові” очей, 
зухвалій ході. 

Успіх людини в комунікації з представниками протилежної ста-
ті залежить від її здатності надсилати сигнали та розпізнавати ті, 
що надіслані їй. Жінки більш чутливі до подібних жестів, оскільки 
взагалі є більш чутливими за чоловіків. Але це лише загальна дум-
ка. У всі часи існували донжуани й ловеласи. У наш час з’явилися 

“пікапери” (від англ. pick up — ‘знайомитися’, “знімати бабу” груб.), 
які, на відміну від перших двох типів, спеціалізуються на знайом-
ствах з жінками в громадських місцях “заради спортивного інте-
ресу”. Фахівці відзначають, що на практиці “пікапери” активно 
відпрацьовують теорію нейролінгвістичного програмування лю-
дей — найпотужніший спосіб маніпулювання поведінкою людей 
без їх відома749. Така стратегія реалізується певними маскулінними 
й фемінними тактиками. «Маскулінність асоціюється з активністю, 
незалежністю, самовпевненістю, а фемінність — із залежністю, не-
сміливістю, сентиментальністю750. 

Під час знайомства важливим є такий момент, як фізична дис-
танція. Відстань не повинна порушувати душевної рівноваги — для 
мешканок сільської місцевості вона буде більшою, для урбанізова-
них жінок — меншою.

Використовується також тактика “візуальної рівності”, коли 
очі чоловіка на одному рівні або нижче очей жінки: для досягнення 
цієї мети чоловік може присісти перед жінкою навшпиньки — тоді 
вона буде сприймати його як рівного собі партнера.

“Пікапери” вважають, що для того, щоб досягти прихильнос-
ті дівчини або жінки, можна підлаштуватися під її невербальну по-
ведінку — дзеркально відображати її жести, зокрема сісти напро-
ти жінки в такій самій позі, як вона, починати дихати в тому ж рит-
мі, що й вона, копіювати її жести. Жінка обов’язково відчує до чо-
ловіка позитив, оскільки в них будуть однакові відчуття. Звісно, ро-
зумна жінка може помітити копіювання її жестів і поз, на що “піка-
пери” вдаються до копіювання на більш глибоких рівнях — рухів 
очей, блимання, що вловити майже неможливо. Застосовують та-
кож перехресне віддзеркалення, напр., жінка нервово хитає ногою 
(це означає, що їй набридла ситуація), чоловік стукає пальцем по 
столу в такому ж темпі. 

749 Современный язык жестов …— С. 282–284. 
750 Клещова О. Поняття “гендер” і гендерна лінгвістика / О Клещова // Мово-

знавчий вісник : зб. наук. праць. / МОН України. — С. 298.
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Така методика зорієнтована на підсвідомість жінки, яка зовні 
нічого не помічає, але підсвідомо також починає “дзеркалити”: чо-
ловік пригладив волосся рукою — і в неї рука пішла вгору (зачухав-
ся ніс або треба поправити зачіску). Помітивши це, чоловік, посмі-
хаючись, починає дихати частіше — жінка вслід за ним. Так “запус-
кається” механізм зваби.

Жінка також може виходити “на полювання” — заради розваги, 
користі або з метою влаштувати власне життя.  “Найсильнішим зна-
ряддям” вона вважає погляд. Він, як аркан, зашморгує і прив’язує 
чоловіка. Стратегія реалізується кількома етапами — миттєво кину-
тий на чоловіка погляд; зафіксований на короткий час погляд; від-
ведений убік і за кілька секунд відновлений — очі в очі, погляд, 
в який жінка “вкладає” всю себе. Коли чоловік нарешті підійде 
й заговорить, “запускаються” інші принади — посмішка, жести 

“поправляння” зачіски, поза, зокрема нахил голови вбік, схрещення 
ніг, що підкреслює їхню красу, жест демонстрації своєї долоні або 
зап’ястя руки, мануальна гра з прикрасами, предметами (напр., фі-
ліжаночкою, бокалом, сигаретою) або елементами одягу. Зокрема 
балансування на кінчиках пальців ноги напівзнятої туфельки сиг-
налізує чоловікові про прихильність і довіру жінки, але, як зазнача-
ють дослідники, якщо чоловік зробить щось таке, що розчарує жін-
ку, вона швидко взується751.

Більшість жінок, бажаючи фліртувати, підсвідомо схиляють го-
лову вбік. У такий спосіб вони зацікавлюють чоловіка, посилюючи 
таке бажання мрійливим, набожним поглядом. Такий жест уважа-
ється жіночим, оскільки чоловіки так не роблять. Жінки вільні, роз-
куті в присутності чоловіка тримають голову прямо.

Існує багато інших маскулінних і фемінних тактик, що реалізу-
ють стратегію флірту, які можуть використовуватись однаковою мі-
рою й жінками, й чоловіками залежно від комунікативної ситуації, 
інтенцій учасників і їхніх індивідуальних особливостей.

Гендерно марковані невербальні стратегії й тактики мож-
на вивчати, розшифровуючи зміст паремій, що омовлюють родинні 
взаємостосунки, зокрема моногамні, порівн.: Зять любить взять, 
а шурин — очі жмурить, та не хоче дать — ‘некровне родство пе-
редбачає в комунікації стратегії недовіри, що омовлюється невер-
бальним параметром “мружити очі”’.

751 См. об этом: Современный язык жестов … — С. 286–287.
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Натомість гетерогамні стратегії вирізняються позитивною 
забарвленістю, зокрема порівн.: М’яко, наче теща постелила — 
оцінка взаємостосунків, толерантних тактик у спілкуванні, що ре-
презентується кінетичним параметром (рухи, дії); Спритна, як 
теща перед зятем — кінетичний параметр, зокрема спосіб, мане-
ра виконання певної дії, що стає оцінним чинником комунікатив-
ної стратегії. 

Чоловіче спілкування виражається в більшій стриманос-
ті. Чоловіки спілкуються один із одним на великій відстані, в них 
менш прийнято обійматися й особливо цілуватися.  Це стосується 
української культури.

Психологи встановили, що незалежно від культури жінки ви-
користовують прямий погляд набагато частіше, ніж чоловіки. 
М. Аргайл уважає це їх природною властивістю й зазначає, що вже 
з 6-місячного віку дівчатка більш контактні візуально, ніж хлопчи-
ки752. Жінка не сприймає прямий погляд як сигнал загрози, навпа-
ки, вважає його вираженням зацікавленості та бажання встанови-
ти контакт.

На думку М. Аргайла, бажання жінок використовувати прямий 
погляд пояснюється традиційною соціальною роллю жінки як ви-
ховательки дітей. Вона потребує цього засобу спілкування, вста-
новлюючи психологічний контакт з дитиною, яка ще не вміє роз-
мовляти.

На жаль, через те, що чоловіки не розуміють названого явища, 
жінки, зокрема молоді дівчата, інколи стають жертвами злочинців 
та насильників. Те, що дівчина розуміє лише як легку зацікавле-
ність, інші можуть сприйняти як виклик або обіцянку.

Цікавим є факт, що жінки довше дивляться на тих, хто подоба-
ється їм, а чоловіки — на тих, кому подобаються вони. Жінки за-
вжди відчувають на собі інтимний погляд чоловіка, чого не можна 
сказати про самих чоловіків. Така “неуважність” часто розчаровує 
прекрасну стать753. 

У хлопчиків і, відповідно, чоловіків поглядів, скерованих на 
одностатевих з ними істот, більше, ніж спрямованих на дівчаток чи 
жінок. Така сама пропорція й скерованість стосується й поглядів 
дівчаток чи жінок. Жінки частіше споглядають співрозмовника під 

752 См. об этом: Аргайл М. Психология счастья / М. Аргайл. — 2-е изд. — 
СПб. : Питер, 2003. — 271 с.

753 Современный язык жестов … — С. 35, 37.
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час слухання, ніж під час говоріння, а чоловіки таку невербальну 
поведінку не зреалізовують. 

Що стосується пози, то жінки зазвичай приймають більш розсла-
блені пози, ніж чоловіки. Пози жінок частіше більш стримані, ніж чо-
ловічі.  Українське суспільство заохочує дівчат і жінок сидіти, як си-
дять “леді”, тобто стиснувши ноги разом і поклавши руки на коліна.

Жінки частіше посміхаються, ніж чоловіки. Хоч, очевидно, це 
твердження також потребує доведення.

Під час спілкування жести використовуються чоловіками 
й жінками у різних варіаціях і з різною частотою. Чоловіки часті-
ше використовують дотик до інших людей, ніж жінки, але вони лю-
блять торкатися себе.

Для жінок типовий жест невпевненості — повільне й вишука-
не підняття руки до шиї, якщо одягнуто намисто, то рука торкаєть-
ся його, ніби перевіряючи, чи воно на місці.

Для маскулінної манери поведінки характерне сидіння з ши-
роко розставленими ногами, для них характерний широкий крок. 
А жіноча хода характеризується маленькими кроками. У темряві за 
ходою можна визначити, чоловік іде чи жінка — у чоловіка більш 
широкі, розмашисті кроки, ніж у жінки. До жіночих характеристик 
ходи належать такі, як похитування стегнами як вияв кокетування, 
зокрема в молодих жінок.

Цікаво: що вищий на зріст чоловік, то ближче він підходить до 
співрозмовника й, навпаки, що нижчий на зріст чоловік, то він ба-
жає знаходитися від співрозмовника далі.

Українські паремії послідовно й багатоаспектно репрезентують 
стереотипні уявлення про систему ролей членів родини й особли-
вості їхньої комунікативної поведінки, що зреалізовується відпо-
відними стратегіями й тактиками.

Відображення гендерного чинника простежуємо й у пареміях, 
що віддзеркалюють гендерні ролі батька й матері у вихованні ди-
тини, порівн.: Мати однією рукою б’є, а другою гладить; Отець 
по-батьківськи поб’є, по-батьківськи й помилує; Рідна мати висо-
ко замахує, а помалу б’є. Ці паремії репрезентують ставлення бать-
ків до дітей у процесі повсякденного виховання, що водночас моти-
вує й стратегії вихованців у спілкуванні з батьками.  

Своєрідність стереотипного уявлення про значущість кожно-
го з батьків у формуванні дитячої особистості репрезентує паремія 
Мудрі діти — мудрий батько, дурні діти — дурна мама, що ілю-



221

3.6. Комунікативний кодекс гендерної поведінки українців у пареміях: 
окреслення концептуальних засад лексикографічного видання

струє андроцентричність мислення соціуму щодо гендерних ро-
лей у сімейному вихованні. 

Натомість роль матері все ж таки є більш прагматичною, по-
рівн.: Доти ягнятка скачуть, поки матір бачать. Засобом репре-
зентації оптичного параметра ‘бачити когось поряд (дивитися на 
когось)’ паремія вербалізує статус дитини з характерними для її по-
ведінки стратегіями й тактиками.

Невербальні параметри комунікації, омовлені в українських 
пареміях, анекдотах, пісенних та поетичних текстах, в усному мов-
ленні формують імпліцитні смисли, що репрезентують комуніка-
тивні стратегії й тактики, віддзеркалюючи насамперед національну 
гендерну специфіку. Те саме можна сказати й про художні тексти, 
зокрема зразки опису невербальної поведінки чоловіків відтворені 
у згадуваному вище романі Люби Клименко, порівн.: «Мужчину-
павича можна пізнати відразу — за поглядом… Наприклад, за-
ходить у зал засідань мужчина з хустинкою в нагрудній кишеньці, 
з перстенцем на пальці, в блискучих запонках і щедро напарфумле-
ний. Він може виявитися павичем, а може і кимось іншим, напри-
клад півнем або метеликом… А ось погляд видає павича відразу. 
Бо, коли він роззирається довкола, то не для того, щоб пригледі-
ти жертву, не для того, щоб намітити свою куріпочку — він спо-
стерігає, як реагують на його появу присутні. У нього буде відпо-
відний — величний — вираз обличчя, ледь припідняте підборіддя 
і неквапливі рухи… »754. Отже, художній дискурс, хоч у цьому разі 
й у гумористичній формі, але репрезентує моделі невербальної по-
ведінки, які слід вивчати й класифікувати.

3.6. Комунікативний кодекс гендерної поведінки
українців у пареміях: окреслення концептуальних 

засад лексикографічного видання

Сучасна лексикографія стрімко розвивається за рахунок праг-
матичного спрямування лінгвістики, зокрема досліджень функцію-
вання мовних одиниць. Успішна комунікація передбачає вільне во-
лодіння мовою, наявність риторичного досвіду, розуміння чиннос-
ті комунікативних законів. Вивчення закономірностей спілкування 
на мовних зразках, що в процесі розвитку суспільства відфільтру-

754 Клименко Л. У світі твар... пардон мужчин. Посібник для жінок з полюван-
ня на мужчин… — С. 7.
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вали й зафіксували комунікативні правила, тенденції, раціональні 
стратегії, тактики тощо, дає змогу осягнути складні явища на про-
стих прикладах, збагатити мовлення місткими аргументами, якими, 
по суті, є паремії. 

Значна частина паремій містить досвід українського народу 
щодо чинних законів, правил, стратегій, тактик, принципів, зако-
номірностей, тенденцій і под. ведення комунікації: її планування, 
моделювання, реалізації відповідних стратегій і тактик з урахуван-
ням конкретних мовленнєвих жанрів, ситуацій, розуміння вербаль-
ної і невербальної поведінки, прочитання відповідних комунікатив-
них смислів та ін. Знання паремій, що віддзеркалюють такий до-
свід українців, звичайно, сприяє підвищенню рівня комунікативної 
спроможності мовців, їх комунікативної компетенції.

Сьогодні ніхто не заперечує твердження, що володіння ефек-
тивною комунікацією — це запорука успіху в усіх сферах люд-
ської життєдіяльності, тому й актуалізувалася проблема підготов-
ки учнів, студентів, молоді та й представників більш старшого по-
коління до активного володіння словом. Одним із головних завдань 
у процесі навчання мові стало завдання, скероване на набуття ри-
торичних знань, умінь і навичок для ведення успішної комуніка-
ції, зокрема й повсякденної — риторики на щодень. У зв’язку з цим 
можна вітати появу нових лексикографічних видань, що не тіль-
ки відображають динаміку розвитку мови, а й сприяють активізації 
й збагаченню мовленнєвого процесу, формуванню мовної компе-
тенції сучасної людини, особливо молоді, мовної культури загалом. 

У 2010 році вийшов у світ “Комунікативний кодекс українців 
у пареміях” — перший в Україні тлумачний словник паремій но-
вого типу, що містить частину паремійного фонду українців, пере-
дусім прислів’я та приказки, які омовлюють комунікативні закони, 
правила, тенденції, принципи, стратегії, тактики та ін., що є під-
ґрунтям моделювання, реалізації, регулювання, розуміння процесу 
спілкування з урахуванням етнічної своєрідності українців.

За характером репрезентованої мовної одиниці — це паремій-
ний словник, а за видовим критерієм — комунікативний, мета яко-
го — підвищити рівень комунікативної компетенції сучасних укра-
їнців за рахунок ознайомлення з механізмами чинності комуніка-
тивних процесів, їх технологіями, стратегіями, тактиками, прави-
лами, законами і под., вербалізованими у пареміях як відповідних 
словесних штампах. 
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Такий досвід лексикографування отримав схвалення серед на-
уковців, як вітчизняних, так і закордонних, викликав зацікавлен-
ня широкого кола читачів, зокрема й таких, що не мають відношен-
ня до наукової діяльності. Отже, розроблена концепція зарекомен-
дувала себе позитивно і є затребуваною в сучасному українському 
суспільстві, а отже, потребує подальшого розвитку й застосування.

Ключовим елементом гендерної ідеології, як зазначають фахів-
ці, є гендерні стереотипи як такі, що репрезентують «нормативні 
уявлення про прийняті моделі поведінки та риси вдачі, що відпові-
дають поняттям чоловіче й жіноче755. 

Як відомо, становлення гендерології як науки відбулося на за-
хідноамериканському підґрунті, що відображають відповідно чужу 
культуру й етнопсихологію, хоча засадничі наукові постулати сто-
суються загальнолюдської культури гендеру й гендерної комуні-
кації зокрема. Вивчення національної специфіки гендерного спіл-
кування не тільки сприятиме становленню й розвитку вітчизняної 
гендерної науки, але й збагатить практику міжкультурної комуніка-
ції, що є надзвичайно актуальним в наш час глобалізації світу.

Підтримуємо думку про те, що дослідження гендерних стерео-
типів у їхньому діахронічному (історичному) вимірі викликає деякі 
труднощі, «оскільки гіпотези й висновки є радше конструктами, які 
практично не підлягають верифікації. Проте існують джерела, ба-
гаті на інформацію, яка дасть змогу з’ясувати якісний зміст гендер-
них стереотипів»756.

Вивчати закони комунікації, риторики набагато легше й цікаві-
ше, спираючись на словесні “перли народної мудрості” — паремії, 
що відображають найсуттєвіші риси етнопсихіки й надають мож-
ливість збагатити комунікативний досвід за рахунок актуалізації 
його в мовній свідомості накопиченого у віках досвіду українсько-
го народу.  Науковці зазначають, що «багатий матеріал, що містить-
ся в цих джерелах, на жаль, все ще повноцінно не використано в су-
часних етнопсихологічних студіях, не розроблена й сама методика 
такого аналізу, хоча потреба в цьому безсумнівна»757.

755 Трусов В. П. Этнические стереотипы / В. П. Трусов, А. С. Филиппов // Этни-
ческая психология (этнические процессы и образ жизни людей). — М. : Ун-т дружбы 
народов им. П. Лумумбы, 1984. — С. 15.

756 Кісь О. Жінка в традиційній українській культурі … — С. 73.
757 Там само. — С. 74.
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“Комунікативний кодекс гендерної поведінки українців у па-
реміях”, ідею створення якого висловила проф. Т. Космеда, може 
стати продовженням серії словників, що репрезентують націо-
нальні особливості спілкування українців. Теоретичне підґрунтя 
й структурні компоненти попереднього зразка можуть бути цілком 
використані в пропонованому. 

Практичний матеріал добирається методом суцільної вибір-
ки паремій з усіх словників і збірок, що становлять український 
фразеологічний фонд з урахуванням відповідного гендерного про-
філю — паремії репрезентують комунікативні стратегії і тактики, 
що мають фемінні й маскулінні ознаки.

Наголошуємо саме на цих параметрах, щоб у користувачів 
словника не склалося враження приписовості “Кодексу…”, кон-
формізму концепції, тобто безапеляційного сприйняття існуючого 
стану речей, законів, норм, правил спілкування чоловіків і жінок 
за статевими ознаками. Відповідні стратегії й тактики можуть бути 
використані представниками обох статей залежно від індивідуаль-
них особливостей, комунікативної ситуації та інших чинників, що 
впливають на комунікативну поведінку людини, а це, власне, й ста-
новить сутність поняття гендер.

Кожна стаття репрезентує такі структурні компоненти, як: 
1) реєстрова одиниця (РО); 2) посилання на джерело, де зафіксова-
на РО (при цьому використано відповідні скорочення, що репре-
зентовані у Списку прийнятих скорочень); 3)  кваліфікація комуні-
кативного статусу РО, її функцій (стратегія, тактика, правило, тен-
денція, закономірність тощо); 4) елементи етнокультурної та ген-
дерної конотації, мовний коментар; 5) ілюстрація використання РО 
в мовленні (художній, публіцистичний або розмовний дискурс), по-
рівн.: зразки словникових статей:

Дівчина як каже “ні”, то розумій “так” [УПП, 156]. Вербалі-
зовано сутність комунікативної тенденції стосовно спілку вання 
дівчат із хлопцями на рівні встановлення близьких стосунків. 
1. Вияв цнотливості. Традиційно цнотами жінки українці вважають 
скромність, недоторканість, стриманість у вираженні почуттів, що 
й закладають у процес виховання дівчат. Виховні засади суперечать 
природним потягам, але виявляються досить значущими, щоб їх 
порушити. Об’єктивність чоловіка у сприйнятті відмови залежить 
від численних позамовних засобів, що їх використовує жінка 
(інтонація, міміка, жести, погляди тощо). 2. Дівчина в українських 
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3.6. Комунікативний кодекс гендерної поведінки українців у пареміях: 
окреслення концептуальних засад лексикографічного видання

пареміях характеризується як така, що схильна до непостійності та 
удаваності, див. також: Жене дівка молодця, а сама до нього 
тулиться; Казала дівка: “Семене, не притуляйся до мене!”, а сама 
тільки того й хоче; Дівчина як каже “ні”, то розумій “так”; 
Дівчина — як тінь: ти за нею, вона від тебе; ти від неї, вона за 
тобою. Напр.: «Чоловік не розуміє, навіщо жінка каже ні, мріючи 
сказати так, а щоб домогтися бажаного, кидається в сльози» 
(Психологічний сайт).

або
Бліді лиця не чарують Гриця [Ф–ІІ, 470]. Паремія де монструє 

комунікативну тенденцію щодо практики при тягання уваги ауди-
торії до екстраординарного суб’єкта (ді вчина з невиразною зовніш-
ністю). 1. Репрезентовано гендер ний аспект взаємостосунків моло-
ді — раніше молодим па рубкам подобалися радше рум’яні облич чя 
дівчат, оскільки це було свідченням наявності гарного здоров’я, що 
імпону вало молодому безтурботному життю. Бліде обличчя від-
повідно до смаків українців, що мали місце в ХІХ ст. і ра ніше, не 
викликало захоплення. Таких дівчат сприймали як хворобливих, 
неспроможних до повсякденної роботи, як надмірно ніжних, розпе-
щених; вони не приваблювали парубків. 2. Вислов лення власного 
вподобання, несприйняття; вибіркове ставлення чоловіків до жінок 
на підґрунті превалювання естетичного над фізіологічним у сма-
ках чоловіків, порівн.: Не кожна Ганна й гарна; Не поможе пані 
мило, коли чорна, як кадило; Як гарна Параска, то гарна й запаска, 
коли ж вона як мулиця, то не вабить і спідниця; Білолиця як мазниця, 
чорноброва як сметана.

Отже, Комунікативний кодекс гендерної поведінки українців 
у пареміях репрезентуватиме національні особливості українців 
щодо реалізації категорії гендеру  в мовленнєвому просторі, укра-
їнській лінгвокультурі.

*  *  *
Дослідження гендерних особливостей вербальної й невербаль-

ної комунікації сприяє визначенню універсальних ознак загально-
людської взаємодії, а також виокремленню культурно маркованих, 
індивідуально специфічних характеристик спілкування. 

Панівна роль у гендерній комунікації належить оцінці, а голов-
ним критерієм оцінювання комунікативної поведінки є саме сте-
реотипізовані уявлення про комунікативні ролі чоловіка й жінки 



Розділ ІІІ. Гендерно марковані комунікативні 
стратегії й тактики у вербальній 

і невербальній комунікації 

в спілкуванні, що створені певним етносом або соціальною гру-
пою. 

Збіг або змішування різних соціальних і комунікативних ген-
дерних ролей уважають загрозою усталеним віковим суспільним 
установкам, чинниками руйнування жорсткої ієрархічної моделі 
або відхиленням від норми. 

Однак зважимо й на те, що такий поділ припусти́мо сприймати 
лише умовно, оскільки він може нівелюватися соціальними й куль-
турними чинниками, індивідуальністю кожної особистості, часо-
просторовим чинником. 

Очевидно, проводити чітку межу між тактиками чоловіків 
і жінок не можна, оскільки дії чоловіків і жінок залежать не тіль-
ки від індивідуально-психічних особливостей кожної людини, але 
й від комунікативної ситуації, в умовах якої розгортається гендер-
ний дискурс.

Разом із тим, наголосимо, що комунікативна компетентність 
передбачає насамперед володіння гендерними стратегіями й так-
тиками — чоловіки й жінки повинні знати особливості поведін-
ки один одного, знати гендерні комунікативні стереотипи, формули 
нейтралізації конфліктної ситуації. 

Вивчення культурних і соціальних домінант, що становлять 
систему дослідницьких процедур, спрямованих на висвітлення різ-
номанітних концептів певної культури, є найбільш продуктивною 
гендерною методикою.

Запропонована концепція словника паремій частково реалізує 
зазначені гендерні методики й сприятиме розвитку сучасної лекси-
кографії, а також формуванню мовної й комунікативної компетен-
ції сучасного мовця.

Науковці зауважують, що нині простежуємо значне посла-
блення поляризації гендерних ролей, взаємопроникнення жіночих 
та чоловічих компонентів, нівелювання відмінностей у складі ген-
дерних стереотипів, але, разом із тим, вивчаючи гендерний аспект 
мови, мовлення й комунікації маємо можливість спостерігати пе-
реформатування соціальних ролей, формування нових соціальних 
рис, оновлення гендерних генерацій.
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РОЗДІЛ ІV.

ЛІНГВОКРЕАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
І. ФРАНКА КРІЗЬ ПРИЗМУ 

ЙОГО ГЕНДЕРНОЇ СВІДОМОСТІ: 
ПРОЕКЦІЯ НА РІЗНІ ТИПИ ДИСКУРСУ 

(Т. А. Космеда, Л. М. Саліонович)

Мовну особистість Івана Франка, як зауважувалося, сха-
рактеризовано в монографії “Комунікативна компетенція 
Івана Франка: міжкультурні, інтерперсональні, риторичні 

виміри”758, тому свою увагу сфокусуємо лише на деяких особли-
востях комунікативної поведінки письменника, що відтворюють 
його гендерну свідомість.

Численні спогади про Івана Франка, що їх залишили його су-
часники, дають можливість частково окреслити його гендерну ко-
мунікативну поведінку, хоч одразу зауважимо, що будь-які спогади 
є суб’єктивно-об’єктивним судженням про постать І. Франка зага-
лом і як комуніканта зокрема.

4.1. Відтворення гендерної концепції І. Франка
в щоденній практиці його спілкування, 

листах письменника 
 (Т. А. Космеда, Л. М. Саліонович)

У спілкуванні із жінками, як свідчить син І. Франка Петро, 
батько був украй обережний у висловлюваннях, «про жінок гово-
рив або нічого, або дуже мало...»759. Письменник не дозволяв собі 
бути грубим із жінками, а, навпаки, завжди їх підтримував добрим 
словом, налаштовував на творчу працю, не скупився на похвалу, ви-
сокі оцінки. 

758 Космеда Т. Комунікативна компетенція Івана Франка…
759 Спогади про Івана Франка / [упор., вступ. ст. і прим. М. Гнатюка]. — Львів : 

Каменяр, 1997. — С. 459.
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Франка оточували так звані “нові жінки”. Як наголошує М. Го-
сов ська, «це молоді письменниці, яким він допомагає, — 
Климентина Попович, Уляна Кравченко, Катря Гриневичева, Євге-
нія Ярошинська, Ольга та Михайлина Рошкевичі. Їх номінують іс-
торики фемінізму в Україні “жіночим відродженням”. “Нові жінки” 
присутні й у творах І. Франка: Киценька (повість “Батьківщина”), 
Марія (оповідання “Сойчине крило”), Целя (“Маніпулянтка”)760, 
яких письменник моделював, ураховуючи своїх реальних знайомих. 

Якщо Франкові й доводилося когось із жінок критикувати (напр., 
творчість К. Попович, У. Кравченко, як правило, на їхнє прохан-
ня), то він робив це якомога делікатніше, перепрошуючи за за уваги. 
Значить, таким було його ставлення до жінки загалом.

М. Мочульський підтверджує висловлену вище думку, наголо-
шу ючи, що, «супроти жінок поет був ніжний, привітний і ласка-
вий, але трохи несміливий. До молодих письменниць ставився 
уважливо і м’яко»761.

Утім, як зазначив В. Щурат, І. Франко до жінок ставився все ж 
дещо упереджено, враховуючи існуючі забобони, традицію сприй-
мати все, що йде від жінок як негативне, напр., він не хотів, щоб 
його твори першими слухали жінки: «Міркуючи, що ще в остан-
ній момент перед відданням написаного до друку вдається в ньо-
му щось справити, Франко нерадо читав його кому-небудь. Най-
мен ше охоти було в нього відчитувати “свіже упечене” женщи-
нам»762.

Натомість Б. Лепкий згадує, що І. Франко любив спілкуватися 
з “бабами-відущіми”, легко знаходив із ними спільну мову: «умів 
балакати з ними, і вони любили “нетутешнього пана” (...). І з тіт-
кою Дарією Глібовицькою теж любив собі побалакати. Вона знала 
багато народних пісень, казок і вірувань селянських. Село відкри-
ло перед нею свої затаєні скарби, і вона їх показувала Франкові»763.

Розповідаючи про динаміку своїх стосунків з І. Франком, У. Крав-
ченко наголошує, що спочатку листи Франка до неї були «довгі, пи-
сані ще як до незнайомої товаришки-поетеси. Зміст їх — це самі 
вказівки, і наука великого митця слова. Одначе від хвилини, коли 
Ів. Франко 14.ХІІ.1883 року приїхав до мене до Бібрки, щоб вкінці 

760 Госовська М. Франко і фемінізм… — С. 231.
761 Спогади про Івана Франка … — С. 374.
762 Там само. — С. 281.
763 Там само. — С. 252.
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4.1. Відтворення гендерної концепції І. Франка 
в щоденній практиці його спілкування, листах письменника 

особисто познайомитися зі мною, — зміст його листів зміняється, 
і, як пише сам, він “ударяє в інші ніжні струни...”»764.

Як згадує добра знайома І. Франка Н. Романович-Ткаченко, од-
ного разу, втомлений від зайвої балачки своєї дружини, він сказав: 
«... От моя жінка, приміром: вона часом годна сім мішків гречаної 
вовни нагородити... Та й що... Думаєте, я що? Я собі мовчу... О, се 
треба вміти мовчати... се ціла наука... І повернув убік, “домів”, серед 
пороху й пустки, такий мовчазний, стриманий “робітник духу”, 
що з діда-прадіда набув звичку тихо, терпляче, мовчки працювати, 
селюк в образі культурного, освіченого доктора, цей дужий бунтар 
в громадському житті»765. Уважаємо, що таку комунікативну пове-
дінку І. Франка можна розцінювати відповідно до закону комуніка-
тивного самозбереження як “тенденцію до переривання комуніка-
тивного акту з метою убезпечення ситуації”766. І. Франко, як бачи-
мо, уважав, що із жінками сперечатися немає жодного сенсу. Але 
його мовчання в цьому разі значить не зверхнє ставлення, а толе-
рантність.

Отже, письменник був тактовним, толерантним комунікантом, 
особливо в спілкуванні з жінками, уникав конфліктів та інтриг, хоча 
наполегливо дотримувався власної думки в принципових питаннях, 
відрізнявся вмінням слухати і, коли треба, мовчати. У спілкуванні 
з жінками був стриманий і обережний, хоча й ставився до них з пев-
ною упередженістю, що пояснюється чинними морально-етичними 
нормами тогочасного патріархального суспільства, відповідною 
традицією, ментальністю галичан.

Хоч  «Іван Франко став інтелектуальним провідником фемініс-
тичних ідей, вивів українське жіноцтво за межі сумнозвісних “трьох 
К(а)”, спрямувавши його до “високої цілі та обопільної праці”», 
і, як стверджують деякі молоді науковці, «сучасна модель україн-
ського фемінізму сягає своїм корінням у ті “сміливі і нечувано мо-
дерні” ідеї, якими І. Франко шокував Галичину кінця ХІХ – почат-
ку ХХ ст.»767, усе ж мовна свідомість І. Франка таки відтворювала 
архетип жінки як недосконалої, вторинної істоти, підпорядкова-
ної чоловіку, що засвідчують деякі наведені вище контексти зі спо-
гадів сучасників письменника і що проілюструємо далі. 

764 Там само. — С. 133
765 Там само. — С. 432.
766 Космеда Т. А. Комунікативний кодекс українців у пареміях : Тлумачний слов-

ник нового типу / Т. А. Космеда, Т. Ф. Осіпова. — Дрогобич : Коло, 2010. — С. 84.
767 Госовська М. Франко і фемінізм … — С. 231.
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Виокремлення та опис гендерних стереотипів, що існують 
у мовній свідомості Івана Франка й виявляються в його мовленнє-
вій поведінці, передусім у листуванні, є одним із завдань цього роз-
ділу, тому наголосимо, що епістолярій має, як відомо, певну специ-
фіку, що полягає у врахуванні вузької спрямованості мовлення на 
конкретного партнера в писемній мовленнєвій комунікації. За цих 
обставин у кожного автора листів формується відповідний стиль 
писемного (заочного) спілкування з тим, кого адресант знає й кому 
довіряє (хоча й не завжди, оскільки листування може мати діловий 
характер, листи можуть адресуватися не лише друзям). Переважно 
автор листів переконаний, що написане ним буде сприйнято адек-
ватно, тобто йдеться про приватне листування з особами, із якими 
в автора існують відповідні близькі, різною мірою інтимні стосун-
ки — дружні, приятельські, товариські тощо. Тим і відрізняються 
епістолярні тексти від текстів художніх творів, що останні спрямо-
вані, на відміну від епістолярного жанру, на “універсального” чита-
ча: автор тексту намагається бути зрозумілим якщо не всім, то хоча 
б тій читацькій аудиторії, на яку він налаштований.

Розглядаючи епістолярій І. Франка в ракурсі відтворення його 
гендерних стереотипів, зауважимо передусім, що в листі до О. Рош-
ке вич (лист № 26 від 21 квітня 1877 р.) він зазначав: «… у нас ще 
надто глибоко вкорінений звичай “преклонятися перед женщи-
ною”»768. Це твердження стосовно жінок можна вважати провідним 
у рефлексії мовної свідомості Івана Франка, хоч воно й суперечить 
загальним патріархальним ментальним налаштуванням письмен-
ника, про що йшлося вище.

На ставлення до жінок, сформоване ще в дитинстві, цілком ло-
гічно значною мірою вплинули особистості найближчих родичів 
письменника — матері, бабусі, тітки.

Справжнім глибоким психологічним потрясінням для І. Франка, 
що природно, була смерть матері. Про цю подію він згадує у сво-
їх автобіографічних нарисах без подробиць, лише після переосмис-
лення, коли рана з плином часу дещо загоїлася, письменник повер-
тається до омовлення цієї події й виголошення міркувань про неї, 
зокрема й у листі до О. Рошкевич, яка була на той час дуже близь-
ка І. Франкові769.

768 Франко І. Листи (1874–1885)… — Т. 48. — С. 69.
769 Примітка. Порівн.: «Було це року 1872, саме по полудні в суботу перед 

Зеленими Святами. ...Моя мама лежала в передсмертних муках, конаюча. Вранці 



231

4.1. Відтворення гендерної концепції І. Франка 
в щоденній практиці його спілкування, листах письменника 

Потрясіння останнього побачення з матір’ю, яку він, зрозуміло, 
безмежно любив, крім болю й розпуки, залишило в душі І. Франка 
відповідну рефлексію: «Тільки хто ж знає, чи та причинка пси-
хічної муки, яку я завдав моїй мамі в останніх хвилях її жит-
тя, не схоче страшним способом відомститися на цілому мойо-
му житті?..»770.

Невдовзі по тому під впливом подій, пов’язаних з прощанням 
із матір’ю перед її смертю, І. Франко не захотів попрощатися перед 
смертю й зі своєю триюрідною сестрою Марисею, яку також дуже 
любив і знав про Марисину любов до нього.

У психіці письменника відбилося відчуття провини за те, що 
він нібито приніс біль найближчим і найдорожчим жінкам у їх-
ній передсмертний час. Це відчуття переслідувало його все життя 
й вплинуло на його гендерну свідомість, адже думки про це 
І. Франко репрезентує і в мові своїх персонажів у художньому дис-
курсі (див.: “Маніпулянтка”, “Сойчине крило” та ін.).

Унаслідок проведеного моніторингу епістолярію І. Франка 
з’ясовано, що за весь період листування (1876—1916 рр.) він ніко-
ли й нікого з жінок гостро не критикував; грубощі, фамільярність 
у листах до жінок незалежно від ступеня знайомства були, очевид-
но, для письменника неприпустимими.

Разом із тим, І. Франко велику увагу приділяв листуванню, 
оскільки вважав, що «в головних обрисах з переписки можна пізна-
ти моральну й інтелектуальну фізіономію, а особливо з перепис-
ки, веденої між людьми, котрі іменно таке пізнання обоє мають на 
меті» (лист № 264 до О. Ф. Хоружинської від 30 грудня 1885 р.771).

в суботу я сидів у школі, і мене напала страшна, ненатуральна, шалена веселість. 
Я сміявся без упину від 8 до 12 години. Прийшовши на станцію (в Дрогобичі), 
я почув — ну, що почув, не знаю. Знаю тільки то, що був дощ, я був голоден, не 
їв обіду, не обзирався, тільки почувши, що мама вмирає, як стій побіг піхотою до 
Нагуєвич. Я прибіг по полудні, мокрий до нитки і застав маму конаючу. Вітчим 
сидів під вікном і чесав вовну. Я став коло постелі, не говорячи ні слова, — я тіль-
ки дрожав, — ані сльозинки не капнуло з моїх очей. Мама не могли говорити, але 
дивилися пильно на мене. Як виглядало тоді моє лице, не знаю. Другого дня вран-
ці мама вмерли. Вночі вони ще говорили з другою жінкою, (я спав) і тота жінка пе-
редала мені ось які слова: “Боже, Боже, — казали небіжка, — мій Іванцьо прибіг 
з Дрогобичьи, став коло мене і так сі чогось гнівно на мене дивив, так гнівно, що 
Господи! Що я йому зробила злого”» (з листа № 43 від 18 серпня 1878 р.). 

770 Франко І. Листи (1874–1885)… — Т. 48. — С. 96.
771 Франко І. Листи (1874–1885) … — Т. 48. — С. 592–593.
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У листах і до чоловіків, і до жінок І. Франко використовував 
відповідні форми звертань до адресата, впроваджуючи шанобли-
ву синтаксичну конструкцію, переважно “атрибутив + номінатив”, 
порівн.: вельмишановний(а), шановний(а), ласкавий(а), любий(а), 
коханий(а) / пане(і), друже, сестричко і т. п., що є виразними й, ра-
зом із тим, типовими для української ментальності формами омов-
ленням категорії інтимізації.

Таку ж за синтаксичною будовою конструкцію він застосову-
вав, підписуючи листи як Ваш (Твій) Іван (Іва / Ів. / Іван Франко / 
Ів. Фр. / Ів. Франко). Як бачимо, немає відмінностей у підписах лис-
тів І. Франка, що адресовані жінкам чи чоловікам. Тут простежує-
мо рівність у ставленні до адресатів листування за чинником статі.

Письменник уважав, що листи мають бути максимально інфор-
мативними. У середньому, за нашими підрахунками, суто ділові 
листи І. Франка містять 150–300 слів, листи до близьких і друзів — 
від 300 до 500 слів (і більше). Сам І. Франко неодноразово зазначав, 
що все написане має бути по суті (порівн.: «Ось я, бачите, розпи-
савсь до Вас, мов до якої любки, — а то не повинно бути в ділових 
письмах» (лист № 62 до М. І. Павлика від 26 березня 1879 р.772). Він 
перепрошував адресата, якщо писав забагато.

Максимально інформативними й стислими серед листів до жі-
нок є листи до Е. Ожешкової, У. Кравченко, К. Попович, серед лис-
тів до чоловіків — Б. Грінченку, Ф. Вовку, І. Бодуену де  Куртене та 
ін. Отже, І. Франко засуджував пустослів’я й багатослів’я, хоча до 
коханої (любки), листи, на думку письменника, як було зауважено 
вище, повинні бути розлогими.

Зрідка (усього в 38 листах) зустрічаємо наприкінці листів P. S.: 
цю позначку в часи І. Франка в епістолярному стилі було викорис-
товувати модно. Однак письменник уважав таку форму, репрезен-
товану в листах, “жіночою”, а якщо доводилось дещо додавати 
в листах, що скеровувалися до чоловіків, він на цьому наголошу-
вав, напр.: «По-жіночому не можу обійтись без P. S.» (лист № 306 
до Яна Карловича від 6 березня 1894 р.773), або: «Отсе вже я зовсім 
по-бабськи: на найважніше в postsciptum´і відповідаю» (лист № 80 
до К. О. Білиловського від 28 грудня 1897 р.774). Вочевидь, знову-
таки в цьому разі реалізується патріархальний стереотип, що зафік-

772 Там само. — Т. 48. — С. 170.
773 Там само. — Т. 49. — С. 471.
774 Там само. — Т. 50. — С. 97.
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сований в І. Франка на підсвідомому рівні, — ставлення до жінки 
як до менш розумної, але балакучої, яка за пустими розмовами за-
лишає головне: зазначене вербалізовано у формі прислівника по-
бабськи (наголосимо, що цей прислівник має відповідні характерні 
стилістичні маркери  — “простор.”, “негат. забарв.”).

В епістолярному дискурсі І. Франко намагався уникати негативно 
забарвленої лексики для означення жінок (проте кілька разів зустріча-
ємо й таке, як “жінки-курви”, “одинока баба” і т. п., зокрема лексема 
баба, вжита стосовно молодої жінки чи жінки зрілого віку, відображає 
негативне ставлення, хоча в чоловічому мовленні, очевидно, стосовно 
вживання цієї лексеми можна виокремити цілу низку модальностей 
(у сучасному словнику синонімів лексему “баба” подано як синонім 
до слова “жінка”775), про що йшлося в попередніх розділах.

Як зауважують Л. Синельникова і Г. Богданович, М. Бердяєв 
«у поняття “баба” вкладає значення “необроблене”, “некультур-
не” — стаття “Про вічне баб’яче в російській душі”776, але є чо-
ловіки, які вкладають у це поняття й такі смисли, як “дуже жіноч-
на”, “така, що має надто виражене жіноче начало”, “справжня жін-
ка”, тобто містить позитивні характеристики, про що вже йшлося.

У листах до жінок (за статистичними підрахунками 10 листів 
до різних жінок у різні періоди часу) Іван Франко використовував 
дієслівні форми умовного способу в 1,8 разів частіше, ніж дієслівні 
форми наказового способу (за винятком листів до О. Рошкевич, де 
він висловлював багато прохань, що мотивовано специфікою його 
стосунків із цією жінкою), висловлюючи свої прохання чи побажан-
ня, при цьому він використовує й відповідні модальні слова й част-
ки (порівн.: лист № 225 до М. Ціпановської: «Добре було би, якби 
Ви не вдоволялися тими піснями, що співають колядники попід вік-
нами, але коли то можливо, розпитали, чи нема в селі якої старої 
людини, котра часом знає старі, тепер уже забуті і неспівані піс-
ні або покасовані обряди та звичаї»777; лист № 114 до І. Белея: «От 
у нас уже зима заходить, працювати б поночі — здалась би лампа 
столова. А у мене нема. Чи не розкрутив би ти там якого гульде-
нища, поки що буде з Києва, — чи буде, чи не буде?»778).

775 Словник синонімів української мови : [у 2 т.] / А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, 
С. І. Головащук та ін. — К. : Наук. думка, 1999–2000. — Т. 1 : А–Н. — 1999. — С. 69.

776 Синельникова Л. Н. Введение в лингвистическую гендерологию… — С. 5.
777 Франко І. Листи (1874–1885)… — Т. 48. — С. 519–520.
778 Там само. — Т. 48. — С. 292.
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Письменник обережно висловлював думки про своє ставлен-
ня до третьої особи адресатові будь-якої статі, й особливо це вияв-
лялося в ставленні до жінок; він утримувався від коментарів щодо 
особистого життя навіть у листах до близьких друзів, що свід-
чить не лише про дотримування ним норм тогочасного етикету, але 
й про стриманість, вихованість і глибоку повагу до жінки загалом, 
що було в тогочасній Галичині типовим779.

І. Франко неодноразово зазначав, що не зовсім зручно почува-
ється в жіночому товаристві, не вміє розмовляти із жінками, вес-
ти діалоги, бо ненароком може застосувати такий мовленнєвий 
жанр, як ущипливість; письменник уважає, що й жарти його сто-
совно жінок також неделікатні, невдалі. Він сам, як бачимо, окрес-
лює вразливі місця щодо тактики своєї комунікативної поведін-
ки із співрозмовницями, вказує на типові девіації мовлення, які 
він реалізує, порівн., напр. лист до Уляни Кравченко (№ 152 від 
25 листопада 1883 р.): «Я не маю щастя до женщин віддавна 
і не буду мати його ніколи і все через свою незручність! Говорю до 
них на серіо — знуджу, а зачну жартувати, то так, як ведмідь, 
і вражу»780, або взагалі висловлював думку, що не дуже добре знає 
жінок (лист № 57 до О. Рошкевич від 26–27 січня 1879 р.): «(...) я 
женщин знаю аж надто мало, а про їх виховання у нас ще того 
менше»781.

Усе ж іноді І. Франко дозволяє собі жартувати із жінками, глу-
зуючи виключно із себе, як напр., у вже згаданому листі до Уляни 
Кравченко (№ 152): «Коли часом читаєте “Діло”, то знайте, що 
всі статті найнудніші, такі, котрих женщини ніколи не чита-
ють, а мужчини мало коли розуміють, — що всі вони походять 
з моїх рук»782.

Однак мовна свідомість І. Франка віддзеркалює погляд пись-
менника на деякі типові ознаки жіночої психіки, жіночого мис-
лення, їхньої мовної свідомості як позитивні, так і негативні, які 
письменник узагальнює. З його листів можемо виокремити влас-
не такі характерні риси жінок, як практичність, прагматичність, 
більша пристосованість до побутових проблем (лист № 35 до 

779 Див. про це: Космеда Т. А. Комунікативна компетенція Івана Франка … — 
С. 90.

780 Франко І. Листи (1874–1885)… — Т. 48. — С. 395.
781 Там само. — Т. 48. — С. 206.
782 Там само. — Т. 48. — С. 375.
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О. Рошкевич від 10 квітня 1878 р.), порівн.: «... зовсім не хотів 
уколоти Вас, а просто ссилався на звичайне по більшій часті 
женщин практичне чуття, котре хватає за найближчим, зна-
чить, за найпевнішим, і дійсно, я не ошибся, полагаючи на вас таку 
надію...»783; кмітливість, природно розвиненої інтуїції (лист 
№ 159 до Уляни Кравченко від 26 грудня 1883 р.): «...кожна жен-
щина в ділах серця дуже догадлива, хоч би не мала о тім і жодно-
го іншого попереднього досвіду»784; алогічність, з погляду чолові-
ків, що, ймовірно, виникає внаслідок надмірної емоційності (лист 
№ 6 до О. Хоружинської від 10 січня 1886 р.): «А хіба ж се в Вашім 
листі не інтересна, чисто жіноча логіка, коли Ви спочатку ви-
казуєте, що наші погляди розходяться, далі показуєте, в як мно-
гих зглядах ми сходимось, а кінчите тим, що, мовляв, розійдемо-
ся зовсім і даймо собі спокій. “Ех, женщини, женщини!” — ска-
зав десь-то Шекспір, і велику правду сказав»785. У цьому дискурсі 
вбачаємо вкраплення думки В. Шекспіра щодо жінок, яку І. Франко 
вважав для себе актуальною. Простежуємо явище інтертекстуаль-
ності: використання прецедентного висловлювання для характе-
ристики жіноцтва. При цьому у виокремленому висловлюванні 
(“Ех, женщини, женщини!”) інформація про жінок репрезентова-
на імпліцитно.

Із вищенаведених контекстів з листів І. Франка до жінок, де по-
дано вказівки на ознаки їхньої комунікативної поведінки, бачимо, 
що думки І. Франка виокремлюють сьогодні спеціалісти з гендер-
ної лінгвістики, порівн.: «Підмічено, що жінки — тонкі комунікан-
ти, вони більш фатичні, тобто винахідливі і мобільні у застосову-
ванні контактовстановлювальних засобів, легше переключаються, 
враховуючи бажання співбесідника, простіше входять у світ інтер-
есів іншої людини, здатні виявити емпатію (співчуття) у різнома-
нітних вербальних і невербальних формах. Уловлюючи ситуатив-
ну множинність смислів, жінка виявляє себе як тонкий герменевт, 
який уміє читати між рядками і формувати на тлі тексту підтекст. 
Правда, цю надчуттєвість (жіночу інтуїцію, жіночу логіку) чолові-
ки частіше за все називають глупотою»786, про що також неоднора-
зово говорив І. Франко, як було зауважено і йтиметься далі.

783 Там само. — Т. 48. — С. 80.
784 Там само. — Т. 48. — С. 395.
785 Там само. — Т. 49. — С. 16.
786 Синельникова Л. Н. Введение в лингвистическую гендерологию… — С. 23.
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Разом із тим, естетичні смаки І. Франка не вступали в супереч-
ність із основною тезою — розум є надзвичайно важливою якісною 
характеристикою й чоловіка, й жінки. У листі до Уляни Кравченко 
(№ 158 від 23 грудня 1883 р.) він зазначає: «Уподобання єсть чув-
ство чисто естетичне, котре попри себе допускає многі інші чув-
ства. Мені лучалось бачити багато гарних лиць жіночих, але, 
поговоривши п’ять минут з властителькою того лиця, я зачи-
нав почувати до неї якесь милосердя, котре часом переходило 
в злість або погорду»787. Як бачимо, в цьому вислові знову-таки ві-
дображено типове для чоловіка дещо зверхнє ставлення до жінки 
як до істоти, що є переважно нерозумною, особливо в порівнянні 
з чоловіками.

Як і в будь-якого чоловіка, в І. Франка існував свій ідеал жінки, 
який він окреслює в листі до О. Рошкевич (лист № 54 від 26 грудня 
1878 р.): «Ідеал мій є женщина в повнім значенні слова, женщина — 
мисляча, розумна, чесна і переконана, а таким ідеалом ти можеш 
бути, — впрочім, до того ідеалу загального додати ще лишень жен-
щину люблячу, гарячу, сердечну, щиру — і се ввесь мій ідеал»788.

Зазначимо, що О. Рошкевич була єдиною жінкою, до якої 
І. Франко писав так щиро й відверто, свої погляди на жінку-ідеал 
він більше нікому не викладав (ані чоловікам, ані жінкам). Але це 
не означає, що він лише ідеалізував О. Рошкевич. Його гендерна фі-
лософія сповідувала положення про те, що «в житті нічого не ро-
биться з посвячення якогось ідеального, а все робиться з розум-
ного обрахування, з розумного егоїзму, котрий віддає менше добро, 
щоб набути більше, і що життя само ніяких других превиспренних 
жертв від нас ніколи не вимагає» (лист № 64 до О. Рошкевич від 
6 квітня 1879 р.789).

Ідеал — це, як відомо, ‘зразок, взірець досконалості’. І. Франко 
ідеалом уважав жінку мислячу, розумну, принципову, люблячу, гаря-
чу, сердечну, щиру — такими ключовими словами репрезентований 
гендерний стереотип ідеальної жінки І. Франка.

Після розриву стосунків з О. Рошкевич письменник рідко ви-
користовує лексеми ідеал, ідеальний, ідеально, ідеалізувати як 
в епістолярному дискурсі, так і в інших типах дискурсів, що про-
стежуємо внаслідок здійсненого аналізу.

787 Франко І. Листи (1874–1885)… — Т. 48. — С. 393.
788 Там само. — Т. 48. — С. 134.
789 Там само. — Т. 48. — С. 172.
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“Жіноче питання” постійно знаходиться у сфері інтересів 
І. Франка. Але письменник розглядав усі суспільні проблеми в гло-
бальному вимірі, тому в листах до М. Павлика неодноразово акцен-
тував увагу на тому, що надмірна кількість опублікованої інформа-
ції про “жіноче питання” викликатиме в читачів лише відразу й не-
розуміння, і зазначав, що поступ соціалістичний варто здійснюва-
ти іншим шляхом (лист № 79 до М. Павлика від 10 жовтня 1879 р.): 
«Вірте мені, що з жінок, особливо молодших, ви швидше пороби-
те соціалісток при помочі хоч би й як досадних образів побуто-
вих з жіночого життя. Фогт, Дарвін, Ланге і др. швидше переро-
блять наших жінок, ніж Жорж Занд і Островський»790. Можливо, 
І. Франко так уважав через те, що хоч проблематика творів і Жорж 
Санд, і О. Островського висвітлювала “жіноче питання”, вони пи-
сали про життя еліти, далеке від простого народу, але однозначним 
є й те, що письменник не сумнівався у високих розумових здібнос-
тях світських жінок.

Згодом І. Франко визнав, що досить скептично ставиться до 
“жіночого питання”, наголошуючи на тому, що «в тім згляді у нас 
тепер навіть для людей переконаних і бажаючих найбільшої сво-
боди чувства і життя мусять все-таки при розв’язці власного пи-
тання жіночого переважати згляди практичні» (Лист № 102 до 
М. І. Павлика від 29 січня 1881 р.791). 

Отже, теорія залишається теорією, а практика викриває зворот-
ний бік “жіночого питання”, й насаджувати емансипацію жіноцтва 
в неготовому до цього суспільстві письменник уважав безглуздям, 
оскільки, на його думку, не всі жінки на неї “пристануть”.

І. Франко підтримував Н. Кобринську в намаганні видати пер-
ший “Жіночий альманах”, уважаючи його «не ділом товариства 
жіночого, а ділом освіченої і поступової частини русько-україн-
ського жіноцтва» (у листі № 28 до К. Попович, березень 1886 р.)792. 
Він наголошує, що навіть «самі народівці мусили за тими почина-
ми нашої самостійної роботи признати велике, майже історич-
не значення» (лист № 79 до Н. Кобринської від 10 жовтня 1887 р.)793.

790 Там само. — Т. 48. — С. 214–215.
791 Там само. — Т. 48. — С. 266.
792 Там само. — Т. 49. — С. 52.
793 Там само. — Т. 49. — С. 123.
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На тлі “жіночого питання” й проблем емансипації жінок тор-
кнемося й проблеми відтворення соціального статусу жінки в мов-
ній свідомості І. Франка. Ще в листах до О. Рошкевич він неодно-
разово зазначав, що вважає необхідною рівноправність чоловіків 
і жінок (напр., лист № 48 до О. Рошкевич від 20 вересня 1878 р.): 
«Я признаю для женщини право і обов’язок зовсім рівного розвою 
і становища в суспільності, як і для мужчини»794; ще глибше його 
погляди на емансипацію жінок розкрито в листі до К. Попович 
(№ 173 від 20 квітня 1884 р.): «Женщина, котра думає на серіо, 
працює на серіо795 над своєю просвітою, трудиться для других, 
інтересується всім, що високе і красне, всіми тими освобождаю-
чими ідеями, які порушують сучасних людей, і старається по сво-
їй змозі приноровлювати своє життя до них, т. є. жити влас-
ним трудом, не стаючись нікому тягарем, і думати власною го-
ловою, — така женщина єсть у мене емансипована, т. є. сво-
бідна, хоч вона цигар не курить, кіс не обстригає, з мужчинами не 
п’є і попід боки не водиться. Котра ж всю свою емансипацію по-
кладає тільки в таких і подібних формальностях, тота не єсть 
нічим більше, як малпою, т. є. так само несвобідною, як і ти-
сячі тих гусочок, що весь вік не зробили і не подумали нічого на 
власну руку»796. Тут виокремлено тип “жінки емансипованої (віль-
ної)”, який протиставляється негативним типам “жінки-мавпи”, 

“жінки-гусочки”. Іван Франко омовлює такі образи-концепти, які 
містяться в його мовній свідомості.

Власну доктрину шлюбу письменник проголошує в листах до 
О. Рошкевич, зокрема в листі № 48 від 20 вересня 1878 р. він за-
уважує: «Подружжя, після моєї думки, треба вважати з двох згля-
дів: яко акт релігійний (...) і яко акт соціологічний. (...) Розуміється 
само собою, що другий пункт далеко важніший від першого, а його 
маловаження страшно мститься на теперішній суспільності. 
Тепер починається вже реформа на тім полі, хоть дуже слаба. (...) 
Перша річ — подружжя, яко акт соціологічний, повинно бути 
під публічною, державною контролю а зовсім вийти з-під релігій-
ної опіки. (...) Для нас головне діло — розважити добре всі тоті об-

794 Там само. — Т. 48. — С. 116–117.
795 Примітка. “На серіо” — з пол.: na serio — ‘energicznie, na dobre’ [Słownik 

Języka Polskiego / [red. nauk. prof. dr. M. Szynczak]. — [Wyd. IX]. — Warszawa : 
Wydawnictwo naukowe PWN, 1994. — T. 2 : L–Z. — S. 650].

796 Франко І. Листи (1874–1885)... — Т. 48. — С. 415.
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ставини, при котрих і серед нинішнього стану можна жити щас-
ливо (в моральнім згляді) і, стаючи мужем і жоною, не перестава-
ти бути свобідними людьми. Вже з вищесказаного мож легко ви-
розуміти, о що найбільше ходить. Треба, щоб обоє ті люди, що лу-
чаться з собою, були оскільки мож належито розвинені, щоби їх 
темпераменти були згідні і любов настільки сильна, щоб не ще-
зала за першим-ліпшим прозаїчним, щоденним випадком: треба 
любові здорової, органічної, котра, не ідеалізуючи любимий пред-
мет, не стоячи го в небувалі прикраси, розпадається при першім 
дотику дійсного життя»797.

Менш ніж через півстоліття слова І. Франка набудуть утілен-
ня, й контроль над шлюбами візьме на себе держава такою ж мі-
рою, як і церква. Але свобода в шлюбі, яку проголошує із таким за-
палом І. Франко, в жодному разі не торкається питання обов’язку 
родинного.

Письменник не відмовляється від глибоко вкорінених у його 
свідомості гендерних стереотипів: чоловік відповідає за добробут 
родини. Саме це переконання, як, до речі, уважають франкознавці, 
слугувало однією із причин розриву стосунків І. Франка з О. Рош-
кевич (лист № 39 до О. Рошкевич від 14 червня 1878 р.): «Хоть би не 
все проче, так моє небезпечне і безвихідне становище не позволяє 
ми брати на совість нужду і безвихідність другої людини»798.

Через “матеріальні обставини”, як наголошував І. Франко, не 
відбувся його шлюб і з Анною Павлик, хоча розрив стосунків став-
ся, очевидно, все-таки через відсутність почуттів.

За існуючою в тогочасному суспільстві шлюбною доктриною 
чоловікові в певному віці необхідно було одружуватись, на що скар-
жився І. Франко в листі до М. Драгоманова (лист № 147 від 27 жов-
тня 1883 р.): «Моя родина тисне мене, щоб я женився конче, та 
що ж, се діло таке, на котре чоловік не швидко зважиться»799. 
А вже через півроку в листі до К. Попович він напише зовсім інше: 
«Гляджу на світ — люди любляться, дружаться і якось живуть і 
дітей годують, — і у мене серце болить, чому мені не судилося за-
знати такого ж родинного щастя» (Лист № 188 до К. К. Попович 
від 23 травня 1884 р.800). Такі різко протилежні думки, як зауважу-

797 Там само. — Т. 48. — С. 115.
798 Там само. — Т. 48. — С. 86.
799 Там само. — Т. 48. — С. 365.
800 Там само. — Т. 48. — С. 448.
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валося, можуть бути мотивовані різними настроями письменника, 
“скоками” його свідомості, як це номінував М. Павлик.

Маючи наречену, І. Франко вагається, чи, справді, правильний 
вибір він зробив. У листах до Олени Пчілки містяться його мір-
кування стосовно подружнього життя, що суттєво змінилися з мо-
менту розриву з О. Рошкевич: «... о таких речах, як родинне жит-
тя, ви компетентніші говорити, ніж я (...). Звісно, я знаю потро-
хи, що значить недібране подружжя, але знаю не менш того, що 
дібрати подружжя єсть майже неможливо, що подружжя май-
же зав сіди — лотерея, котру 99 % хибає. Значиться, що ж тут 
робити? Дві дороги: або зовсім зречись думок про заснування влас-
ного огнища, або — і се мені здається хоч не принципіальна, а най-
практичніше дорога — умалити претензії до крайної можності, 
не надіятись замного!» (лист № 265 до Олени Пчілки, грудень 
1885 р.801). Отже, І. Франко осмислює необхідність відректися від 
того, щоб знайти для себе “жінку-мрію”, “жінку-ідеал”.

Він навіть відважується просити материнської поради в Олени 
Пчілки (до речі, лише в неї), щоб переконатися в правильності сво-
го вибору: «Ви самі краще, ніж хто другий, будете знати, як тяж-
ко мужчині виробити собі вірне поняття о дівчині, а ще без близь-
кого з нею зношення і при “вродженій у неї неохоті до переписки”. 
Погляньте Ви своїми жіночими очима і скажіть опісля так, як би 
своєму синові по щирості сказали» (лист № 266 до Олени Пчілки, 
кінець грудня 1885 р.802). Франко вважає, що жінка краще зрозуміє 
жінку, побачить в ній те, чого чоловікові одразу не помітити, він 
радше покладається на досвід старшої жінки, що, як зауважувало-
ся, виокремлено на архетипному рівні у свідомості українців, що 
зафіксовано в пареміях (Див. Розділ ІІ).

Хоч письменник і не відмовляється від допомоги своєї майбут-
ньої дружини О. Хоружинської (лист № 248 до О. Хоружинської від 
18 жовтня 1885 р.): «... я числю не тільки на Ваш оживляючий вплив 
на мене, але й потроху на Вашу роботу»803, він укотре наголошує, 
що чоловічий обов’язок — забезпечувати родину матеріально, по-
рівн.: «... поки руки мої можуть держати перо, а голова може 
склеїти дві думки докупи, я не дам Вам терпіти недостатку 
і що, крім люблячого, спокійного та дуже мало вимагаючого чо-

801 Там само. — Т. 48. — С. 595–596.
802 Там само. — Т. 48. — С. 599.
803 Там само. — Т. 48. — С. 554.
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ловіка Ви дістанете в мені також доволі пильного робітника»804. 
Отже, ідеальний образ чоловіка, що змодельований у мовній свідо-
мості І. Франка, — це чоловік, який матеріально забезпечує родину, 
працьовитий, мислячий, люблячий, спокійний, з мінімумом вимог.

Як бачимо, стереотипи, що панували в тогочасному суспільстві, 
узгоджувалися із тими, які містилися у свідомості І. Франка, що без-
посередньо відображалося й у його мовленні. Навіть намагаючись 
розірвати шлюб, І. Франко в листі до Є. Трегубова (№ 152 від 14 лис-
топада 1901 р.) визнає: «Чинячи се, я розумію, що сповнюю діло не 
зовсім мужественне і даю погане свідоцтво своїй енергії. Але що 
ж діяти! 15 літ життя з такою жінкою зламали мою мужествен-
ність і енергію; чуюся слабим, мов під обухом. Розумію також до-
бре, що розстання з сім’єю не звільняє мене від обов’язку працю-
вати для неї. (...). В мене мужицька натура, я привик задовольня-
тися малим і не відвик від того за ті роки, як живу з Ольгою...»805. 
Свою дружину він не характеризує негативно. А лише окреслює 
прагматичну інформацію, що імпліцитно міститься в інтимізовано-
му займеннику такою, прагматика якого виражається в контексті 
наведеного листа з урахуванням відповідної комунікативної ситуа-
ції. До речі, цей займенник письменник неодноразово використовує 
й у своїх художніх текстах, моделюючи відповідні модальні смисли.

У свідомості І. Франка, як уважаємо, зафіксовані такі смис-
ли, що характеризують поняття “мужественність”: “витримка”, 
“обов’язок перед родиною”, “турбота про родину”, через що він так 
і не наважується покинути родину, розірвавши шлюб.

Цілком природно, що жінки мали вагомий вплив на літератур-
ну творчість І. Франка, і про перетини творчого шляху й особис-
того життя він пише в листі до А. Кримського (№ 93 від 26 серп-
ня 1898 р.): «Значний вплив на моє життя, а, значить, також 
на мою літературу мали зносини мої з жіноцтвом. Ще в гімна-
зії я влюбився був у дочку одного руського попа, Ольгу Рошкевич (...). 
Наша любов тяглася 10 літ, батьки зразу були прихильні мені, на-
діючися, що я зроблю блискучу кар’єру, але по моїм процесі 1878–
1879 р. заборонили мені бувати у своїм домі, а в 1880 р. присилу-
вали панну вийти заміж за іншого, попа Озаркевича (...). Пізніше 
я познайомився з двома руськими поетесами, Юлією Шнайдер 
і Клементією Попович, але жодна з них не мала на мене тривкого 

804 Там само. — Т. 48. — С. 555.
805 Там само. — Т. 50. — С. 176.
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впливу. Більше враження зробила на мене знайомість з одною поль-
кою, Йозифою Дзвонковською. Я хотів женитися з нею, та вона, 
чуючи в собі початки сухіт, відправила мене і в кілька рік пізні-
ше вмерла як народна вчителька. З теперішньою моєю жінкою я 
оженився без любові, а з доктрини, що треба оженитися з укра-
їнкою і то більш освіченою, курсисткою. Певна річ, мій вибір не 
був архіблискучий, і, мавши іншу жінку, я міг би був розвити-
ся краще і доконати чогось більшого, ну, та дарма, судженої ко-
нем не об’їдеш. Фатальне для мене було те, що, вже листуючись 
з моєю теперішньою жінкою, я здалека пізнав одну панночку поль-
ку і закохався в неї. Отся любов перемучила мене дальших 10 літ; 
її впливом були мої писання “Манипулянтка”, “Зів’яле листя”, дві 
п’єски в “Ізмарагді” і т. д. Після сього Вам буде зрозуміла п’єска 

“Тричі мені являлася любов” у “Зів’ялім листі”»806.
Отже, І. Франко був певною мірою фаталістом, що підкреслює 

використання відповідного прецедентного виразу (судженої конем 
не об’їдеш), і вважав за необхідне одружитися з жінкою саме укра-
їнської національності, можливо, через власні переконання й гли-
бокий патріотизм, можливо, під тиском родини, але цікаво, що дру-
жина І. Франка О. Хорунжинська, будучи українкою, інтелігент-
кою, випускницею Харківського інституту благородних дівиць, 
не володіла українською мовою, і, навіть проживши багато років 
у Львові, не вивчила її, розмовляла суржиком, про що залишили 
спогади діти І. Франка, а також це відзначено в щоденникових за-
писах О. Маковея807.

Фрагмент із наведеного листа є ключем до розуміння не стіль-
ки витоків творчого доробку І. Франка, скільки шляхів формування 
його гендерної концепції. Письменник характеризує тут своє розу-
міння шлюбу, подружнього життя, статусу дружини й чоловіка, по-
дружжя загалом, принципів, на яких зазначене повинно базуватися.

Мовна свідомість І. Франка фіксувала реалії його сучасності, 
що безпосередньо відтворювалося в його мовленнєвій поведінці. 
Ідеалом жінки письменник уважав передусім не красуню, а жінку 
мислячу, розумну, чесну й переконану в чомусь, з життєвими прин-
ципами. Загалом жінок письменник характеризував як осіб прак-
тичних, кмітливих, із притаманною їм особливою жіночою логі-

806 Там само. — Т. 50. — С. 114–115.
807 Маковей О. Із щоденника Маковея : [матер. до біогр. І. Франка] / О. Мако-

вей // Жовтень. — 1967. — № 2. — С. 99–109.
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кою, з жіночими очима, особливим жіночим поглядом на довкілля. 
Жінок І. Франко, як зауважувалося, оцінював типово, патріархаль-
но, як і всі чоловіки.

На противагу ідеалу жінки у власну систему образів жінок 
письменник уводить також образи “жінки-гуски”, “жінки-мавпи”, 

“жінки-курви”, “жінки-любки”, “панночки” “слухняної ляль-
ки” для чоловіка — жінки невеликого розуму; а також “жінки-
фахівця”, “жінки-письменниці”.

Ідеал чоловіка І. Франко вбачав у типі мужчини працьовитого, 
спокійного, виваженого, люблячого, з мінімальними вимогами до 
жінки, але при цьому обов’язок такого чоловіка — повністю забез-
печити жінку матеріально.

4.2. Художній дискурс Івана Франка 
як об’єкт гендерної лінгвістики

(Л. М. Саліонович)

Шляхом виявлення й контекстуального аналізу ключових слів, 
що утворюють асоціативно-смислові ряди (образні парадигми), 
зробимо спробу описати гендерні стереотипи / гендерні ролі, яки-
ми керувалося українське суспільство кінця ХІХ — початку ХХ ст., 
що зафіксовано в художньому дискурсі Івана Франка.

Термін “ключові слова” в науковій філологічній літературі має 
давню традицію використання. Для позначення цього поняття ви-
користовують також інші терміни — лейтмотивні слова, слова-
скріпи, слова-символи, ключі-коментарі, наскрізні слова, кон-
цептуальні слова, тематичні слова, опорні ключові метафорич-
ні словоформи. Іноді значення перерахованих термінів не є тотож-
ними в розумінні того чи того автора.

Ключові слова віддзеркалюють контекстуальне прирощення 
смислу, вони виражають естетичне значення, суб’єктивну модаль-
ність, характеризують ідіостиль (ідіолект) письменника.

За визначенням С. Єрмоленко, «ключове слово — виділена в 
тексті лексична одиниця, що несе на собі стильове навантаження 
залежно від особливостей вияву індивідуального стилю, а також 
від змістової, художньо-естетичної структури тексту»808. У цьо-

808 Єрмоленко С. Я. Українська мова : [короткий тлумачний словник лінгвіс-
тичних термінів] / С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, О. Г. Тодор; за ред. С. Я. Єрмолен-
ко. — К. : Либідь, 2001. — С. 76.
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му дослідженні ключове слово містить інформацію, важливу з огля-
ду на гендерну теорію. Специфіка ключового слова не власне в його 
семантиці, а в ієрархічному положенні щодо решти елементів сис-
теми. Основними критеріями відбору ключових слів у художньо-
му тексті вважають багатозначність, алегоричність, символіч-
ність, контекстуальну обумовленість, інформативність, частот-
ність809, а в нашій концепції й гендерний стереотип.

В образній системі художнього тексту ключові слова утворю-
ють лексико-семантичні поля (“асоціативно-смислові ряди”, або 

“образні парадигми”) — сукупність слів однієї або кількох частин 
мови, об’єднаних загальним поняттям (семою), тобто іменем поля 
є, як правило, слово або словосполучення, що називає поняття, яке 
об’єднує слова в поле.

Важливою ознакою ключових слів є те, що в семантичній 
структурі більшості з них у межах лексико-семантичного поля чіт-
ко спостерігається нашарування індивідуально-авторського смис-
лу на об’єктивно-мовні, конкретно-побутові значення. Згодом вони 
набувають об’ємного художньо-образного підтекстового значення, 
стають семантично багатомірними, значною мірою символічни-
ми. Більшість із них, характеризуючись смисловою узагальненіс-
тю, відзначається соціальною “намагніченістю” в межах наскріз-
них ідейно-тематичних ліній. Внутрішня індивідуально-авторська 
форма ключових слів нерідко зумовлюється системно-образними 
зв’язками не лише в художньо-смисловій структурі конкретного 
твору, а іноді й у дискурсі загалом. Як наслідок, — вони стають ва-
гомими елементами текстів.

Аналіз наукової літератури свідчить, що до цього часу існу-
ють значні труднощі стосовно визначення ключових слів як основ-
ної структурної одиниці художнього тексту. До цього часу ні у ві-
тчизняній, ні в зарубіжній науці не існує загальноприйнятої або 
достатньо апробованої методики аналізу ключових слів у худож-
ньому тексті як у семантичному й структурно-типологічному, так 
і у функційному, прагматичному аспектах. Ця методика зреалізову-
ється під час застосування відповідних методів дослідження щодо 
конкретних ключових слів, передусім методу контекстуального 
аналізу з елементами прийому статистичного аналізу.

809 Див.: Тодчук Н. Є. Часопростір у творі Івана Франка “Для домашнього огни-
ща” у руслі новацій європейської літератури : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. філол. наук : спец. 10.01.06. — “Теорія літератури” / Н. Є. Тодчук. — 
Львів, 2001. — 17 с.
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У цьому дослідженні загальними поняттями (семами), що 
об’єднують ключові слова в лексико-семантичні поля, обрані такі 
пари гендерно маркованих лексичних одиниць, як чоловік / жін-
ка, чоловічий / жіночий, мужність / жіночність, тобто одиниці, 
що безпосередньо пов’язані з концептуалізацією гендеру в мові. 
Застосування гендерного підходу в аналізі ключових слів вида-
ється цілком слушним, оскільки охоплює не лише категорію статі, 
а й дає змогу розглядати більш широке коло питань: у цьому дослі-
дженні — кодування відповідних мовних одиниць як мовної репре-
зентації статі в дискурсі І. Франка.

4.2.1. Мовні засоби вираження 
гендерних стереотипів / гендерних ролей

у прозових творах І. Франка

Матеріалом аналізу слугують прозові твори І. Франка — по-
вість “Для домашнього огнища”, новели “Маніпулянтка”, “Сойчине 
крило”, “Між добрими людьми”, оскільки в цих художніх текстах 
найбільш яскраво, як видається, відображена гендерна концепція 
письменника.

Аналіз названих текстів дає підстави стверджувати, що поведін-
кова модель чоловіка скерована передусім на суспільство, а вже по-
тім на родину: головна роль чоловіка — це його діяльність у соціумі.

У тексті повісті “Для домашнього огнища” виокремлюємо ген-
дерно значущі ключові слова, що характеризують маскулінність, 
зокрема це треба, мусити, обов’язок, які характеризують діяль-
ність чоловіка в соціумі. Змодельовано образ-концепт чоловіка, для 
якого обов’язок — основа життя. Про це свідчить, напр., омовлен-
ня такого факту: Антон Ангарович після тривалої відсутності, по-
вернувшись додому, того ж дня ввечері поспішає до військового ка-
сину, бо “мусить”: «… наш військовий стан накладає на нас уся-
кі обов’язки»810, не бувати там капітанові видається непристойним, 
порушенням стереотипної поведінки. Антон визнає, що «дуже лю-
бить товариське життя»811 — суто чоловіча поведінкова норма.

“Зразковий офіцер”, “сердечний товариш”, “хлопець із золотим 
серцем” — ключові словосполучення, що позитивно репрезенту-
ють гендерний стереотип чоловіка в соціумі.

810 Франко І. Для домашнього огнища… — Т. 19… — С. 32.
811 Там само. — С. 39.
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Думка колег, добре їх ставлення для Антона надзвичайно важ-
ливе, і він вимагає від офіцерів пояснень стосовно вияву байдужос-
ті, що має таку вербалізацію: «бокуєте від мене, як від прокажено-
го, признаєте негідним свого товариства, видаєте на мене засуд 
смерті і виконуєте його, а про те не хочете мені сказати, в чім моя 
вина»812. Він навіть зауважує, що “не смів би прийти” в їхнє това-
риство, якби мав за собою щось “зле”. Болючим стає для нього по-
яснення такого “нечемного” ставлення. Називаючи його “братом”, 

“братиком” (яскравий мовний засіб репрезентації категорії інтимі-
зації), офіцери омовлюють своє негативне ставлення усталеними 
виразами: “падає погана тінь”, але кожен “готов йому служити”.

Він реагує дуже емоційно, що виражається відповідними син-
таксичними конструкціями із залученням лексичних засобів ре-
презентації певної модальності («Що смієш мовити про мою жін-
ку?»). Захищаючи свідомо й підсвідомо честь власної родини, 
Антон навіть викликає Редліха на дуель (знов-таки підкоряючись 

“обов’язку” — кодексу честі офіцера). Обоє згодні на такий учинок, 
аби тільки їх не вважали “трусами”. Знову честь офіцера — пере-
дусім. Як бачимо, І. Франко використовує русизм (трус), пошире-
ний на той час у мовленні комунікантів Західної України.

Отже, використовуючи відповідні мовні засоби, І. Франко зо-
бражує типові поведінкові моделі чоловіків. Антон — людина емо-
ційна, що виявляється в типовому для українців кордоцентризмі, 
крім того, діями героя керує поведінковий імператив, віддзеркале-
ний у його лексиконі.

Поведінка інших офіцерів під час дуелі також знакова: клю-
човим словом для її характеристики є знову-таки “обов’язок”. 
Дуель сприймається як абсолютно нормальна подія в товаристві 
чоловіків-офіцерів.

Антон і далі намагається знайти спосіб захистити честь власної 
родини, вирішуючи зробити це в суді. Ключове слово “обов’язок” 
репрезентує модальність, що вербалізована у фразі “мусить доби-
тись очищення”813.

Хоча, напр., Редліх стверджує, що «суспільні пересуди не керу-
ють його осудом», насправді, чоловік як частина суспільства по-
стає скутим обов’язками і цілком залежним від громадської дум-
ки.

812 Там само. — С. 72–73.
813 Там само. — С. 107.
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Щодо поведінки Антона в жіночому товаристві, то тут поміт-
на суттєва відмінність від його поведінки з чоловіками, що фіксу-
ється відповідними мовними засобами, моделювання його комуні-
кативної тактики. Дотримуючись загальноприйнятих правил (при-
вітання, допомога зняти верхній одяг і т. п.), Антон дозволяє собі 
розмовляти з малознайомою жінкою, подругою дружини Юлією, 
нехай і півжартома, у формі категоричного наказу, напр.: “Halt!”, 

“Herstellt!”, “Положити капелюха!”, “Ніякої опозиції!”. Він апе-
лює до того, що «молоді і гарні вдови не мають ніякого голосу 
і повинні слухатись чужого мужа, коли не мають свого власно-
го… нехай пані не важаться ламати субординації!»814. Має місце 
вияв чоловічої імперативності, категоричності, що є патріархаль-
ною нормою репрезентації стосунків між чоловіком та жінкою. Для 
цього навіть залучено макаронічне мовлення — окремі фрази пред-
ставлено німецькою мовою, що виразніше, ніж українська мова, пе-
редає імперативну тональність, підсилену ще й окличними речен-
нями. Нагадаємо, що німецьку мову традиційно характеризують, як 
мову жорстку, мову наказів, мову, якою доречно звертатися до ворогів.

Отже, Антон уважає, що має право наполягати на власному ба-
жанні супроти волі іншої абсолютно беззахисної жінки. Очевидно, 
з одруженою жінкою він би не дозволив собі розмовляти в такому 
тоні, навіть жартуючи.

Допомога незнайомому додає Антонові впевненості: «Почут-
тя сповненого обов’язку додало йому сили і відваги»815, про що 
пише Іван Франко, репрезентуючи мовлення оповідача, наратора. 
Отже, “обов’язок” виконано.

У подружньому житті Антон навіть до кохання ставиться так, 
як і до всього іншого в житті: «Адже ж се мій обов’язок. Коли б я 
поступив інакше, то був би нечесним чоловіком»816. У мовній свідо-
мості героя концептуалізовано чинний у суспільстві кодекс честі, 
що репрезентовано моделюванням умовного способу в підрядно-
му реченні умови. Антон використовує евфемізм, характерний для 
мовлення інтелігенції (нечесний чоловік замість покидьок).

У ролі батька й чоловіка (в подружньому житті) Антон зма-
льований різноаспектно. У його житті діти не відігравали важли-
вої ролі, про що І. Франко пише так: «... від’їжджаючи, він покинув 

814 Там само. — С. 57.
815 Там само. — С. 67.
816 Там само. — С. 46.
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їх майже немовлятами, що часто плакали і причинювали родичам 
багато клопотів та невигод… в глибині душі навіть рад був ви-
рватися з тої “дитинарні”, як звав своє помешкання»817. Власний 
дім Антон називає за аналогією до лексеми  “касарня” — дитинар-
ня, репрезентуючи жартівливо-зневажливу емоційну тональність. 
І. Франко вдало використовує назване оказіональне слово для омов-
лення характеру свого героя.

Дружина іронізує, зауважуючи, що діти сплять, а її чоловік при 
цьому навшпиньки йде до дитячої кімнати, за що жінка називає 
його “легендою”, бо “розсудливий батько” мав би й сам здогада-
тись, що діти вже виросли і їм пора до школи. Знову використані 
письменником мовні засоби дають змогу змоделювати образ чоло-
віка, який не вважає за потрібне знати все про своїх дітей, він навіть 
не зробив спроби осмислити їхній вік і спроможності. Його гендер-
на роль не вимагає цього. Це прерогатива жінки.

Антон пишається дітьми, особливо сином, називає його “ко-
заком”, що омовлює найвищу оцінку в українській мовній свідо-
мості. Він називає сина “золотим хлопчиком”, що є також тради-
ційною мовленнєвою формулою оцінки дітей в українській роди-
ні. Усе ж Антон частково бере участь у вихованні сина, свого спад-
коємця, повчаючи його: «Коли хто щось винен, говори йому правду 
в очі, вали сміло, що думаєш. Але любити його не покидай. Так ні-
коли не схибиш із доброї дороги»818. Комунікативний жанр повчан-
ня — характерна ознака мовлення чоловіків. Вербалізуючи христи-
янські постулати, Антон впливає на формування моральної свідо-
мості свого сина — майбутнього чоловіка.

Отже, гендерний стереотип справжнього чоловіка, репрезен-
тований ключовим словом “козак”, супроводжується певним ген-
дерним програмуванням: “козакові” слід бути правдолюбом і по-
християнськи любити людей.

Коли Антон дізнається правду про життя дружини за його від-
сутності, то його перша словесна реакція виглядає так: «Таку особу 
[Юлію] … мої діти навчилися називати тіткою!»819, тобто репута-
ція родини, що вплине на майбутнє дітей, для нього є надзвичайно 
важливою. Обурення героя репрезентоване відповідною окличною 
тональністю мовлення.

817 Там само. — С. 21.
818 Там само. — С. 59.
819 Там само. — С. 75.
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Зазначимо, що займенник такий І. Франко часто вживає для 
характеристики осіб, чия гендерна поведінка відхилена від норма-
тивної. Як зауважувалося, цей займенник є важливим дискурсив-
ним словом у комунікації українців, що містить відповідну прагма-
тику, забарвлену негативно, але приховано, імпліцитно, що є озна-
кою вишуканого мовлення, про яке писав І. Франко у своїх науко-
вих опусах.

Поступово образ дружини як “ідеальної жінки” в очах Антона 
руйнується, він починає розуміти, що всі п’ять років і навіть після 
приїзду його “обожана жінка” оточувала його “тенетами брехні”. 
Антонові думки про дружину перемежовані з думками про дітей: 
«Бідні мої діти! Що буде з вами?»820. Знову маємо гнівну риторику, 
виражену окличною тональністю й вербалізація деякої безпораднос-
ті, розгубленості, що омовлено риторичним питанням, але тут верба-
лізовано й почуття батьківського знову-таки обов’язку перед дітьми.

Отже, розглянувши гендерні норми чоловічої поведінки в трьох 
аспектах — “чоловік у соціумі”, “чоловік-батько”, “чоловік у по-
дружньому житті” — бачимо, що найважливішими для Антона 
було суспільне життя — суспільна думка, репутація родини, сто-
сунки з колегами. Ключові слова, що формують асоціативно-
смисловий ряд і характеризують гендерні норми чоловічої поведін-
ки в соціумі, — це  треба, мусити, обов’язок. 

Уся поведінка чоловіка підпорядкована суспільним догмам, за-
гальноприйнятим настановам, якими він керується і як частина со-
ціуму, і в ролі батька, і в ролі чоловіка своєї дружини. Щодо ролі 
батька й чоловіка (в подружньому житті), то до вищезгаданого 
ряду слів-концептів можна також додати лексему одвічальність, що 
характерна, власне, для мовлення галичан того періоду. Отже, перед 
нами стереотип чоловіка — державного мужа, воїна-охоронця.

У новелі “Сойчине крило” репрезентовано гендерний стерео-
тип “чоловіка-відлюдька”. І. Франко використовує велику кіль-
кість прецедентних імен для психологічної характеристики героя, 
напр., духовний світ відлюдька розкривається через низку деталей 
інтер’єру. У його кімнаті бачимо портрет “олімпійця” Гете, філо-
софа і поета Емерсона, що проповідував моральне самовдоскона-
лення й оголошував людське “я” творцем дійсності. Самозаглиб-
леністю й “духовним аристократизмом” віє від творів англійсько-
го письменника Рескіна, чий портрет також висить на стіні в кімна-

820 Там само. — С. 95.
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ті героя. Провідним принципом життя виокремлений чоловічий 
тип твору проголошує відомі слова Горація: “Aeguam servare 
mentеm”, доповнюючи їх так: «Жити для самого себе, 
з самим собою, самому в собі»821, тобто в прецедентному тексті 
І. Франко репрезентує життєве кредо чоловіка-відлюдька. Кімнату 
відлюдька прикрашає мармур, книги, статуетка хлопчика, що витя-
гає собі терен з ноги. Ця деталь також невипадкова: вона начебто 
символізує намагання усунути всякий біль на життєвій дорозі. 
Разом із тим, тут омовлено тип людини, що віддзеркалює, можливо, 
гіперболізовано одну з типових національних негативних рис укра-
їнців — прагнення відокремитися від довкілля, що виразно репре-
зентовано у прислів’ї Моя хата з краю — нічого не знаю. А якщо 
розмірковувати категоріями психолінгвістики, то тут вербалізовано 
психологічний архетип інтроверта.

Погляд на життя чоловіка-відлюдька викладений у такому жит-
тєвому синтезі: «Без зайвої байдужості і без зайвого ентузіаз-
му! Без зайвого завзяття та жорстокості в життєвій бороть-
бі, але й без недбальства та слямазарності. У всьому розумно, 
оглядно, помірковано і перед усього спокійно, спокійно…»822. Тут 
убачаємо перегук з іншими образами світової літератури, як напр., 
“людиною у футлярі” А. Чехова.

Разом із тим, герой розуміє, що людина не може цілком звіль-
нитися від соціуму: «Що таке чоловік для чоловіка? І кат, і бог! 
З ним живеш — мучишся, а без нього ще гірше! Жорстока, без-
вихідна загадка!»823.

Отже, в “Сойчиному крилі” І. Франко майстерно змальовує 
гендерний стереотип “чоловіка-відлюдька”, причому репрезен-
тований він значущими прецедентними іменами (Гете, Емерсон, 
Уайльд, Рескін та ін.), що є ключовими словами до розкриття цього 
гендерного стереотипу, розкриття його життєвої позиції, репрезен-
тованих імпліцитно.

Однак чоловік-відлюдько мусить визнати, що людина не може іс-
нувати осторонь суспільства й повинна дотримуватись певних норм, 
зокрема й гендерних, встановлених у відповідному суспільстві.

У прозі І. Франка зображені такі гендерні стереотипи / гендерні 
ролі чоловіка в суспільстві кінця ХІХ ст., які він уважав типовими. 

821 Франко І. Сойчине крило… — Т. 22… — С. 54.
822 Там само. — С. 54.
823 Там само. — С. 92.
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У текстах не простежується омовлення жодного негативного став-
лення до поведінки персонажів-чоловіків або їх осуд, що зумовле-
но, очевидно, гендерною приналежністю письменника.

Антон — зразок чоловіка, підвладного суспільству, наслідувач 
регламентованої поведінки, прийнятної суспільством, “мусить”, 

“має” робити так, як воно його запрограмувало, “осуд” і “ганьба” 
для нього — найстрашніші моральні категорії; Массіно сконцен-
трований на “самому собі, все для себе самого”, а все, що відбува-
ється довкола, сприймає “спокійно”, абсолютно байдуже, все зна-
ходиться ніби осторонь і його не стосується. Обидві зображені по-
ведінкові моделі чоловіків репрезентують їх як самодостатніх осо-
бистостей, вищих за статусом від жінок.

Жінка в художньому дискурсі постає передусім у ролі матері 
й дружини. Анеля, напр., любить своїх дітей, повсякчас ними опі-
кується, дбає про їх навчання, щоб “добре вміли лекції”. Після по-
вернення чоловік зазначає, що діти «добре виховані, розумно, сво-
бідно, без неволення їх дитинячої вдачі, що на розвиток їх інте-
лігенції, їх характеру і їх тіла змалку пильно вважала, се видно 
було з кождого руху, з кождого слова»824. 

Анеля хвилюється, що станеться з її “бідними дітьми”, коли 
все з’ясується, але тримає себе з ними на висоті до останньої хвили-
ни життя, тобто І. Франко зображає стереотип “української жінки-
матері”, яка заради дітей здатна на самопожертву. Материнські 
почуття для неї на шкалі оцінки посідають найвище місце: вона “по-
перше” мати, і лише “по-друге” дружина, що відповідно омовлено. 

Отже, І. Франко репрезентує святість жінки-матері, а це та-
кож характерно для українського менталітету, про що йшлося рані-
ше. Зображено образ “сильної жінки”, але ще не емансипованої. Її 
становище в суспільстві підпорядковане нормам моралі, за яки-
ми вона лише додаток до чоловіка. Такий тип української жінки 
І. Франко характеризував, як було показано, й під час аналізу його 
фольклорних текстів.

Анеля репрезентована також у ролі “жінки-господині”, “бе-
регині домашнього вогнища”: вона постійно «занята своєю що-
денною роботою. Переглянула одежі дітей, тут щось залатала, 
там пришила ґудзик, там знов веліла служниці вивабити пляму»825, 
тобто, змальовуючи жіночий образ, І. Франко  показує, як його ге-

824 Франко І. Для домашнього огнища... — С. 21.
825 Там само. — С. 85.
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роїня прикладає зусилля для того, щоб у її родині всі почувалися 
максимально комфортно, хоч вона була із заможної родини, а її ді-
дусь «вщепив у неї ту пиху, ту погорду супроти нижчих, нужден-
них, упосліджених... Той страх перед недостатком і вбожеством... 
Ту погорду для бідноти»826. Тут бачимо перегук із біографічними 
фактами дружини І. Франка. Але письменник, крім того, хотів ре-
презентувати гендерну модель “жінки-берегині”, яку оспівує укра-
їнство у фольклорі. Повтор займенника той також слугує репре-
зентації категорії інтимізації, вказує на симпатії І. Франка до сво-
єї героїні.

Коли Антон побачив дітей, вони викликали в нього захоплення, 
і «сей восхит іще вбільшав його любов і пошану для жінки, для тої 
женщини, не тільки чарівно вродливої, але також залізного, непо-
датливого характеру та високої інтелігенції, що полишена сама, 
з невеличкої половини його пенсії, яку міг їй посилати місячно, зу-
міла вижити, вдержати дім і так славно виховати дітей»827. Діти 
шанують батька («Мама день у день говорила нам про тебе»828), хоч 
зовсім його не пам’ятають. Отже, “жінка-мати” схарактеризова-
на як жінка залізного, неподатливого характеру та високого сту-
пеня інтелігентності, що є найвищою оцінкою в уявленні чолові-
ка. Вербалізовано гендерний стереотип сильної жінки. Вираз “та 
женщина” вказує в дискурсі І. Франка на найвищу міру оцінки.

Добре ставлення Антона до дружини — глибока, щира поша-
на до “ідеальної жінки”, якою він захоплюється, водночас назива-
ючи її “дитиною”, чим він усе ж демонструє свою вищість, — пе-
ретворюється на відкриту неприязнь: «капітан ... не почував у сво-
їм серці ані милосердя, ані співчуття для тої жінки, що таким 
безпримірним способом зруйнувала щастя своє власне і його, кину-
ла нестерту пляму на голови сих дітей, ганьбою покрила їх ім’я»829. 
Ймовірно, І. Франко так розвіює міф про існування “ідеальної жін-
ки”, “жінки-мрії”, наголошуючи, що в реальності таких існувати 
не може, але, разом із тим, можливо спонтанно, він омовлює чоло-
вічий егоїзм.

Звертання до жінки “дитина” зустрічаємо й в інших творах 
І. Франка (“Маніпулянтка”, “Сойчине крило”, “Між добрими людь-

826 Там само. — С. 115.
827 Там само. — С. 21.
828 Там само. — С. 18.
829 Там само. — С. 134.
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ми”, в п’єсах “Чи вдуріла”, “Будка ч. 27” та ін.). Таке звертання до 
жінок чоловіки вживають у стереотипних комунікативних ситуаці-
ях, коли відчувають свою зверхність й охоче її демонструють, напр.:

— (…) прошу тебе, зроби се для мене! Покинь отсю свою служ-
бу, подайся на пенсію, відбери кавцію, купімо собі фільварочок десь 
у горах посеред лісів і їдьмо геть відси, геть назавсігди! (Анеля).

— Але ж, дитино! — скрикнув капітан. — Чи ти думаєш, що 
се так легко зробити?»830.

Як бачимо, чоловік може підвищити голос на дружину: знову 
вербалізовано чоловічу домінанту.

Антон мав намір учинити самогубство, аби не зазнавати більше 
ганьби з боку суспільства, але не відважився на цей крок на відміну 
від своєї дружини, яка за кілька хвилин до смерті благає його, кілька 
разів повторюючи: «Будь мужем! Пам’ятай, що у тебе є діти!»831, 
тобто закликає чоловіка виконувати й надалі свій обов’язок, пев-
ну гендерну програму, призначену суспільством. І. Франко верба-
лізував ситуацію, за якої жінка може бути сильнішою за чоловіка. 
До речі, саме таку високу оцінку жіночої мужності він дав і Лесі 
Українці.

Анелін чоловік уважає, що вона «була приготована, щоби 
бути куклою, ідеалом, надземною істотою, божеством і забав-
кою мужчини, але не людиною, не горожанкою»832). У цих клю-
чових словах вербалізовано гендерний стереотип жінки у свідо-
мості переважної більшості чоловіків того часу (кінця ХІХ — по-
чатку ХХ ст.). Про такий гендерний стереотип жінки розмірковує 
І. Франко й у науково-критичних текстах, про що йшлося раніше.

Анеля вважає, що чоловік любить її «гаряче, пристрасно … він 
вірить в неї, бачить її любов і певний, що вона його не зрадила»833, 
і те, що вона “була йому вірна”, на її думку, має виправдати всі її 
вчинки. Анеля знає, що її чоловік “благородний, добрий”. Отже, 
стереотип української “жінки-дружини” можна схарактеризува-
ти ключовими словами вірність, повага до чоловіка.

Утім, Анеля постає також як хитра й практична жінка: під-
робляє рахунки, вдаючись до лицемірства, говорить чоловікові, що 

830 Там само. — С. 51.
831 Там само. — С. 139.
832 Там само. — С. 116.
833 Там само. — С. 85.
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«хора, у неї нерви розстроєні»834, намагається втримати його вдо-
ма, не пустити до касину і ображається, що «тільки другий вечір 
у Львові і вже починає її занедбувати»835.  І. Франко вербалізує ти-
пову мовленнєву поведінкову стратегію української жінки того-
часного суспільства, що репрезентовано й у зібраних ним і відпо-
відно прокоментованих пареміях.

Коли Антон дізнається про “все”, Анеля перетворюється для 
нього з “ідеальної жінки й матері” на “нікчемницю, відьму, 
сатану”836 — Антон змішує родинне життя й суспільне, й поведін-
ка жінки в соціумі важливіша для нього, а ширше — для всьо-
го оточення — за поведінку жінки в родинному житті.  Відьма 
й сатана — це слова-оцінки, що репрезентують вищий ступінь не-
гативності в мовній свідомості українців, але ці лексеми викорис-
товуються традиційно в мовній свідомості українця для репрезен-
тації образу жінки, Іван Франко користується в цьому фрагменті 
дискурсу своїм улюбленим стилістичним прийомом — омовленням 
контрасту з градуальною його репрезентацією.

За соціальним статусом в очах суспільства Анеля п’ять років 
була “солом’яною вдовою”, жінкою без чоловіка (“солом’яна вдо-
ва”, — жарт. про жінку, яка тимчасово залишилася без чоловіка або 
не живе з ним837). Для омовлення образу жінки знову використано 
фразеологізм — поширений прецедентний вираз. 

З половини пенсії, яку надсилав їй чоловік з Боснії, прожити 
вона не могла й тому почала “сама собі радити” — типовий вираз 
тогочасної жінки-галичанки, але в цьому разі омовлено поведінко-
ву модель жінки, яка може обходитися без чоловіка. Тут омовлено 
факт зародження типу емансипованої жінки.

Барон Рейхлінген намагався «самою своєю присутністю і не-
відступністю скомпрометувати її в очах світу, а потім… потім 
мав надію, що оклеветана і засуджена загальною опінією … упаде 
там, де він хотів її мати»838. Знову-таки І. Франко тут моделює 
гендерний тип чоловіка, у свідомості якого жінка — істота дру-
горядна, яка повинна у всьому підкорятися волі чоловіка. Для жін-
ки ж головним є її родина. У цьому вбачаємо гендерну відмінність 
стереотипів української жінки й чоловіка.

834 Там само. — С. 49.
835 Там само. — С. 86.
836 Там само. — С. 132.
837 СУМ — Т. 9. — С. 450.
838 Франко І. Для домашнього огнища... — С. 137.
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Отже, жінці, яка залишалася “солом’яною вдовою”, на чому 
часто наголошує І. Франко, було не тільки матеріально важко, її ре-
путацію можна було легко зруйнувати візитом стороннього чоло-
віка. І. Франко вважає, що “солом’яні вдови”, якою була й подруга 
Анелі Юлія, абсолютно безправні в суспільстві.

Незважаючи на суспільну думку, Анеля вирішує скористати-
ся хтивим бароном, “підсунувши” йому одразу “кілька резолютних 
панночок з Юльциного пансіону”. З часом Анеліна подруга Юля 
взяла барона “в свої руки, і при його помочі її пансіон зробився тим, 
чим був до вчора”839 — будинком розпусти. Фразеологізм “брати 
в свої руки” — ознака мовлення сильної жінки. Хоч архетипна па-
тріархальна характеристика жінки вказує на її слабкість, вторин-
ність стосовно чоловіка. І. Франко змальовує інший стереотип 
українки, хоч і не ідеальної, проте реальної.

Розуміючи, що від ганьби ніде не сховатись, Анеля запитує 
в чоловіка, чи він такий уже святий, що ніколи “не давав більш або 
менше щедрий заробіток таким жінкам”. Чи справедливо, що 
ті, хто “були прямо ініціаторами сього підприємства, заслонюва-
ли його своїми плечима, своєю родовою або урядовою повагою” те-
пер “ціле пекло ганьби і публічного осуду” спрямовують “на голо-
ви тих жінок”840. Дискурсивні слова такий, той, що систематично 
відтворюються в прозовому тексті І. Франка, мають найбільш ви-
разну для цього тексту прагматику.

Отже, жінка намагається довести, що її поведінка не виходить 
за “неписані” моральні межі суспільства (порівн.: «Чи тисячі не 
роблять так само, тілько в іншій формі?»841), хоча подвійна мо-
раль може бути прийнятною лише для чоловіків через їх доміну-
вання в суспільстві.

Аналізуючи образ жінки з огляду на специфіку її поведінки 
й зіставляючи її з гендерними поведінковими нормами відповідного 
часу й простору, бачимо в образі головної героїні практично ідеаль-
ну жінку-матір, яка заради своїх дітей, їх блага ладна на все, нама-
гаючись заробити хоча б і нечесно й тим самим полегшити чолові-
кові життя, жінку — вірну дружину, яка, полишена на п’ять років, 
зберегла кохання й пошану до чоловіка, й жінку як частину соціу-
му, за соціальним статусом “солом’яну вдову”. 

839 Там само. — С. 137.
840 Там само. — С. 135.
841 Там само. — С. 138.
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І. Франко вказує на безправність жінки — “солом’яної вдо-
ви”, репутація якої залежить від суспільної думки, а цікавити всіх 
її доля починає лише тоді, коли вона чинить наперекір суспільним 
догмам, тобто в її поведінці спостерігається відхилення від прийня-
тої норми: вона щось починає робити “сама” без згоди й волі чо-
ловіка. І. Франко показує, як жінка поступово стає емансипованою. 
Займенник сама, власне, й містить прагматику, що вказує на само-
стійність і незалежність особи.

Порівнюючи чоловічі й жіночі гендерні ролі, репрезентовані в 
повісті “Для домашнього огнища”, можемо окреслити обриси 
Фран ко вого бачення гендерних ролей у суспільстві кінця ХІХ ст. За 
текстом зрозуміло, що родина Ангаровичів щаслива у своєму вну-
трішньому світі, родинному колі. Як жінка-мати і як чоловік-
батько Анеля й Антон поводяться цілком відповідно до загальних 
морально-етичних норм, що репрезентовано типовими для цього 
мовними засобами. 

Коли ж ідеться про жінку в соціумі / чоловіка в соціумі, Анеля 
й Антон становлять повну протилежність. Вона — порушниця 
морально-етичних норм, зневажена суспільством, давно знехтува-
ла суспільною думкою, не “людина”, а “нікчемниця”, що “зганьби-
ла” репутацію родини; він — зразок людини, підвладної суспіль-
ству, наслідувач регламентованої поведінки, прийнятної в суспіль-
стві, “мусить”, “має” робити так, як воно його запрограмувало, 
“осуд” і “ганьба” для нього неприпустимі. 

У новелі “Сойчине крило” репрезентовано гендерний стере-
отип жінки-повії (образ Мані), яка стала такою через надмірну 
жагу до життя. Пройшовши крізь вир пристрастей, думок, почут-
тів, вона знову повертається до життя, дістає людські крила, пере-
стає бути пташкою, лісовою сойкою842. 

Незважаючи на свій соціальний статус, Маня залишається чи-
стою душею, витонченою натурою. Вона порівнює психологію кві-
тів і психологію жінки, наголошуючи, що ті й ті «кокетують, ви-
ставляють себе в фальшивій красі. Хіба вони можуть інакше? 
Хіба ж женщини можуть інакше? Те, що вам, твердшим, тупі-
шим, видається кокетерією, комедією, се у них найінтимніший, 

842 Примітка. Т. Сукаленко зазначає: «З міфології відомо, що сойка –– пта-
ха, яка всюди багато буває, все добре знає, мало спить, про все сповістить, тому 
недаремно у буковинських говірках слово сойка вживається на позначення жінки-
пліткарки» [Сукаленко Т. М. Метафоричне вираження концепту ЖІНКА… — С. 80].
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несвідомий вияв натури, се у них таке просте, і конечне, і неми-
нуче, як дихання легкими і ходження ногами»843. 

І. Франко вдало порівнює психологію української жінки з біо-
логічними характеристиками квітів. Текстова експресія репрезен-
тована смисловою градацією, використанням прикметникових 
форм компаративу, суперлятиву, низкою синонімів, риторичними 
питальними реченнями. Оказіоналізм кокетерія слугує образним 
засобом вербалізації відповідної жіночої поведінки, жіночого сте-
реотипу, міркування про що мали місце в третьому розділі.

Отже, письменник характеризує суперечності між чоловіками 
й жінками, наголошуючи, що жіноча підсвідомість керує поведінкою 
жінок, жіноча поведінка не завжди зрозуміла чоловікам, і сприйма-
ють вони її як “комедію”, тобто завжди насмішкувато-іронічно, дещо 
негативно як таку, що мотивована недосконалістю жіночого єства.

Наслідуючи постулати християнської моралі, І. Франко не за-
суджує поведінку легковажної жінки. Колишня “сойка” очища-
ється самим життям, починає розуміти подвійність свого існуван-
ня. Згадуючи своє страшне трирічне життя, Маня говорить: «А я 
жию і виглядаю нічого собі»844. Отже, для жінки в будь-якій ситуа-
ції виглядати добре — це надзвичайно важливо, що вдало помітив 
І. Франко, характеризуючи жіночу натуру й змальовуючи гендерну 
модель “жінки-сойки”. 

Іншу долю демонструє “жінка-повія” Ромця (оповідання 
“Між добрими людьми”). Ромця стає повією через надмірну довір-
ливість до чоловіків. Нею також керує бажання подобатись чолові-
кам: «Мені хотілося показати йому, що я не така дурна і неосвіче-
на гуска»845. 

Гендерний стереотип жінки-гуски зустрічаємо не лише в про-
зовому художньому дискурсі, але, як зауважувалося, й в епістоля-
рії І. Франка. Переносне значення лексеми гуска не зафіксоване в 
тлумачних словниках української мови. Вважаємо його семантич-
ною калькою з польської, порівн.: gęś — lekceważąco  o kobiecie 
ograniczonej umysłowo, naiwnej, głupiej846), можливо, це значення 
прийшло й з німецької мови, для якої також таке переносне значен-

843 Франко І. Сойчине крило… — С. 64.
844 Там само. –– С. 80.
845 Франко І. Між добрими людьми… — Т. 18. — С. 219.
846 Słownik Języka Polskiego / [red. nauk. prof. dr. M. Szynczak]. — [Wyd. IX]. — 

Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN, 1994. — T. 1 : A – K. — S. 650.
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ня характерне для цієї лексеми. У такому смислі вживання наведе-
ного слова було поширено в мовленні галичан за часів І. Франка, 
що мотивовано відомими соціолінгвістичними чинниками. До речі, 
в такому значенні тут воно функціонує й сьогодні, хоч тлумачні 
словники сучасної української мови цього не фіксують. Отже, саме 
І. Франко збагачує українську мову ще одним запозиченим пере-
носним значенням зооніма.

У новелі “Маніпулянтка” зображено гендерний стереотип 
“дів чини, яка за соціальним статусом перебувала на державній 
службі”, тобто самостійно заробляла на життя, що було малопоши-
реним явищем на той час.  

В огляді творчості І. Франка О. Огоновський на підставі аналізу 
цього твору назвав його речником емансипації жіноцтва, порівн.: 
«В новелі “Маніпулянтка” став він речником емансипації жіноцтва, 
зобразивши незавидну долю молоденької сироти Цєлі ..., що з тяж-
кої життєвої боротьби винесла чутливе серце й душу непорочну»847.

Героїня новели Целя — працівниця пошти. Молода й гарна дів-
чина «совісна й точна в сповнюванні своїх обов’язків, як загалом 
усі жінки, допущені до якої-небудь публічної служби»848, нічого 
іншого не бажала, як тільки чесно заробляти на прожиток, хоча ча-
сом і думала: «От якби то могти мандрувати мандрівку життя 
опираючися на сильне рам’я чоловіка»849. Отже, спрацьовує ген-
дерна програма, закладена суспільством у кожну жінку, що відпо-
відно омовлено в художньому дискурсі І. Франка.

Крім головної героїні, що зуміла власною силою оборони-
ти себе, І. Франко окреслив кілька інших жіночих типів, що також 
мали соціальний статус держслужбовців: пані Грозицька — вдо-
ва, яка мусіла виховувати трьох малих дітей: «Роблячи, що до неї 
належало, вона проте знала й бачила все, що робили інші в бюрі. 
Найменше занедбання товаришки, невинний жарт, трохи голосні-
ший усміх або живіший рух — усе це стрічало її докірливий погляд 
або нагану. Була немов би сумління бюра, холодна й нелицепри-
ятна душа тої машини, що звільна й несистематично висисала 
молодість, жвавість і свіжість працюючих у ній жінок»850.

847 Огоновський О. Исторія Литературы Рускои / О. Огоновський. — Львȏвъ : 
Зъ друкарнь Товариства имени Шевченка, 1891. — С. 44.

848 Франко І. Маніпулянтка… — Т. 18… — С. 33.
849 Там само. — С. 54.
850 Там само. — С. 60.
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Інша молода маніпулянтка Оля, яку покинув наречений, ужила 
отруту й померла: «А все ж та дівчина, яку формалістичні й бюро-
кратичні душі назвуть упавшою й легкодушною, в часі, коли йшла 
та страшенна боротьба в її нутрі, могла працювати в бюрі 
зо спокійним видом, могла чемно й терпеливо обслугувати публіку, 
вдавати з себе веселу посеред веселих товаришок і ані словом перед 
ніким на світі не зрадити себе зо своєю мукою! Що більше, влас-
не для того, щоб своїм упадком не скомпромітувати товаришок, 
вона відважилася на злочин»851. Знову маємо вербалізацію пове-
дінкової моделі “сильної жінки”, “жінки-бунтівниці”.

Отже, гендерний стереотип “жінки, яка перебувала на дер-
жавній службі”, репрезентовано такими ключовими словами, як 
“совісна”, “точна”, “холодна”, “чемна”, “терпелива”, “спокійна”. 
Репрезентовано виключно позитивні смисли.

Уважаємо, що міркування молодої малоосвіченої дівчини 
з приводу емансипації жінок — це маніфестація ставлення 
І. Франка до  проблеми. 

В уяві Целі емансипація виглядає як широкий шлях, що ним є 
публічна служба, і «тим шляхом іде нечисленна жмінка жінок, мо-
лодих і старих, веселих і понурих, повних надії і повних зневір’я»852. 
На шляху три стежки: однією йдуть жінки-бюрократки, «які не-
похитно пильнують своїх обов’язків у житті, але жінки з дуже 
затісненим круговидом життєвих інтересів, симпатій і антипа-
тій. Це — людські істоти, симпатичні з багатьох поглядів, гідні 
спочуття також із багатьох поглядів, але дуже зредуковані, упро-
щені, зведені, так сказати, до спільного знаменника»853. Другою 
стежкою в уяві Целі йдуть істоти, цілком протилежні, «живі, пал-
кі, й повні бажання жити, повні запалу до праці, повні посвяти 
й спочуття, але власне тому наражені на найтяжчі спокуси, на 
найбільші небезпеки, похибки й помилки»854. Посередині йде найчи-
сельніша компанія із жінок, загартованих досвідом, але «з чут-
ливим серцем і непорочною душею», молоді панночки, «яких щас-
ливий темперамент хоронить від екстраваґанцій, а молодість від 
рутини, натури гармонійні, з живим чуттям і бажанням діяль-
ности, але кермовані більше розумом, ніж чуттям боротьби і вну-

851 Там само. — С. 67.
852 Там само. — С. 81.
853 Там само. — С. 81–82.
854 Там само. — С. 82.
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трішніх роздвоєнь», тобто ті, хто має «скарб найдорожчий: люд-
ськість, гідність і індивідуальність людську»855.

І. Франко вербалізував устами жінки найхарактерніші типи 
жіночих образів тогочасного суспільства, використовуючи анто-
німічні й синонімічні засоби, синтаксичні конструкції ускладнено-
го типу, градацію для репрезентації відповідної експресії, оцінки.

До противників жіночої рівноправності в оповіданні належить 
старий Темницький, який у розмові з Целею «шпилькував еманси-
пацію й емансипанток», порівн.: «...Панни савантки, обсервант-
ки, маніпулянтки й емансипантки, нове покоління, рівноуправ-
нення з мужчинами, життя на власну руку, здобування будуччини, 
аякже, аякже!.. Знаємо, що жінка — все жінка. Не один дурник 
думає собі: а, це новий тип, це жінка самостійна, майстриня 
своєї долі, живе власною працею! А він і не знає, що цій майстри-
ні зовсім чого іншого хочеться. Все мода та й годі! Була мода на 
криноліни, потім на пуфи, потім на капелюшки з пташками, потім 
на тюрнюри, — настала мода і на емансипацію, на рівноуправнен-
ня, здобування будуччини власною працею. А то все — зовсім одна 
і та сама праця: і криноліни, і пуфи, і тюрнюри, і емансипація! Все 
має тільки одну мету — здобувати серця мужчин, полювати 
на мужів, уловляти вселенную з вусами. (...) Коротке волоссячко, 
синенькі панчошечки, служба в канцелярії, самостійне життя... 
степ широкий, світ одвертий... самостійна молода дама, і там 
далі, і там далі...»856.

Темницький омовлює типові чоловічі погляди на жіноче пи-
тання, що були тоді панівними в галицькому суспільстві. Такими 
ключовими словами, як “коротке волоссячко”, “синенькі панчошеч-
ки”, “служба в канцелярії”, “самостійне життя”, що репрезенту-
ють гендерний стереотип емансипованої жінки, підкреслено нега-
тивне й презирливе, власне чоловіче ставлення до жінок, які прагну-
ли самостійності, що виражається й семантикою відповідних суфік-
сів, які в цьому разі й виражають прагматику зневажливості.

Отже, І. Франко омовлює чоловіче й жіноче сприйняття того-
часної жінки, використовуючи нові для тогочасного дискурсу лек-
семи, поняття, що не мали однозначного розуміння в суспільстві.

Гендерний стереотип дівчини у свідомості чоловіків репре-
зентований як її життєве кредо: “здобувати серця мужчин, полю-

855 Там само. — С. 82.
856 Там само. — С. 48–49.
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вати на мужів, уловляти вселенную з вусами”. Емансипаційний 
рух у ті часи робив у Галичині перші кроки й дуже повільно здобу-
вав собі прихильність загалу, тим більше, що його часто ідентифі-
кували із соціалізмом. 

Для розуміння гендерної концепції, репрезентованої І. Франком, 
письменник вкладає в уста Целі текст, що вербалізує стратегію пе-
реконання, звернений до лікаря, який противився пропаганді “еман-
сипованого целібату”, порівн.: «... хоч і сама я противлюся такому 
розумінню становища жінки, яко чогось зовсім відрубного і про-
тилежного мужчинам, то все-таки я не посміла б ніколи висміва-
ти ані осмішувати тих жінок, що зайняли таке становище... дум-
ка про права й суспільну працю жінки відносно ще нова і мало 
розповсюджена навіть між самими жінками, то й потребує га-
рячих апостолів, пропаґаторів і адептів, а тому саме мусить 
витворювати екстреми, які власним прикладом силуються дати 
свідоцтво справедливості й силі того напрямку»857.

 Уважаємо, що саме в дискурсі новели “Маніпулянтка” І. Франко 
вербалізував ідею про те, що емансипація жінок — це шлях до 
відродження повноцінної людини в жінці, коли вона буде жити 
собою й задля себе, що витлумачується лише за допомогою аналі-
зу ключових слів дискурсу, специфіки функціювання відповідних 
лексико-семантичних, фразеологічних, словотвірних, граматичних 
і стилістичних засобів, певних комунікативних стратегій і тактик.

4.2.2. Мовні засоби вираження 
гендерних стереотипів жінки 

в ліриці І. Франка — віршах-присвятах

Для поетичного дискурсу І. Франка властива “пророцька” ви-
значеність, у якій письменник прирівнюється до виразника волі ви-
щої сили, знавця й провісника незаперечних істин, що здатні дола-
ти зло, утверджувати справедливість. В одній із ранніх літературоз-
навчих праць письменник зазначав: «Поезія єсть винайдення іскри 
божества в дійствительності»858. Цей філософсько-моральний імпе-
ратив дає йому змогу бути творцем нового духовного стану цілого 
народу, а отже, й реальною перетворювальною силою суспільства.

857 Там само. — С. 78.
858 Франко І. Поезія і її становисько в наших временах… — Т. 26… — С. 398.
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На таку ознаку лірики І. Франка, як інтелектуалізм звернув ува-
гу ще С. Смаль-Стоцький (1913 р.). Відзначаючи емоційність поезії 
І. Франка, який збагатив нашу літературу «найщирішими, найгар-
нішими перлами свого чуття», названий дослідник стверджує, що 
домінує в ній розум. С. Смаль-Стоцький зазначає: «Франко силь-
ний розумом, що аналізує кожде чутє і дає філософічні синтези. Він 
передусім твердо вірить “в людський ум робочий”»859. 

Дві знакові постаті в українській літературі —  Т. Шевченко 
й І. Франко — різнилися між собою типом творчого темперамен-
ту. На цю їхню особливість свого часу звернув увагу й Є. Маланюк, 
зазначаючи, що, «коли Шевченко був у поезії явленням майже де-
монічним — в своїм творчім діонісійстві національної емоції (якої 
жар, до речі, так відчував і так подивляв І. Франко), то Іван Франко 
був явленням у ній національного інтелекту»860.  

Б. Тихолоз зауважує, що «інтелектуалізм та раціоналізм Франка, 
хоч і не заперечують його питомо українського кордоцентризму 
й питомо ліричного емоціоналізму, усе ж посідають у митцевій 
психологічній структурі та ціннісній ієрархії пріоритетне місце»861. 
Отже, поетичний дискурс І. Франка загалом можна схарактеризува-
ти як домінування раціо над сенсибельним осягненням світу.

Уважаємо за доцільне розглянути тексти інтимної лірики 
І. Франка, зокрема любовне послання, в аспекті репрезентації по-
стулатів гендерної лінгвістики, оскільки центральною в любовному 
посланні є проблема стосунків чоловіка й жінки. 

На думку М. Ткачука, «маніфестація гендерних стосунків у 
Фран ка овіяна міфопоетичними символами, адже поет висвітлює 
проблему кохання й статі не в примітивно-емпіричній площині, 
а з погляду метафізичної перспективи. Його ліричний герой моде-
люється крізь призму гуманістичного виміру як людина, якій при-
таманне все людське»862.

У любовних посланнях І. Франка у зв’язку зі специфікою жан-
ру найбільш послідовно репрезентований гендерний стереотип 

“ідеальної жінки”. Застосовуючи методику відбору ключових слів, 
з’ясуємо, як вербалізується гендерний стереотип ідеальної жінки, 

859 Космеда Т. А. Комунікативна компетенція Івана Франка… — С. 18.
860 Там само. — С. 4.
861 Тихолоз Б. Іван Франко — філософ (До характеристики стилю та еволюції 

мислення) / Б. Тихолоз // Сучасність. — 2002. — № 12. — С. 110.
862 Ткачук М. Лірика Івана Франка : [моногр.] / М. Ткачук. — К. : Світ знань, 

2006. — С. 134.
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а також розглянемо деякі інші гендерні стереотипи жінки, репре-
зентовані в ліричних текстах І. Франка в зазначеному жанрі.

Гендерний стереотип ідеальної жінки змодельований у низці 
віршів-присвят І. Франка, напр., Ользі Рошкевич “На день 11 юлія 
1875”, в якому поет звіряє свої почуття дівчині, яку любить. Він го-
товий принести їй у дарунок «всі надії, думи, сни, пісні». Любовну 
муку вербалізують такі вирази, як “хвилі щастя золотого”, “забра-
ла мій спокій”, “серце дарувати”. 

У вірші “До Целіни Журовської” поет вербалізує почуття че-
рез тропи, що конкретизують закладений у вірші принцип анало-
гії. Це вирази з епітетами, зокрема такі, як “срібні нитки”, тобто 
павутина, “хоре серце”, “уражене” любов’ю, тощо. Наслідком ана-
логій стали метафори на зразок “так серце моє цей вірш виплело 
з журби”, “своїх мрій плетінням не хочу ловити твоїх почуттів 
і твого погляду”; “нас розлучив вал життя”, “нехай ці мрії, за-
кляті в слова, живуть, з хорим серцем гинуть”, “перла на твоїй 
шиї світять”863. Вони передають відчуття нестерпності любовних 
мук. У вірші створюється атмосфера вишуканості стосунків поета 
й адресатки, а також поваги до жінки, її обожнення.

Отже, в любовних посланнях першої групи І. Франко не дає 
точної характеристики ідеальної жінки, але за допомогою худож-
ніх засобів створює опосередкований величний образ коханої — 

“ідеальної жінки”.
У деяких інших віршах-присвятах жінкам омовлено не лише 

захоплення красою жінки, але змальовано жінку, яку спонукають 
до активного громадського життя, що імпонує поглядам І. Франка 
на роль жінки в суспільстві, зокрема вірш-присвята “К. П.” є відпо-
віддю на поезію К. Попович “Мусиш любити!”. Визначальними 
для художнього мовлення поета є епітети на зразок “гарна дівчи-
на”, “пахучая квітко”, що репрезентують захоплення красою, а 
ускладнений епітет “блиск чарівничий очей потускніє” має на меті 
нагадати дівчині про недовговічність людської краси, про чари, що 
втрачають свою силу. 

І. Франко звертається й до традиційних мовних засобів, що 
передають поведінку та чаруючий вплив дівчини на оточуючих, 
напр.: “оком і словом стріляєш ти мітко! В серці чутливий потай-
ник укритий”864. Тут маємо репрезентацію прецедентного виразу, 

863 Франко І. Поезія… — Т. 3… — С. 45.
864 Там само. — С. 58.
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що характеризує типово жіночу поведінку — поведінку “жінки-
кокетки” (“стріляти очима”, хоч ця  метафора є наслідком “чо-
ловічого” асоціативного мислення, мислення чоловіка-мисливця). 
Поет наставляє дівчину, напр.: “світ і життя ти береш поверхо-
во”, “в бій…”. Отже, адресатка повинна стати активнішою в гро-
мадському житті. 

Вірш “Моїй не моїй” побудований у формі розгорнутого звер-
тання до коханої. Цікаво змодельована антитеза вже в самій назві. 
У тексті цієї поезії зображено образи, що передають нерозділе-
ну любов. Епітети “зів’яла квітка”, “розкішна невідступна мрія”, 

“спогад болючий”, “дикий шал”, “ясний і високий жіночий іде-
ал” репрезентують гендерний стереотип ідеальної жінки, перед 
якою преклоняються. Вірш закінчується художнім зіставленням, 
що підтверджує глибоке почуття поета: «весь день мов щось святе 
в душі лелію, хоч не любов, не віру, не надію, а чистий, ясний образ 
твій»865. 

Вірш “N. N.” (“Будь здорова, моя мила…”) адресований пись-
менниці У. Кравченко (Юлії Шнайдер). Текст цього вірша вирізня-
ється народнопоетичною стильовою основою. Звертаючись до дів-
чини, І. Франко використовує порівняння, що передають його вну-
трішній стан («моя ж доля – вітер серед поля»), захоплення дівчи-
ною («очиць, мов зорі, пожалій!»), розлуку («розійшлись, мабуть, 
по волі судьби, й наші долі, мов дороги в полі»). 

Отже, гендерний стереотип “ідеальної жінки” репрезентова-
ний в ліричному дискурсі І. Франка образними художніми засоба-
ми, що виконують функцію ключових слів і репрезентують віру по-
ета в існування його жіночого ідеалу.

Своїй дружині І. Франко присвятив лише один вірш, оскіль-
ки, як відомо, музою для поета вона так і не стала. Вона не була 
для нього жінкою-ідеалом. Поет звертається до традиційних (пре-
цедентних) образів, джерелом яких є українська народнопоетична 
творчість та Біблія. У вірші простежуємо міфологеми, що своїм по-
ходження пов’язані з дохристиянськими віруваннями українсько-
го народу та Святим Письмом. Прихована євангельська міфологема 
міститься в психологічному паралелізмі: «як промінчика не здобуть 
притьмом, слова щирого не купить сріблом». Історія зради Юдою 
Ісуса Христа, що пов’язано з тринадцятьма срібняками, очевидно, 
стала поштовхом до виникнення смислової аналогії “слово-срібло”. 

865 Там само. — С. 187.
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Омовлено відповідну прецедентну ситуацію. У поезії І. Франка за-
значений вираз передає відчуття душевної єдності з дружиною. 

Підкреслюючи свою духовну близькість із дружиною, автор 
звертається до психологічного паралелізму “важко дерево з коре-
нем вирвати, друга давнього з серця вирвати”. У тексті вірша об-
разам пітьми протиставляється алегоричний образ віконця, що сві-
титься. Ним для ліричного героя є “словечко” його дружини.

Уважаємо, що І. Франко використовує трансформовані пре-
цедентні тексти біблійного характеру для репрезентації гендер-
ного стереотипу своєї дружини, оскільки сім’я для І. Франка, як 
і для кожного українця, була надзвичайно важливою, а його дружи-
на, хоч і не змогла стати Франковою музою, була йому вірним дру-
гом і помічником. 

Гендерний стереотип злої жінки репрезентовано в тексті вірша 
“Вразоуми мя, живь боудоу” з розділу “Паренетікон” збірки “Давнє 
й нове”. Сюжет в ньому базується на дружніх застереженнях, що під-
кріплюються прикладами зі Старого Заповіту й репрезентують век-
тор дії від більш досвідченого автора до менш обізнаного в цій справі 
адресата. Суть їх зводиться до того, “як від злих жінок устерегтися”. 

Перше застереження поета — не відкривати своєї таємниці 
жінці. Як доказ, наводиться історія Самсона й Даліли. 

Друге застереження — “не пускайся з жінкою чужою ні в до-
рогу, ні в гостину жадну”. Згадується історія Йосифа, який через 
любов жінки свого господаря Потіфара опинився в темниці. 

Третя порада — “не пускайся з жінкою чужою в танці, ані 
в жадні гри й забави”866 — аргументується посиланням на останній 
період життя Соломона, який численним своїм жінкам і наложни-
цям збудував жертовники для їх богів, розгнівив Бога Ізраїльського 
й був покараний. У тексті вірша поет наголошує на мудрості 
Соломона, який «з усіх людей стояв найближче до бога», але саме 
через жінку зрікся його. Ці гендерні постулати близькі письменнику.

Отже, жінка репрезентована як призвідниця гріхопадін-
ня й втрати ласки Божої. Повчання в тексті вірша поєднується 
із осмисленням жіночої натури. Досвід, що знайшов вираження 
у Святому Письмі, зіставляється з практикою сімейних стосунків. 
Знову омовлено прецедентну ситуацію стосовно типу жіночої по-
ведінки. І. Франко порушує етичну проблему прогнозування щастя 
одруженої людини, що, фактично, на його думку, не має розв’язку.

866 Франко І. Поезія… — Т. 3… — С. 197.
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Вірш завершується пуантом: «се про злих жінок письмо го-
ворить, а котра між ними зла й зрадлива, а котра незлобна, 
й справедлива, й життьової повна благодати, сього нам ніколи не 
вгадати»867.

Рядок “се про злих жінок письмо говорить” надає пуанту зна-
чення незаперечної істини. Антонімічні пари зла — незлобна, зрад-
лива — справедлива, епітет “життьової повна благодати” репре-
зентують ідею незбагненності жіночої натури, що також зафіксо-
вано в “Словнику мови поетичної збірки Івана Франка “Зів’яле лис-
тя”” З. Терлака868. Отже, простежуємо інтерпретацію гендерної по-
ведінкової моделі “жінки-блудниці”.

У тексті вірша “Ф. Р.” також репрезентована модель дівчини-
блудниці. Розгорнуте порівняння “дівчино, каменю дорогоцінний, 
затоптаний в болото, тванню вкритий, та й досі в блиску свойо-
му нетлінний!” сформоване за зразком стародавнього поняття про 
дорогоцінний камінь у гноєві (болоті). Алегорія “дорогоцінний ка-
мінь” — це дівчина, а “болото, твань” — розпусне життя, у вирі 
якого вона опинилася.  

 У поетичному тексті знаходимо цілу низку вербалізованих 
образів-концептів, спрямованих на вираження захоплення дівчи-
ною, чоловічого прагнення любові, справжніх радощів життя. До 
них відносимо епітети: “груди ті прегрішні і пречисті”, “туж-
ливі уста”; порівняння: “очі ті безсоромно огнисті — дві зорі на 
рум’янім небосклоні!”, “і сміх — серпанок срібний”; метафори: 

“часи старії, коли чуття не гнали ще в окови”, “попускай вудила 
своїм бажанням!”, “сміх…, що закрива безодні моря млисті”, зо-
крема традиційні метафори на зразок: “де лиш постане нога твоя, 
нехай там радість сяє”, “всім одна дорога! Найкраща чвірка не за-
їде далі”, “сій радощі, плекай любовні мрії і жаль гони від свойого 
порога”. Останній рядок вірша (“за прикладом єгиптянки Марії”) 
посилює аналогію героїні твору зі стародавньою розкаяною блуд-
ницею.

Отже, гендерний стереотип “жінки-повії” у вірші “Ф. Р.” 
І. Франко репрезентує такими ключовими словами, як “дорого-

867 Там само. — С. 198.
868 Примітка. ЖЕНЩИНА (1). Особа жіночої статі. Явилась третя — жен-

щина чи звір? Глядиш на неї — і очам приємно, Впивається її красою зір. Та разом 
страх бере, душа холоне І сила розпливається в простір [Терлак З. Словник мови 
поетичної збірки Івана Франка “Зів’яле листя” / З. Терлак. — Львів : Вид. центр 
ЛНУ ім. І. Франка, 2010. — С. 111]. 
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цінний камінь, затоптаний в болото”, “очі безсоромно огнисті”, 
“сміх — серпанок ніжний”, “огонь, що в жилах грає”. Але поет не 
засуджує аморальної поведінки жінки й наголошує, що кожен має 
право обирати, як зазнати радощів кохання, закликаючи жінку “сі-
яти радощі, плекати любовні мрії”.

Ідея ствердження людської порядності як найвищої моральної 
норми виражена в присвяті-закликові І. Франка “Зоні Юзичинській”. 
У першій строфі цей заклик виражено імперативною формою:“Не 
мовчи!”, а в другій — “Говори!”. Вірш побудований на протистав-
ленні адресатки тим, хто є носієм “брехні”, “зависті”, “клевети’. 
Вони мисляться поетом не лише як вади особистості, але і як сус-
пільне зло. Поет звертається до порівнянь (“Зависть, наче оса та, 
бри нить”, “І сичить клевета, мов гадюка в корчи”), метафор (“Веле-
 гласно брехня говорить”, “серце твоє підіймається нетерплячкою 
прав ди й добра”, “слів твоїх розумних жахається слямазар ність, 
бездарність стара”), що моделюють позитивний образ адре сатки-
правдолюбки. Вірш закінчується висловом, близьким до народно-
розмовного: “Хоч би ушам глухим, до німої гори, — говори!”. Просте-
жуємо енергійний і наказовий тон оповіді.

Отже, І. Франко тут не акцентує увагу на гендерній підпорядкова-
ності, вторинності жінки порівняно з чоловіком в суспільному житті.

У І. Франка є й вірші-присвяти літературним героям. Переважно 
вони спрямовані на підтримку або захист письменника, що ство-
рив ці образи. До таких творів належить “Тетяна Ребенщукова”, 
що присвячений героїні оповідання М. Павлика “Ребенщукова 
Тетяна”. Сюжет вірша І. Франка має форму розгорнутого звертання. 
Розкриваючи сутність образу Тетяни Ребенщукової, поет підкрес-
лює благородство її душі, порівн.: “Чом не навчилась ти ніжнос-
тей, хитростей, підлостей світських жінок”, “Всіх їх некритая, 
не підсолоджена правда по серці скребе”, “Горе сердечнеє, людське, 
великеє серць їх не ткнуло брудних”)869. 

У тексті цього вірша репрезентовано гендерний стереотип 
“світська жінка”, актуалізовано такі ключові словами, як “ніжна”, 
“хитра”, “підла”; так поет демонструє своє ставлення до жінок, які 
належали до еліти суспільства.

У вірші “Женщина. Алегорія на привітання товариства “Руських 
женщин” у Станіславові”, використовуючи прецедентний текст — 
давньогрецький міф про Пігмаліона, — І. Франко дає власну його 

869 Франко І. Поезія… — Т. 3… — С. 97.
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інтерпретацію. Вірш І. Франка був написаний з нагоди заснуван-
ня Н. Кобринською “Товариства руських женщин у Станіславові”. 
Поет вирішив зробити найбільше чудо — оживити статую, поста-
вити її врівні з ситуацією, що стосувалося б чоловіків загалом: «хай 
чоловік її своєю баче, у всьому рівною собі, і к ній не молиться, та 
не клене й не плаче. Нехай вона по стежці життьовій іде з ним 
спільно, думає і вчиться, учасниця всіх трудів, втіх, надій»870.

В алегоричний образ жінки автор вклав не лише ідею еманси-
пації, але й визначив її гендерну роль, указавши шлях до гармонії 
в стосунках із чоловіком, здобуття щастя. Словами “І все те він 
зробив у наших днях” автор демонструє перспективи самовдоско-
налення жіночої особистості в майбутньому.

Отже, в ліричних текстах І. Франко, головно, вербалізує анто-
німічні гендерні стереотипи — жінки-ідеалу, жінки-товаришки 
й жінки-повії (жінки-блудниці), а також гендерні стереотипи сво-
єї дружини, злої жінки, світської жінки. 

4.2.3. Мовні засоби вираження
гендерних стереотипів / гендерних ролей 

у драматургії І. Франка

Через специфіку жанру гендерні стереотипи / гендерні ролі 
в драматичних творах відтворюються в процесі комунікації, тоб-
то репрезентовані в репліках дійових осіб. Для аналізу обрано, го-
ловно, такі найбільш виразні драми І. Франка, як “Украдене щастя”, 
“Чи вдуріла”, “Будка ч. 27”.

“Украдене щастя” письменник назвав драмою із сільського жит-
тя, сюжет якої він почерпнув з мотиву “Пісні про шандаря”.

В. Працьовитий зазначає, що «І. Франко при творенні образів-
характерів виходив з українського менталітету, який визначає укра-
їнця як певний генотип, сформований у складних умовах багато-
вікової традиції під впливом різноманітних факторів. Але водно-
час він не обмежив своїх героїв галицькими обріями, а утверджував 
у трагедії загальнолюдські ідеали і на їхньому тлі висвітлював бага-
тогранну гаму української душі при вирішенні найскладнішої про-
блеми — людського щастя»871.

870 Там само. — С. 267.
871 Працьовитий В. С. Національна самобутність драматургії Івана Франка : [мо-

ногр.] / В. С. Працьовитий. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. — С. 123.
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Селянка Анна є втіленням гендерного стереотипу “жінки-
господині”, “вірної дружини” (на початку твору). Про неї та її чо-
ловіка сусідка Настя говорить, що «це чи не єдина хата на селі, де 
панує святий супокій, та згода, та лад, та любов»872.

Чоловік  висловлюється про Анну тільки позитивно, навіть піс-
ля її зради: «Адже ж ви, сусідоньки, знаєте, яка вона була добра, 
щира та вірна, заким його зла доля на мій дім навернула! До рани 
можна було її приложити, не то що! (Плаче.)»873. І. Франко вико-
ристовує прецедентний текст — модифікацію паремії “хоч до рани 
прикладати” — для підсилення позитивної характеристики Анни.

Простежуємо трансформацію образу-концепту Анни як ген-
дерного стереотипу “жінки-господині”, “вірної дружини” в ген-
дерний стереотип “жінки-зрадниці”. Але трансформація відбува-
ється поступово. І. Франко змальовує складний характер жінки, по-
казує його еволюцію.

Анна починає поступово розуміти, в якій омані жила: «Одурили 
мене, отуманили, загукали, обдерли з усього, з усього! Ні, не хочу 
про се думати. В мене є чоловік, шлюбний. Я йому присягала і йому 
додержу віри»874. Показово те, що Анна насамперед думає про своє 
становище заміжньої жінки. 

Однак, незважаючи на суворі морально-етичні (гендерні) нор-
ми, що традиційно склалися в українському суспільстві, Анна йде 
за покликом серця, наражаючись на осуд селян. Героїня прояв-
ляє надмірну чуттєвість, характерну для жінок (порівн.: «Мото-
рошно, мов перед пожаром. Усе мені здається, що ось-ось якесь 
нещастя...»875).

Усталені в суспільстві гендерні норми настільки глибоко вкорі-
нені у свідомості й підсвідомості селян, що сама думка про їхнє по-
рушення унеможливлює адекватну оцінку дій (порівн.: «Чи дуже 
любила сього Михайла? Здається, що дуже, коли й досі вся трем-
чу, всю мене мороз проходить, як його згадаю. Здається, що таки 
дуже. А може, більше боялася його, ніж любила»876). Сумніви жін-
ки виражені низкою модальних слів: може, здається та ін. Анні 
складно зважитися на рішучий крок — зігнорувати думку односель-

872 Франко І. Украдене щастя… — Т. 24… — С. 8.
873 Там само. — С. 56.
874 Там само. — С. 14.
875 Там само. — С. 27.
876 Там само. — С. 27.
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чан, порушивши гендерні норми жіночої поведінки. Коли Михайло 
тягне Анну за руку до танцю біля корчми, вона впирається:

«Анна. Бійся Бога, Михайле! Пусти мене! Ади, люди ззираються. 
Жандарм. Ну, то що, що ззираються? Кому цікаво, нехай ди-

виться. А мене то що обходить? Я з людського дива не буду ні си-
тий, ні голоден.

Анна. Але стидно. Лице лупається. Шепчуть, пальцями пока-
зують.

Жандарм (грізно дивиться на неї). Анно, я думав, що ти розум-
на жінка, а ти все ще дурниці плетеш. Після того, що сталося, ти 
ще можеш уважати на людські позирки і пошепти! Тьфу, чисто 
бабська натура!»877.

Анна розуміє, що порушує морально-етичні, передусім ген-
дерні норми, що існували в суспільстві, і її реакція репрезентована 
такими ключовими словами, як “стидно”, “лице лупається”, хоча, 
на думку чоловіка, це прояв “чисто бабської натури”. Останній 
вислів, посилений зневажливим вигуком, уважаємо показовим, 
оскільки йдеться не лише про осуд будь-якого порушення гендер-
них норм, а й про контроль над їх дотриманням, який традицій-
но здійснювало жіноцтво на селі. Зневага гендерних норм викли-
кає певну реакцію: відсторонення від особи, її ігнорування й таєм-
не обговорення її дій.

Отже, сільська громада реагує на танці Анни мовчазним від-
стороненням. Один із сільських парубків, який відмовився танцю-
вати, наважується на публічний осуд Анни: «Танцювати з такою 
жінкою... Чоловіка вішати мають, а вона тут буде танцювати. 
То так порядна господиня робить?»878. Так само засуджує пове-
дінку Анни сусідка Настя: «Без серця вона! І відразу се було видно. 
Адже як його брали, то аби вам слово сказала, аби одну сльозу про-
ронила, як чесній жінці годиться! Де там!»879.

Зневажливого ставлення до власного чоловіка не можуть зро-
зуміти сільські жінки й ставлять під сумнів честь і гідність Анни: 
селяни вже готові публічно «в раді о сім говорити, аби її при всій 
громаді різками висічи, най не дає злого прикладу»880. Але дехто 
й розуміє Анну. Жінки вважають, що “якби в неї були діти, вона 

877 Там само. — С. 41.
878 Там само. — С. 42.
879 Там само. — С. 38.
880 Там само. — С. 55.
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б на таке не пустилася”, тому що “діти — велика річ”, “діти — 
половина матері”881, тобто статус “жінки-матері” оцінюється 
вище за статус “жінки-дружини”, “жінки-господині”: вважа-
ється, що гендерні норми є непохитними передусім для “жінки-
матері”. Подібні погляди І. Франка є незмінними, тобто це його 
глибоке переконання.

Розмірковуючи над власною поведінкою, Анна намагається ви-
правдатися: «Вся тремчу, а так і здається, що тону в нім... ані 
сили, ані застанови, нічого. Все мені тоді байдуже, все готова від-
дати йому, кинути в болото, коли він того схоче! Ах! ...Та й чи ж 
не віддала я йому все, все, що може віддати жінка любому чолові-
кові? Навіть душу свою, честь жіночу, свою добру славу. Присягу 
для нього зламала. Сама себе на людський посміх віддала. Ну, 
і що ж! Мені байдуже! Він для мене все: і світ, і люди, і честь, 
і присяга...»882.

Із наведеного контексту виокремлюємо такі ключові словоспо-
лучення, як “чесна господиня”, “порядна господиня”, що репре-
зентують гендерний стереотип заміжньої жінки в мовній свідо-
мості українських селян. Порушення гендерних норм призводить 
до того, що Анна з категорії “порядної господині” переходить у ка-
тегорію “такої жінки”, репрезентовану ключовими словами “без 
стиду”, “без серця”, тобто громада апелює, головно, до почуттів 
жінки, в чому також убачаємо вияв кордоцентризму, притаманний 
українській нації загалом й І. Франкові зокрема. Займенник “така” 
є евфемізмом до “погана”, “розпусна”. Такий стилістичний при-
йом також є усталеним у дискурсі І. Франка, як показує фактичний 
матеріал.

Аналізуючи “Пісню про шандаря”, І. Франко намагався оці-
нити вчинок Анни з позицій високої моральності: «Я не знаю, як 
кому видасться така женщина, — мені вона видається засліпленою, 
може, в любові, але все-таки гарячо і щиро люблячою. А у кого лю-
бов, така гаряча, невмираюча любов єсть головним двигачем ціло-
го життя і поступування, — чи ж можна того назвати зіпсованим 
і неморальним?»883. Ці слова засвідчують, що письменник все-таки 
відходить від патріархальних чоловічих поглядів на зраду жінки: 
мислить прогресивно.

881 Там само. — С. 61.
882 Там само. — С. 46–47.
883 Франко І. Жіноча неволя в руських піснях народних… — С. 250.
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В одноактній п’єсі І. Франка “Будка ч. 27” репрезентовано ген-
дерний стереотип “дівчини-покритки”, яка втопила власну дити-
ну й потрапила за ґрати. Долю дівчини-покритки оповідають у п’єсі 
три різні дійові особи: селянин Панько Середущий, багач Прокіп 
Завада, який колись зігнорував бідну дівчину, й сама Ксеня. 

Панько Середущий пригадує Ксеню так: «Усі ми, парубки в селі, 
дуріли за нею. А вона, бестія, всім моркву терла, аж поки десь не 
наскочила на свойого. О, тямлю, до смерті не забуду, як чутка піш-
ла, що в ріці просто будки знайшли втоплену дитину. Гомін по селі, 
шандари, плач, ведуть мою Ксеньку заковану. Повели і пропала. Не 
було більше й чутки про неї»884.

Прокіп Завада добре розуміє, що завинив у колишніх поді-
ях, але визнати цього публічно не наважується: «Здається, що 
було дещо. А зрештою дідько її знає, чи зо мною одним. Тямиш, 
яка була, як той в’юн, вертка, кожному баки світила, а ніхто не 
міг зрозуміти, де у неї правда, а де жарт. Аж тоді, коли вже по-
казалося по ній, тоді почала до мене лащитися, далі плакати, … 
а мої старі випхнули її з хати. І знаєш, її вели заковану через село — 
в самі м’ясопусти було, а я до шлюбу їхав. Перестріла мене і так 
на мене поглянула, такими очима, що у мене аж серце ледом стя-
лося. Донині того погляду не можу забути»885. Омовлено погляд як 
конкретний невербальний знак, дуже важливий у комунікації.

Сама Ксеня про давні події оповідає так: «Я три дні і три ночі, 
як собака, скавучала під його порогом, руки й ноги його цілувала, 
щоб не губив мене, щоби не ламав свойого слова, щоби змилувався 
хоч над тою дитиною, що я від нього під серцем носила. Все дар-
мо. Відіпхнув мене! Його мати помиями мене обливала, його бать-
ко палицю поламав на моїх плечах. Га, га, га! З іншим у світ пован-
друвала! Певно, певно! З шандарями, в кайданах, за те, що втопи-
ла ту бідну дитину»886.

Репрезентуючи гендерний стереотип “дівчини-покритки”, 
І. Франко використовує прецедентні вирази-паремії: вона “всім 
моркву терла”, “як той в’юн, вертка”, кожному “баки світила”, 
тобто звинувачує дівчину в занадто зухвалій, фривольній поведінці 
в спілкуванні з хлопцями.

884 Франко І. Будка ч. 27… — Т. 24… — С. 364–365.
885 Там само. — С. 365.
886 Там само. — С. 373–374.
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Відомо, що суспільство без жалю ставилося до покриток і їх-
ніх дітей, і той факт, що коханий “відіпхнув” Ксеню, а “його мати 
помиями її обливала, його батько палицю поламав на її плечах”, аб-
солютно не винятковий. 

Порушення гендерних норм каралося суворим засудженням 
суспільства, а за втоплену дитину дівчина потрапляє до в’язниці, 
оскільки дітовбивство — кримінальний злочин, і відповідальність 
покладалася лише на жінку.

В одноактній п’єсі “Чи вдуріла?” репрезентовано гендерний 
стереотип “жінки-повії”. Коханець повії Камілі Юліян дає чіт-
ку дефініцію факту ставлення суспільства до повій: «Знаєш добре, 
хто ти. Знаєш, що я твій гість. Прийду, зроблю, що треба, запла-
чу, що належиться, і піду. Коли приходжу, люблю тебе як голод-
ний теплу страву або чарку горілки. А коли голодний насититься 
і нап’ється, то яке йому діло до тих котлетів чи клюсок? Заплатив 
і йде собі геть»887. 

Камілю обурює, що для паничів “котлетка, чарка горілки і дів -
чина — це зовсім все одне”, для них вона — “лише кусник живо-
го м’яса”, а її запитання “А може, та жива котлетка має серце? 
Може, в тій чарці — жива кров? Може, в ній є якесь чуття, якісь 
бажання, якісь… ідеали?”888. Юліян сприймає ці слова як “пусті 
балачки”, “витребеньки”. 

На всі прохання Юліян відмовляє Камілі, називає її “дити-
ною”, “малпою” (типові галицькі мовленнєві форми для вербалі-
зації жінки). Урешті, на прохання Камілі одружитися з нею Юліян 
реагує агресивно, стає просто несамовитий: «Ні, ти справді оду-
ріла сьогодні! Невже ти справді думаєш, що я міг би..? Я, док-
тор прав, що мушу дбати про опінію загалу, і я міг би женитися 
з такою…»889, б’є її по обличчю. Каміля не витримує приниження 
й викидається з вікна. І. Франко змоделював тут гендерний стерео-
тип “жінка-жертва”. 

Гендерний стереотип “жінки-повії” вербалізований таки-
ми ключовими словами, як “котлетка”, “чарка горілки”, “кус-
ник живого м’яса”, тобто жінку прирівнюють до страви. З “та-
кою” паничі, що “мусять дбати про опінію загалу”, зрозуміло, ні-
коли не одружаться. Це гендерний стереотип “жінки-речі”, вер-

887 Там само. — С. 379–380.
888 Франко І. Чи вдуріла… — Т. 24… — С. 380.
889 Там само. — С. 383.
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балізований і в російському художньому дискурсі, зокрема в драмі 
О. Островського “Бесприданница”.

Серед гендерних стереотипів чоловіків, репрезентованих у дра-
ма  тургічних текстах І. Франка, виокремимо гендерний стереотип  

“чоловіка-господаря” в образі Миколи Задорожного (“Украдене 
щастя”) і “чоловіка-порушника гендерних норм” в образі Михайла 
Гурмана (“Укра дене щастя”).

У народній пісні І. Франко вбачав образ шандаря, який потракто-
вано негативно: «Шандар показується нам чоловіком справді зіпсо-
ваним і ледачим. Він попросту хвалиться своєю добичею, хвалить-
ся тою безграничною любов’ю Николайкової жінки, котрої він не 
варт... Звичайний, простий парубок, хоч і який, не зробив би чо-
гось подібного. На то треба зовсім виломатися з тих традицій, 
відчужитися від тої атмосфери старих звичаїв і саморідної мо-
ральності, серед яких живе і виростає кожна дитина на селі»890. 
У тексті драми “Украдене щастя” шандар Михайло змальований зо-
всім іншим  — нещасним чоловіком, якого одурили й відібрали на-
дію на щастя. Михайло говорить про себе: «Я вмерлий! Я з гро-
бу приходжу»891, наголошуючи, що він моральний мрець, якого ду-
ховно знищили обставини. При цьому увагу зосереджено на над-
звичайній фізичній силі героя: «Анна. … У, сила у нього! Вола за 
роги хопить та й на землю кине. Господи, таких, як мій, то йому 
ніщо двох у одну жменю. Самим поглядом, здається, наскрізь тебе 
прошибає, мов розпаленим дротом. Ох, та й боюсь я його тепер! 
Боюсь, як найтяжчого ворога! І певно, що як він на нас завзявся, 
то зітре нас на порох, знищить, зруйнує. Бо хіба ж мій чоловік 
зможе з ним боротися?»892.

Михайло відрізняється також запальною вдачею, напр., дізна-
вшись, що Анна «вийшла замуж за отсього тумана, я був лютий 
на тебе. Я був би вбив тебе, коли б ти була де близько. Я цілими 
днями бігав мов одурілий по полю і кляв тебе, просив на тебе у Бога 
найтяжчої кари, найстрашнішого лиха»893, хоч добре розумів, що 
в Анни «не було власної волі». 

Анна також побоюється Михайла: «Який страшний! Який гріз-
ний! А що за сила! Здається, якби хотів, то так би і роздавив мене 

890 Франко І. Жіноча неволя в руських піснях народних… — С. 251–252.
891 Франко І. Украдене щастя… — С. 19
892 Там само. — С. 27.
893 Там само. — С. 22.
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і того... мойого... халяпу. Поглядом одним прошиб би. І чим страш-
ніший, чим остріше до мене говорить, тим, здається, я більше лю-
блю його»894.

Отже, гендерний стереотип “чоловік-порушник гендерних 
норм”, репрезентований тут такими ключовими словами, як “силь-
ний”, “страшний»”, “грізний”, до того ж, соціальний статус шан-
даря вищий за соціальний статус селянина, що надавало йому 
можливість безкарно порушувати моральні норми, які існували 
в селянській громаді.

В образі Миколи Задорожного репрезентований гендерний 
стереотип “чоловіка-господаря”, який відстоює свою честь і гід-
ність. Мотиви й умови його дій зачіпають звичаї, традиції та сімей-
ний уклад українців, їхній національний темперамент. 

Дружина Анна підкреслює його позитивні риси: «Він такий 
добрий, він хробака дармо не розтопче, не то, щоб чоловіка вбив!»895, 
але водночас зневажає його слабкість і фізичну, й розумову, вважає, 
що одружилася «з туманом отаким, що з ним ні в кут ні в двері, що 
з нього люди сміються, що хіба хто не хоче, той з нього не глузує!»896.

Для влучної характеристики Миколи, його людських якостей 
вдало залучені паремії. Микола в будь-який спосіб намагається збе-
регти свою сім’ю, порівн.:

Микола. І не можеш присилувати себе, щоб хоч жити зі мною 
по-давньому?

Анна. Ні. (Звішує голову.) Пропало вже897.
Він принижується перед Анною, визнаючи свою слабкість сто-

совно неї, просить не ганьбити його перед людьми: «... Не показуй-
ся прилюдно... з ним. Не топчи в болото моєї бідної голови. А ні, то 
вбий мене, щоб я не дивився на те!»898.

Суспільство в усьому звинувачує Миколину дружину: «Ти б 
узявся до своєї жінки троха остріше. Похрупостів би на неї, по-
грозив би, а то й ударив раз, другий. Знаєш, жінка так, як коняка, 
любить батіг, а без нього зовсім ледащіє. ...Ну, і до сього Гурмана 
ти постався. Що то він завоював тебе, чи що? Покажи йому, що 

894 Там само. — С. 27.
895 Там само. — С. 31.
896 Там само. — С. 32.
897 Там само. — С. 49.
898 Там само. — С. 49.
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ти в хаті господар. Закажи йому бувати у себе»899. Омовлено ген-
дерний стереотип “чоловік патріархального суспільства”: “гос-
подар свого дому”, “голова всьому”, “чоловік, якого жінка повинна 
боятися, слухатися, інакше він може її навіть побити”.

Незважаючи на те, що Анна зрадила його, він нікому не дозво-
ляє негативно її характеризувати: «Кому яке діло до мене і до моєї 
жінки?»900.  

І. Франко моделює образ людини, яка “згадала”, що належить 
до чоловічої статі, і це для неї виявилося значущим: «...Ціпом по 
голові! Мундур на шкамаття! Нехай мене скаржить! Я вже буду 
знав, як боронитися! ...Або що, хіба я не чоловік, не господар?»901. 

Отже, аналіз окремих драматургічних текстів І. Франка дає під-
стави твердити, що в них репрезентовано широкий спектр гендер-
них стереотипів архетипної опозиції “чоловік – жінка”.

І. Франко залучає прецедентні тексти з українського фолькло-
ру для репрезентації відповідних гендерних стереотипів, оскільки 
в них прописана гендерна програма для кожної конкретної ситуації, 
а саме: поводження з жінкою (“жінка так, як коняка, любить ба-
тіг, а без нього зовсім ледащіє”), місце чоловіка в суспільстві (“по-
казати, хто в хаті господар”), обов’язкова гендерна програма жін-
ки (“діти — половина матері”) та ін., причому репрезентовано ген-
дерну програму, вибудувану на українській національній основі.

4.3. Паралінгвальні засоби вираження 
гендерних стереотипів / гендерних ролей, 

омовлені І. Франком
(Л. М. Саліонович)

Гендер і гендерні ролі разом із такими параметрами, як культура, 
національність, вік, суспільне становище, фізичний і психічний ста-
ни відіграють важливу роль у комунікації, становлять, як зауважува-
лося в попередніх розділах, гендерний комунікативний стереотип з 
вектором дії як на вербальну, так і невербальну види комунікації. 

Щоб аналізувати особливості української невербальної пове-
дінки загалом і гендерної зокрема, безумовно, необхідно провес-
ти широкі спостереження інтерактивної поведінки людей, що фік-

899 Там само. — С. 58.
900 Там само. — С. 53.
901 Там само. — С. 59.
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совані на відео (фото), проаналізувати низку художніх текстів, ви-
користовуючи досвід лінгвістів, що тривалий час вивчали цю про-
блематику. В Україні, як зазначалося, така спроба була зроблена 
Л. Ставицькою902. Проте на сьогодні систематичного, докладного 
опису зазначеної проблеми в україністиці ще не існує, про що част-
ково йшлося в третьому розділі цієї праці. 

У процесі розгляду паралінгвальних засобів вираження гендер-
них стереотипів / гендерних ролей аналіз скеровуємо на ті мовні 
засоби, за допомогою яких І. Франко намагається передати невер-
бальну поведінку своїх персонажів. 

Для аналізу було дібрано 372 мовні одиниці, що характеризу-
ють чоловічу невербальну поведінку, і 163 мовні одиниці, що ха-
рактеризують жіночу невербальну поведінку в діалогах, окремих 
мовленнєвих ситуаціях тощо.

Як наголошувалося в третьому розділі, паралінгвістика вивчає 
насамперед звукові коди невербальної комунікації. Людський голос 
традиційно вважають одним із основних її об’єктів. 

Оскільки розглянуті твори І. Франка насичені емотивними ком-
понентами, психічний і емоційний стани найбільш послідовно ви-
ражаються в тоні голосу, напр., на знак обурення, гніву або неро-
зуміння ситуації капітан Ангарович міг скрикнути, запитати ост-
ро / гукнути голосно / крикнути / промовити з холодною резиґнаці-
єю / верескнути з цілого горла. 

Якщо слова зачіпають особисті, глибокі почуття, то чоловіки 
(Ангарович, Редліх) зітхають / переходять на шепіт / шепчуть зі 
зворушенням як у розмові з чоловіками, так і з жінками — відмін-
ностей у тексті не простежуємо. 

Усталеною є думка, що чоловіки намагаються не виявляти емо-
цій, нічим їх не виказують, навіть тоном голосу, що відповідає їх-
ньому соціальному статусу й, відповідно, нормам етикету, але на-
самперед це відповідає їхньому гендерному статусу. У повісті “Для 
домашнього огнища” спостерігаємо зворотну ситуацію: Антон не 
переймається обмеженнями етикету, можливо, завдяки становищу, 
в якому опинився через вчинки власної дружини. 

Щодо соціального статусу, то тут простежуємо помітну залеж-
ність. Якщо йдеться про тон голосу, то граф Кшивотульський, пан 

902 Див.: Ставицька Л. О. Гендерні виміри невербальної комунікації у худож-
ньому тексті / Л. О. Ставицька // Культура народов Причерноморья : [научн. жур-
нал]. — 2004. — Т. 1. — С. 146–148.
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староста, пан бурмістр, пан президент, інше панство і навіть сам го-
ловний герой адвокат Рафалович говорять здебільшого чемненько / 
(зовсім) поважно / байдуже / сердечно (іноді) / з відтінком погор-
ди / розсудливо / з жартівливим обуренням / з виразом батьківської 
поваги / ласкаво толкують. 

Суддя Страховський під час засідання в суді пищить, тобто го-
ворить писклявим голосом (ознака, що не відповідає статусу цьо-
го суб’єкта). 

Пан Стальський кричить / говорить дуже голосно, немов ба-
жає, щоб і перехожі чули його слова / говорить солоденько (нещи-
ро) / підносить голос. 

Найбільш розлогі характеристики тону голосу простежуємо 
під час трансформації психічного стану персонажів. Панство зде-
більшого говорить з усміхом / зо сміхом / всміхаючись / сміючись — 
зрідка щиро, іноді з іронією чи сарказмом, іноді з презирством чи 
легким докором, обуренням — залежно від ситуації; свої емоції 
персонажі творів І. Франка, що належать до чоловічої статі, нама-
гаються, як зауважувалося, не виявляти, нічим не виказувати.  

Отже, проаналізований мовний матеріал засвідчує, що чолові-
ки, які виокремлюються відповідним соціальним статусом, мають 
і різні голосові тони. 

Характеристики жіночого голосу також здебільшого свідчать 
про їхній емоційний стан. Пані Юлія говорить з подругою сумови-
то / заклопотано / стогне / скрикує, з чоловіками — з нефальшова-
ним переляком / скрикує / мовить з резиґнацією і т. п., тобто йдеть-
ся про відповідність голосового тону її стривоженому стану, якого 
героїня не може позбутися. 

Інша комунікантка художнього дискурсу І. Франка Анеля пе-
ребуває в такому ж становищі: тривога її постійно зростає, але, ро-
зуміючи всю складність ситуації, навіть тоном голосу Анеля нама-
гається підтримати подругу, з якою старається говорити дзвінким, 
дивно проймаючим голосом / твердим голосом / скрикує / голосом 
купця, що певен своєї добре обдуманої купецької комбінації і т. п., 
з чоловіком — говорить пестотливо / з усміхом щебече / говорить 
піднесеним голосом / хмарно / скрикує і т. п.  

Отже, на відміну від Юлії, Анеля здатна себе опанувати, при-
наймні в товаристві, що демонструє її голосовий тон. 

Реґіна (“Перехресні стежки”) зі своїм чоловіком майже не роз-
мовляє, або ж говорить, вміщуючи у тих словах стілько погорди / 
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у розпачі. З Рафаловичем вона розмовляє щиро / привітно / нату-
рально (на початку знайомства) / спокійно, але рішучо (наприкінці 
роману), тобто, як бачимо, відображається не лише психічний стан 
героїні, але і її ставлення до співрозмовника.

Серед кінем, тобто жестів, як відомо, виділяють п’ять підкла-
сів: власне жести (рук, ніг, голови), вираз обличчя (міміка), пози, 
рухи тіла і манери. 

Під манерами розуміємо соціально зумовлені й ритуалізовані 
форми поведінки, пристосовані до конкретних ситуацій. На відмі-
ну від жестів, манери —  комплексні динамічні знакові форми: їх 
знання набувається як у досвіді повсякденного життя, так і завдя-
ки спеціальному навчанню, щоб людина могла дотримуватися соці-
альних і моральних норм903.

Жести, що ілюструють гендерну відмінність, особливо по-
мітні. Такі дослідники, як Е. Монтегю904, Дж. Стефенсон905 та ін., 
стверджують факт існування цілої низки чоловічих і жіночих жес-
тів, характерних для представникам західних культур. Наявність 
деяких з них простежуємо й у текстах творів І. Франка, напр., 
у разі утруднення, заклопотаності, напруженого міркування полі-
цейський інспектор Гірш шкробався по голові, пан староста доло-
нею / рукою тер чоло, пан президент шкробався по лисині. У та-
ких самих випадках селяни (по)чухалися в потилиці / пошкробалися 
в голові, хоча в поведінці офіцерів, в т. ч. Ангаровича, подібних жес-
тів не спостерігаємо. П. Гірш також жваво жестикулював у розмо-
ві з Ангаровичем, чого знову-таки не зустрічаємо в поведінці офі-
церів, що свідчить про їхню більшу стриманість і вияв вихованості, 
дотримання етикетних норм.

Рафалович (також Шварц) (“Перехресні стежки”) вдарив себе 
долонею по чолі, дещо пригадавши (надумавши). Незадоволений 
розмовою Рафалович махнув рукою на сю логіку. Староста роз-
кладав руками, коли не міг зарадити ситуації. Від великої несподі-
ванки в Рафаловича руки задрижали / долонею натиснув на груди 
в тім місці, де сильно билося його серце (останній, до речі, не 
вважається жестом, що характерний виключно для чоловіків). 

903 Див.: Крейдлин Г. Е. Мужчины и женщины… —  С. 18.
904 Montague A. Touching: The human signifi cance of skin. — New York: Harper 

and Row, 1971. — 235 p.
905 Stephenson J. Zhang Liwei, Xie Jian. Some gestures commonly used in Najing, 

PRC / J. Stephenson, N. Pine // Semiotica. — 1993. — № 3/4. — P. 235–259.
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Не зовсім увічливі жести — показувати пальцем (п. Стальський), 
покликати пальцем (сторож Баран) також вербалізуються в тек-
стах І. Франка, очевидно, для репрезентації відповідного гендерно-
го стереотипу — “чоловік-володар долі”. 

У ситуації розмови з інспектором Гіршем останній положив 
руку на капітанових плечах … почав навіть протекційно клепати 
його по плечі, а отже, розуміючи власну перевагу в становищі, ниж-
чий за статусом чоловік дозволяє собі подібні жести, хоч частіше 
зустрічаємо опис ситуацій, коли старший за віком і вищий за соці-
альним статусом чоловік, даючи пораду, міг покласти руку на пле-
че / плескати по плечі.

Загалом, жести чоловіків “тверді”, що свідчить про впевненість 
їх у собі і своїх діях, напр., у Ангаровича «бистрі і певні рухи свідчили 
про військову дисципліну, що ввійшла, так сказати, в кров і нерви»906.

З огляду на більшу чуттєвість, жінки в напружених ситуаціях 
не завжди можуть себе контролювати. Юля, нервуючи, м’яла раз у 
раз хусточку / машинально поправляла складки своєї сукні. В Анелі 
тремтіли пальці / щось випадало з рук, Цеся (донька Анелі) у від-
чаї заламала руки. 

Отже, жести жінок, які репрезентував І. Франко, контро-
лювати складніше, ніж жести чоловіків, на відміну від голосу, 
що знову-таки віддзеркалює патріархальні архетипи жінки / чо-
ловіка. 

У текстах І. Франка репрезентовано деякі жести голови. Такий 
жест, як похитати головою (на знак незгоди, недовіри, невпевненос-
ті), зустрічаємо як у жінок, так і в чоловіків (Анеля, Юлія, Антон). 

Капітан Ангарович, інспектор Гірш, Анеля, Юлія могли кивну-
ти головою на знак згоди, привітання; сторож Баран (також Щварц), 
показуючи дещо, кивнув головою у той бік, де ..., Вагман похилив го-
лову набік, мовби надумувався, як би то висловити свою думку (ці-
каво, що за даними існуючих досліджень — це суто жіночий жест). 
Антон міг сидіти, похиливши голову, замислившись над чимось або 
намагаючись не звертати уваги на те, що відбувається довкола ньо-
го (напр., у касині). Анеля похитала головою, не хочучи до кінця до-
думувати сеї думки, могла похилити голову в задумі, або, намага-
ючись приховати від чоловіка обличчя, так само, як і Юлія, відвер-
тається, похиляє голову. Реґіна у відчаї заламувала руки, з соро-
му й образи / у сльозах затулила лице хусткою (суто жіночий жест), 

906 Франко І. Для домашнього огнища... — С. 16.
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похилила голову / лице, в розпачі (...) просила прощення, товкла го-
ловою до одвірка.

Зазвичай вираз обличчя партнера в діалозі має неабияке значен-
ня, заохочуючи до подальшої розмови або навпаки. Співрозмовник 
намагається “прочитати” на обличчі те, що, можливо, не сказано 
вголос, напр., під час розмови Рафаловича й пана Брикальського 
в другого очі при тім вперлися у Євгенієве лице і слідили кождий 
найменший рух, кожду ледве замітну зміну виразу. 

Уважається, що жінки уважніші, ніж чоловіки, до мімічної діа-
логової поведінки, але перевага щодо її дешифровки — на боці чо-
ловіків, хоча ці дані на сьогодні ще не доведені, недостатньо під-
тверджені907. 

У текстах І. Франка простежуємо й опис виразу очей: в Антона, 
Анелі погляд, повний любові, перетворюється на погляд, повний не-
нависті.  Або Анеля сиділа з очима, витріщеними в один кут по-
кою, з устами, наполовину отвореними, без ніякого виразу на лиці; 
Рафалович, Стальський та ін.: витріщив / вибалушив очі, також ди-
вився поважно / з острахом і обридженням, позираючи скоса, впи-
раючи очі, зирнув непевним поглядом. 

Відзначимо, що, отримавши недобру звістку, а також від не-
сподіванки, з подиву, від страху люди зазвичай бліднуть — лице по-
блідло / потемніло / покрила труняча блідніть, навіть уста поблід-
ли / уста тремтіли судорожно (Редліх, Антон, Анеля, Рафалович), 
з гніву — налилося кров’ю / аж зубами заскреготів (Ангарович, 
Стальський). Реґінине лице спалахнуло рум’янцем (від сорому), по-
біліла, як смерть / лице поблідло, губи задрожали / лице бліде, мов 
полотно. Така характеристика стосується як чоловіків, так і жінок. 
У цьому разі важливим чинником є темперамент людини, її психіч-
ний стан. 

Отже, за допомогою виразу обличчя й очей І. Франко здебіль-
шого передає емоційний стан героїв в момент діалогу.

У текстах можна виділити опис лише кількох поз, що харак-
теризують невербальну поведінку, напр., Антон Ангарович сидів, 
відкинувшись, у кріслі, пан Стальський розвалився вигідно на софі 
(жест — сидіти, відкинувшись назад, — суто чоловічий), від по-
диву, несподіванки задеревів на місці / стояв, неначе вкопаний / 
стояв, мов остовпілий; сидів при столі, підперши голову долонею 
(Рафалович у задумі). 

907 Див.: Крейдлин Г. Е. Мужчины и женщины... — С. 46.
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Останній жест характерний і для жінок, зокрема Анеля сиділа 
недвижно / сиділа, як з каменя витесана, і т. п. Жіночих поз у про-
аналізованих прозових художніх текстах І. Франка знайдено також 
небагато, напр., Реґіна або сиділа, мов зламана / похиливши лице, 
або стояла, немов задеревіла. Такі пози здебільшого свідчать про 
пригнічений стан жінки, її душевну напругу.

Як зазначалося, чоловіки намагаються не демонструвати свій 
емоційний стан, тому, напр., Рафалович почував, що виглядає сміш-
но, що на його лиці видно змішання, тривогу і непритомність; хо-
тів ... надати собі вид чоловіка, що свобідно проходжається; мав 
вид не то байдужий, не то зайнятий чимось. У цьому разі та-
кож важливим чинником є темперамент людини і її психічний стан.

Щодо розміщення чоловіків під час розмови, то існує така тра-
диційна думка: якщо розмова важлива для комунікантів, то вони сі-
дають один навпроти одного. Однак з приводу цього твердження 
існують суперечливі дані. У дослідженнях північноамериканських 
науковців наголошується, що люди, які бажають дещо обговори-
ти, сідають один навпроти одного, а в дослідженнях, проведених 
в Європі та Росії, засвідчується, що ті, хто хоче ближче поспілку-
ватись, переважно сідають поруч, а якщо хочуть поговорити лише 
формально — сідають навпроти908. 

Анеля сідає насупроти чоловіка, щоб почати важливу, вирі-
шальну розмову, поліцейський інспектор Гірш сідає поруч з Ангаро-
вичем, хоча розмова їх спочатку мала формальний характер. Як ба-
чимо, наведені факти розміщення співрозмовників цілком супере-
чать даним, які наводять зарубіжні дослідники.

Ритуалізація поведінки, безумовно, насамперед залежить від со-
ціального статусу. Кожній статі в межах одного суспільства притаман-
ний певний код поведінки, тобто манери, які вони мають чітко наслі-
дувати, напр., Антон допомагає Юлії знімати верхній одяг, пропускає 
жінок уперед до зали, цілує жінці подану нею руку і т. ін., тобто до-
тримується правил поведінки, наслідування яких було обов’язковим 
у вищих колах Галичини. Так само Анеля дотримується регламентова-
ної поведінки: приймаючи гостей, вклоняється, приємно посміхаєть-
ся; подає руку для поцілунку служниці своєї подруги і т. п.

Під час зустрічі офіцери, як правило, спочатку салютують, 
а вже потім чоловіки подають руку, або обі руки (іноді обіймають-
ся) залежно від характеру знайомства й щирості в стосунках. 

908 Крейдлин Г. Е. Мужчины и женщины... — С. 24.
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На знак згоди або домовленості чоловіки також подають руку 
один одному (напр., Редліх Ангаровичу на знак згоди на дуель) або 
на знак незгоди не подають руки (напр., Рафалович не подав руки 
старості, селяни не подали руки Рафаловичу на знак незгоди і не-
довіри).

Порушення нормативної поведінки спостерігаємо в тексті на 
знак протесту, певної зневаги, напр., у разі, коли військові в касині, 
ледь чутно вітаючись, відвертаючись, ідуть від Антона, не подав-
ши йому руки, Рейдліх іде з помешкання Антона, не подавши йому 
руки і ні з ким не попрощавшись, чим викликає обурення в господа-
ря: як він у моїм домі у присутності гостя міг зробити таку зне-
вагу і т. п., але порушувати норми невербальної поведінки дозволе-
но лише чоловікам.

Вияв протесту в суспільстві спочатку відображається в не-
вербальній поведінці: «таємні шепти переривали вибухи сміху, 
скісні позирки… якісь рухи незначні, а проте не зовсім двозначні… 
немов сигнали порозуміння в якійсь справі, котрої ніхто не називав 
голосно», тобто, спочатку демонструється небажаність “толерува-
ти” у своєму товаристві людину, даючи можливість їй самій зрозу-
міти, чому до неї так ставляться, а вже потім їй пояснюють причи-
ну такої зневаги, тобто причину відповідної поведінки оформлю-
ють вербально. 

Так само через порушення гендерних норм поведінки люди від-
сторонюються від Анни (“Украдене щастя”) в церкві: «Адже й нині 
в церкві. Бійтеся Бога! Таж такого ще світ не бачив. З чужим па-
рубком аж до самої церкви прийшла, а потому як сама стала, то 
щоби вам до образів, до вівтаря святого лицем обернулася! Де там! 
До нього обернулася, до нього, окаянна, молитви шепче. Жінки до-
вкола неї повідступалися, таке вам колесо зробили, мов від зара-
женої тиснуться, а вона нічого, мов і не бачить»909.

Усі вищезгадані аксіологічні характеристики невербальної ко-
мунікації підтверджують тезу про те, що жінкам властива більша 
експресивність, а чоловікам — стриманість у вияві емоцій; кожна 
людина, чи то чоловік, чи жінка, який би вона соціальний статус не 
мала, підпорядкована певній регламентованій поведінці, тобто ви-
конує конкретні гендерні ролі, реалізуючи ті чи ті соціальні й куль-
турні очікування. 

909 Франко І. Украдене щастя… — С. 55.
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Указівка на порушення гендерних норм чоловіком або жінкою 
насамперед відображається на невербальній поведінці спільно-
ти, тобто суспільство надає можливість тій чи тій особі зрозуміти 
й виправити ситуацію, а вже потім указівки оформлюють вербально. 

*  *  *
Гендерний аспект лінгвокреативної діяльності Івана Франка, 

безумовно, послідовно простежується в його повсякденному (бу-
денному), епістолярному й художньому видах мовлення, а тому 
аналіз спогадів його сучасників, власних висловлювань письмен-
ника про гендерну мовленнєву поведінку, дослідження низки лис-
тів і художніх текстів письменника, що репрезентують різні літера-
турні роди й жанри, дає змогу не лише виокремити зразки харак-
теристики гендеру у вимірах вербальної й невербальної комуніка-
ції, але й глибше зрозуміти саму гендерну концепцію Івана Франка 
в системі його лінгвофілософських поглядів, оскільки “чинник ав-
тора”, його свідомість, зокрема й мовна, накладає відбиток на тек-
стуальне наповнення твору, а значить, і на гендерні стереотипи, 
ролі і т. ін.

У щоденній мовленнєвій практиці І. Франко, за свідченням 
його сучасників, був толерантним комунікантом, проте дотриму-
вався власних принципів спілкування. У розмові із жінками відріз-
нявся стриманістю й обережністю у висловлюваннях, хоча й ста-
вився до них з певною упередженістю, що була властива чоловікам 
тогочасного патріархального суспільства.

В епістолярному дискурсі звичай “преклонятися перед жен-
щиною” є провідним у рефлексії його мовної свідомості. Ідеалом 
жінки І. Франко вважав передусім не красуню, а жінку мислячу 
й розумну. Однак жінок письменник сприймав як таких, що мають 
особливу “жіночу логіку”, тому він й оцінював їх часто типово па-
тріархально, як і всі чоловіки, не надто високо. На противагу іде-
алу жінки свідомість письменника містить й образи жінки-гуски, 
жінки-мавпи, жінки-курви, жінки-любки, ляльки-панночки, жінки-
дружини, жінки-фахівця, жінки-поетеси. 

Ідеал чоловіка І. Франко вбачав у чоловіку працьовитому, спо-
кійному, люблячому, невибагливому, такому, що повинен забезпе-
чувати сім’ю матеріально.

З’ясовано, що вибір прецедентних текстів, ужитих в епістоля-
рії І. Франка, не залежить від статі адресата, але виявлено певну за-
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4.3. Паралінгвальні засоби вираження 
гендерних стереотипів / гендерних ролей, омовлені І. Франком

кономірність: прецедентні тексти активно репрезентовані в листах 
до жінок, із якими в І. Франка були суто ділові стосунки, в той час, 
як у листах до близьких йому жінок, кількісний показник преце-
дентних текстів незначний. Уважаємо, що зазначене, як і факт від-
мінностей у синтаксичній будові речень, що виявлені в листах до 
чоловіків і в листах до жінок, свідчить про традиційне патріархаль-
не сприйняття жінки як комуніканта, що  не має статусу вишуканого.

І. Франко активно залучає в різні види свого дискурсу преце-
дентні тексти з українського фольклору для репрезентації гендер-
них стереотипів чоловіків / жінок, оскільки в них прописана ген-
дерна програма для будь-якої ситуації: поводження з жінкою, міс-
це чоловіка в суспільстві, обов’язкова гендерна програма жінки та 
ін. Важливо, що ця гендерна програма вибудувана на національ-
ній основі.

У художньому дискурсі І. Франко описав гендерні стереоти-
пи / гендерні ролі, якими керувалося українське суспільство кінця 
ХІХ – початку ХХ ст.: чоловік у соціумі, чоловік-відлюдько, чоловік-
батько, чоловік (у подружньому житті), чоловік-господар; ідеаль-
на жінка (жінка як ідеал), жінка-мати, жінка-берегиня, жінка-
дитина, жінка-бюрократка, “солом’яна вдова”, жінка-повія, жінка-
гуска, жінка-малпа.

Домінуючим у художньому дискурсі І. Франка є стереотип 
жінки-берегині, жінки-матері. У цьому вбачаємо гендерну відмін-
ність в омовленні стереотипів українки й українця, оскільки в часи 
І. Франка для чоловіка соціум, а не родина відігравав провідну роль. 
У художньому дискурсі І. Франка з трьох аспектів гендерних норм 
чоловічої поведінки — чоловік у соціумі, чоловік-батько, чоловік 
у подружньому житті — провідною є перша, тобто чоловік як 
частина суспільства постає скутим обов’язками і цілком залеж-
ним від громадської думки. Натомість жінки в його художньо-
му дискурсі здебільшого репрезентовані як порушники гендерних 
норм.

Письменник убачає виникнення суперечностей між чоловіка-
ми й жінками через те, що поведінкою жінок керує жіноча підсві-
домість, жіноча поведінка не завжди зрозуміла чоловікам і сприй-
мають вони її як “комедію”. 

Провідною ж рефлексією чоловіків у їхніх стосунках із жінка-
ми є ставлення до них як до осіб вторинних, підлеглих, що не мають 
права “ламати субординації”. І. Франко наголошує на безправнос-
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ті жінки — “солом’яної вдови”, репутація якої залежить від суспіль-
ної думки, особливо  тоді, коли вона порушує гендерні норми. 

Аналіз паралінгвальних засобів комунікації дає підстави ствер-
джувати, що порушення гендерних норм чоловіком або жінкою на-
самперед відбивається на невербальній поведінці спільноти, а вже 
потім цю реакцію спільнота оформлює вербально.

Письменник репрезентує поступ емансипації жінок, ідею про 
те, що емансипація є шляхом до відродження повноцінної людини 
в жінці, коли вона буде жити собою й задля себе.
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РОЗДІЛ V.

ЛІНГВОКРЕАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
П. ЗАГРЕБЕЛЬНОГО:

КОНЦЕПТ ЖІНКА В ДИСКУРСИВНІЙ 
ПРАКТИЦІ ПИСЬМЕННИКА 

КРІЗЬ ПРИЗМУ ЙОГО 
ГЕНДЕРНОЇ СВІДОМОСТІ  

(Н. А. Карпенко)

Тривалий час засоби омовлення концепту жінка не досліджува-
ли на теренах вітчизняного мовознавства, попри базовий статус 
цієї одиниці нашої свідомості. Відзначимо в цьому аспекті пра-

цю української дослідниці Т. Сукаленко910, що присвячена аналізу ме-
тафоричного вираження концепту жінка в українській мові. Проблему 
вербалізації гендерного концепту чоловік, що є, відповідно, опозицією 
до концепту жінка, вивчала українська славістка А. Архангельська911.

На відміну від більшості ментальних структур, формування 
концепту жінка відбувається з того моменту, як дитина починає 
усвідомлювати довкілля, самоідентифікуючи себе. Базові елемен-
ти опозиційного характеру, що утворюють цей концепт, задаються 
індивіду апріорно. Його структуру становлять архетипні елемен-
ти, що відображають менталітет певного етносу й закладені в ньо-
го колективною свідомістю. Вони характеризуються константніс-
тю. Інші смисли концепту соціально зумовлені та втілюють його 
сприйняття колективом у різні часові відрізки.

Концепт жінка характеризується глобальністю свого існуван-
ня. Він є у свідомості кожного індивіда. Становлення та подальше 
його формування й розвиток  відбувається в безпосередній взаємо-
дії із концептом чоловік, що цілком закономірно.

910 Див.: Сукаленко Т. М. Метафоричне вираження концепту ЖІНКА в укра-
їнській мові…

911 Див.: Архангельська А. М. “Чоловік” у слов’янських мовах…
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Сприйняття та оцінка жіночих зовнішніх та внутрішніх харак-
теристик відбувається або як наслідок їхнього переносу з відповід-
них чоловічих, або ж унаслідок їхнього протиставлення. Кон цепт 
жінка, звичайно, має спільні смисли з концептом людина. Взаємо-
зумовлювальними вважають концепт жінка та концепт кохання, що 
було частково показано в попередньому розділі на основі аналізу 
поетичного дискурсу І. Франка.

Структуру концептів-опозицій жінка – чоловік, концептів люди-
на та кохання становлять спільні семантичні компоненти, що їх ви-
значають як імбрикації — спільний принцип побудови концептів, їх-
ньої структурної організації912. У мові, відповідно, ця тенденція вияв-
ляється в наявності спільних одиниць номінативного поля концептів.

У структурі концепту виокремлюють поняттєве ядро, що в мові 
реалізується іменем концепту жінка. Поняттєве ядро входить до 
свідо мості кожного індивіда, проте зміст, що становить приядерну 
зону концепту, є соціально зумовленим, динамічним, аксіологічно 
та культурно маркованим, універсальним й індивідуальним і зале-
жить від низки соціальних чинників.

Зважаючи на онтологію концепту жінка, його дослідження, бе-
зумовно, здійснюють на основі врахування принципів гендерної лінг-
вістики, про що вже йшлося. Стереотипізація мислення в напрямку 
протилежної статі заздалегідь визначена набором мовних засобів. 

У цьому розділі спробуємо довести, що стереотипізація мис-
лення стосовно жінки транслюється відповідними мовними фор-
мами. Кожна лінгвокреативна мовна особистість зреалізовує зазна-
чене своєрідно. 

Отже, розглянемо, як лінгвокреативна особистість П. Загребель-
ного відтворила у своїй дискурсивній щоденній побутовій і худож-
ній практиці образ-концепт жінка.

5.1. Вербалізація концепту жінка в щоденній 
мовленнєвій практиці П. Загребельного, 

його “живому” мовленні
 
На думку П. Загребельного, жінка за тих чи тих умов суспіль-

ного устрою завжди була приниженою, тому сфера щоденної кому-
нікації і власної творчості для письменника була можливістю від-

912 Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры / Ю. С. Степанов. – 
М. : Акад. проект, 2004. –– С. 398.
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5.1.1. Складова структури концепту жінка, відображена в мовній свідомості 
П. Загребельного: смисли, мотивовані соціальними, культурними, 

національними й гендерними стереотипами суспільства

стоювати права жінки, впливати на сформовану систему гендерної 
субординації в суспільстві та в певний спосіб захищати жінку, по-
рівн.: «Чи може після всього цього чесний письменник (чоловік, 
мужчина) не стати в своїх писаннях на захист жінки, інакше 
кажучи, на захист історичної і природної справедливості (…)913; 
(…) я вважаю, високе завдання знайти належні слова про жін-
ку споконвіку припадало на долю літератури»914. І це завдання 
П. Загребельний виконував щоденно все своє життя.

5.1.1. Складова структури концепту жінка,
відображена в мовній свідомості П. Загребельного:
смисли, мотивовані соціальними, культурними, 

національними й гендерними стереотипами суспільства

П. Загребельний реалізує ідею захисту жінки у власній твор-
чості — жіночі образи його творів наділені позитивними якостя-
ми, є сильними, вольовими особистостями, а до їхньої нелегкої долі 
письменник ставиться з симпатією та співчуттям (йдеться насампе-
ред про героїнь його романів “Євпраксія”, “Роксолана”, “Юлія, або 
запрошення до самовбивства”). Це відображено мовними засоба-
ми — репрезентантами оцінної складової концепту. 

Для П. Загребельного найціннішими рисами характеру завжди 
були неповторність, незалежність та унікальність, які він цінував 
понад усе в людині. Ці характеристики були неодмінними скла-
довими особистості в баченні П. Загребельного, тому письменник 
жодним чином не виявляв феміністичних настроїв стосовно пра-
вового статусу жінки в суспільстві, але відстоював право на збе-
реження статевої та гендерної ідентичності. 

Згадуючи пануючу ідеологію радянського соціуму, письменник 
наголошує на тенденції до “уподібнення” статей та налаштуван-
ня на моделювання типу людини, позбавленої власної індивідуаль-
ності та неповторності, що його він називає “простой советский 
человек”, порівн.915: «Ми люди трагічної долі, в яких було відібрано 
все людське до таких меж, що вже не було мови про чоловіче й жі-

913 Тарнашинська Л. Б. Таємниця Євразії… — С. 167.
914 Загребельний П. А. Думки нарозхрист / П. Загребельний. — К. : Пульсари, 

2008. — С. 167.
915 Примітка. Зазначену цитату було вже наведено в цій монографії, але в ін-

шому контексту, для ілюстрації іншої думки.
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ноче, про найвищий дар, отриманий од Бога; Адам і Єва стали ле-
гендою, міфом, маревом, натомість зродився “простой советский 
человек” і секретар первинної парторганізації, істота, позбав-
лена статі, не чоловік, не жінка, навіть не середній рід, а щось 
невизначене, аморфне, драглисте, як медуза. Бо це ж не люди, не 
особистості, не Божі створіння  (…), а так звані члени так званого 
колективу»916.

Імена біблійних персонажів Адам і Єва функціюють у дискурсі 
письменника як ремінісцентні оніми, мовні репрезентанти ідеалу 
первозданної мужності та жіночності, відображаючи давню тра-
дицію українського народу, трансформовану і в паремійному фон-
ді, про що йшлося в попередніх розділах тексту цієї праці. Адам 
і Єва — архетипне протиставлення чоловіка й жінки, які є продук-
том соціуму та нав’язуваних ним гендерних соціальних ролей.

Особистість, яку описує письменник у наведеному вище кон-
тексті, позбавлена виражених маркерів статі та можливості вияву 
власної ідентичності під впливом соціально-політичного устрою, 
що відбивається на рисах її поведінки, яку характеризують відпо-
відні прикметники: невизначене — ‘точно не встановлене’; аморф-
не — ‘безформне, розпливчасте (книжн.)’; драглисте у значенні — 
‘подібне до драглів’917.

Вищеназвані лексеми характеризують людину, яка не має влас-
ної думки, її неможливо визначити як жінку або чоловіка ні за зо-
внішніми показниками, ні за поведінкою, оскільки соціальні сте-
реотипи змушують індивіда відповідати утвореному владою об-
разу громадянина Радянського Союзу. Ці прикметники моделю-
ють в аналізованому контексті смисли: “невизначеність”, “невираз-
ність”, “інертність”, “байдужість”, “коливання”, “пасивність”, “не-
впевненість”. З метою більш виразного відображення цих характе-
ристик уведено порівняння як медуза, метафоричне вживання яко-
го зумовлене схожістю зовнішніх характеристик морської тварини 
із м’яким без визначеної форми тілом та специфікою поведінки лю-
дини. П. Загребельний виражає своє неприхильне, критичне став-
лення до спроб позбавити людину ознак статевої та гендерної при-
належності, що прагнули реалізувати в життя в конкретний період 
історичного розвитку радянського суспільства. 

916 Тарнашинська Л. Б. Таємниця Євразії… — С. 166.
917 Примітка. Драглі — ‘колоїдний гель-розчин, що нагадує собою холодець, 

кисіль або мармелад (Див.: ВТСУМ — С. 326).
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Нівеляцію статевої ідентичності як неприпустиму та таку, що 
суперечить життєвим установкам письменника, засвідчує й ужи-
ваний ним іменник-оказіоналізм напівжінка-напівчоловік, що, во-
чевидь, використовується з метою відображення характеристик 
людини, статеву приналежність якої неможливо ідентифікувати, 
оскільки вона частково виявляє та поєднує ознаки жіночої й чоло-
вічої статей, напр.: «(…) й привеземо на свої сцени супермодних ві-
ктюків з їхніми напівголими напівчоловіками-напівжінками?»918. 
Уживання власної назви Віктюк у множині та з малої літери (реалі-
зація оказіональної антономазії) створює глузливу, властиву пись-
менникові тональність, що позначається й на смисловій структурі 
іменника напівжінка-напівчоловік, який набуває виразного іроніч-
ного забарвлення. 

У мовленні письменника простежуємо вживання дискурсивно-
го словосполучення так званий, напр.: «Майже так само безглуз-
дим видається мені триптих про історичну долю української жін-
ки, коли спробувати одні із “складнів” віддати так званій радян-
ській жінці»919; «Бо це ж не люди, не особистості, не Божі створін-
ня (…), а так звані члени так званого колективу»920; «Так само як 
отой вигаданий Кларою Цеткін так званий жіночий день 8 берез-
ня (один раз на рік — це приниження!)»921. 

Дискурсивний вираз так званий у мовознавстві визначають 
як вставне словосполучення, яке вносить у речення додаткову ін-
формацію модального характеру, що супроводжує основну. У на-
шому випадку вставне словосполучення зосереджує увагу тих, 
хто сприймає текст, на факті невідповідності того, про що йдеть-
ся — “членів”, “колективу”, “жіночого дня” — статусу, закріплено-
му за ними в колективній свідомості. Письменник наголошує, що 
вони не варті, не заслуговують уживаної назви, оскільки не відпо-
відають змісту, що закладений у значенні наведеного вище вира-
зу. Актуалізація цього виразу свідчить про зневажливе ставлення 
майстра слова до всього несправжнього, штучного, нещирого, його 
осуд подібних рис у будь-якому їхньому вияві. Тут має місце нега-
тивна інформація.

Подаючи інформацію автобіографічного характеру, вибудову-
ючи власний мовленнєвий акт у формі оповіді в третій особі одни-

918 Загребельний П. А. Думки нарозхрист… — С. 21.
919 Тарнашинська Л. Б. Таємниця Євразії… — С. 166.
920 Там само. — С. 166.
921 Там само. — С. 170.
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ни, П. Загребельний акцентує увагу на тому, що жінок він любить 
більше, ніж самого себе, проте ця любов виникає внаслідок при-
родного фізичного потягу чоловіка до жінки й пояснюється чолові-
чим еґоцентризмом, порівн.: «Ну, гаразд, Загребельний на боці бла-
городства й цноти, він любить жінок більше, ніж самого себе, він 
зрікається свого чоловіцтва на користь найвищого природного 
начала — жіночого? Ох який же ідеал для феміністок! Але спус-
тімося на грішну землю і знайдемо там не менш грішного, ніж усі 
інші, Загребельного»922. 

Розмірковуючи про кохання чоловіка й жінки, письменник при-
рівнює кохання до статевого потягу до протилежної статі та зобра-
жає почуття, яке зазвичай визначають як любов-пристрасть923, по-
рівн.: «(…) любов чоловіка до жінки — це найперше його любов 
до самого себе. І коли він так чи інакше возносить жінку, то не від 
надміру благородства, а найперше, мабуть, від суцільного палах-
котіння тілесних пристрастей, від того легкого, але незгасно-
го полум’я, яке запалює в чоловікові кохана жінка»924. Для зобра-
ження піднесеного емоційного стану чоловіка, поруч із яким зна-
ходиться кохана жінка, митець уживає метафоричну сполуку “за-
палити полум’я”. Отже, “вознесення” жінки пояснюється біоло-
гічними потребами чоловіка, які здатна задовольнити лише жін-
ка. П. Загребельний не заперечує еґоцентричної сутності чоловічо-
го характеру — жінка дає змогу чоловіку отримати певні приємні 
відчуття, сприйняти позитивні емоції, що й викликає в сильної ста-
ті почуття любові-пристрасті до неї. 

Жінка у сприйнятті П. Загребельного є створінням, яке має над-
звичайну владу над чоловіком, порівн.: «… чоловіча пристрасть 
до жінки сліпа, а жіноча зряча (…) Чоловікам тільки здається, 
що вони командують світом. Насправді, командують ними самими. 
Жінка вище держави, вище всіх релігій і коли вона й не вище Бога 
(бо це неможливо), то принаймні сприймається чоловічою поло-
виною людства в її екстатичні миті як його тілесне втілення»925. 
Своє підкорення жіноцтву письменник репрезентує прислівни-
ком вище, що вжитий для компаративного співвіднесення жінки із 

922 Там само. — С. 169.
923  Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб.-М. : Прайм-Еврознак, 

Олма-Пресс, 2004. — С. 869.
924 Тарнашинська Л. Б. Таємниця Євразії… — С. 169.
925 Там само. — С. 167.
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державою, релігією — втіленням безпрецедентної влади в соціумі 
та свідчить про панування жінок над чоловіками, що виявляється 
в моменти піку емоційних переживань чоловіка, пов’язаних зі сфе-
рою стосунків із жінкою. Це зумовлює наявність порівняння, ре-
презентованого метафоричною сполукою тілесне втілення (Бога), 
що відображає властивість жінки створювати реальність, наповню-
вати її змістом та визначати діяльність чоловіка, оскільки лексема 
Бог репрезентує смисли “творчість”, “панування”, “влада”, “воло-
діння”, “могутність”, “святість”, “поклоніння”. 

Номінативне поле концепту жінка становлять лексеми споку-
са, безодня, що актуалізують смисли “втрата контролю”, “потяг”, 
“чуттєвість”, “емоційне піднесення”, “максимальний ступінь вия-
ву”, “напруження”, для метафоричного вживання яких основою є 
емо цій но-чуттєва сфера, порівн.: «Перефразовуючи великого філо-
софа, можна б сказати, що для чоловіка жінка не тільки солодка 
спокуса і безодня, але й лев, який прагне його проковтнути»926. 
Уживання іменника безодня в переносному значенні для позначен-
ня жінки зумовлене властивістю жінки викликати в чоловіка стан 
найвищого емоційного задоволення, піднесення, внаслідок чого 
він утрачає можливість керувати своїми емоціями. Зміст лексе-
ми спокуса — ‘те, що збуджує чуттєвий потяг’ — відображає сут-
ність чоловічої поведінки та репрезентує бачення жінки, головно, 
як об’єктa-стимулу, що викликає фізіологічний стан нервового збу-
дження, неспокою. Смисли “жорстокість”, “хижість”, що входять 
у структуру змісту концепту жінка, виокремлюємо із структури ані-
малістичної метафори жінка — лев. Відзначаємо цю метафору як 
індивідуально-авторську, оскільки в українській мові лексема лев, 
що вживається на позначення людини, має амбівалентну семантич-
ну структуру — в одному зі своїх значень відображає позитивні 
риси людини, в іншому ж, — має іронічну тональність — 1) ‘хо-
робра, безстрашна людина’; 2) ‘людина, яка звертає на себе увагу 
модним одягом, манерами і т. ін. (заст., ірон.)’»927 . 

У дискурсі П. Загребельного назва тварини експлікує смисли 
“хижість”, “дикість” та “жорстокість”, що становлять зміст лексеми 
лев у її прямому значенні. Окрім того, письменник уживає іменник 
у формі чоловічого роду, що відображає закріпленість у його свідо-
мості домінантних рис, притаманних тварині, за самцем, а не сами-

926 Там само. — С. 167.
927 ВТСУМ — С. 608.
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цею, що й зумовило відповідні асоціації із жінкою. Метафора базу-
ється на асоціативних зв’язках поведінки самця лева та його здоби-
чі й жінки, яка викликає в чоловіка певний емоційний стан, внаслі-
док чого здатна повністю контролювати його діяльність.

У “живому” мовленні письменника простежуємо вербаліза-
цію субконцепту українка, що ним втілена ідіоетнічно маркова-
на складова концепту жінка. Із захопленням висловлюється пись-
менник про жінку взагалі та про жінку-українку зокрема, напр.: 
«Я писав про київську княжну Євпраксію, про рогатинську попів-
ну Роксолану. А ще хтось повинен неодмінно написати про Лесю 
Українку (досі написане — надто дрібне, поверхове), може, й про 
нашу сучасницю — Ліну Костенко. Усіх цих жінок-українок єд-
нає дивовижна, сказати б, унікальна властивість, яку я б назвав: без-
перервність душі. Були в інших народів жінки героїчні, славетні, 
навіть великі (щоправда, великі здебільшого королеви та імпера-
триці), але там — лиш епізод, спалах, миттєвість подвигу, як 
у Юдифі або у Жанни д’Арк, але ж не українська безперервність 
душі крізь роки, крізь життя, крізь віки»928. Письменник ужи-
ває лексеми, що відображають етноспецифічно марковані складо-
ві концепту жінка. Ремінісцентні оніми Євпраксія, Роксолана, Леся 
Українка, Ліна Костенко, Юдиф, Жанна Д’Арк експлікують жіночі 
риси характеру, якими ці видатні жінки виокремилися та ввійшли 
в історію. Імена жінок-українок протиставлені іменам видатних жі-
нок західних країн. У такий спосіб митець відтворює своє бачення 
українки, акцентуючи увагу на характерних ознаках українського 
жіночого менталітету.

П. Загребельний наголошує, що славетні українки відрізняють-
ся від інших видатних постатей жінок силою характеру, що вияв-
ляється протягом усього їхнього життя, а не розкривається в пев-
ний період або ж у конкретній ситуації, тобто жінці-українці влас-
тива постійність вияву сили характеру та витривалість як домінант-
ні ознаки менталітету, що виявляємо з відповідного контексту — 
внаслідок дистрибуції лексем безперервність та душа (безперерв-
ність душі) простежуємо з’яву смислів “стійкість”, “сила”, “ви-
тривалість”, “незламність”. Очевидно, українська жінка в рецепції 
П. Загребельного осмислена як істота, на долю якої припала низка 
випробувань, які вона змушена була зносити та які не могли знищи-
ти її внутрішню моральну силу.

928 Загребельний П. А. Думки нарозхрист… — С. 51.
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Розкриваючи образ визначної українки Євпраксії, П. Загребель-
ний також відтворює портрет сильної, незламної жінки, порівн.: 
«Вона пробує бунтуватися — Генріх садовить її до в’язниці.  
Мужня жінка втікає з-під охорони, вона виступає на соборі, ви-
криваючи Генріха перед цілим католицьким світом, (...). Так Європа 
чи не вперше познайомилася з жінкою-політиком, з жінкою-
борцем. І ця жінка була руська!»929. 

Прикметник мужня, юкстапозит жінка-борець та дієслово бун-
туватися містять смисли “боротьба”, “рішучість”, “хоробрість”, 

“непокора”, “непримиренність”, “гордість” та є репрезентантами 
відповідної риси українського жіночого менталітету. Окрім того, 
вживаючи юкстапозит жінка-політик, майстер слова наголошує на 
тому, що саме ця відома українка вперше виявила себе як активний 
суспільно-політичний діяч, що суперечило встановленим у суспіль-
стві гендерним стереотипам. 

Сутність українського жіночого менталітету П. Загребельний 
убачав у здатності жінок зберігати почуття власної гідності, порівн.: 
«… коли мені довелося після Перемоги майже рік бути в Західній 
Європі і дбати про повернення додому сотень тисяч фашистських 
бранців, а найбільше бранок, наших дівчат і жінок, я несподівано 
для себе (мені тоді було 20 років, недозрілий розум) зіткнувся з ди-
кою жадливістю переможців-американців і європейців до нашого 
жіноцтва. Розбещені приступністю західно-європейок, вони бук-
вально несамовитіли, стикаючись із залізобетонною неприступ-
ністю загадкових слов’янок, вони брязкотіли срібними доларами 
(...), вони хотіли купити те, що купується в усьому світі, і не мо-
гли збагнути простої істини: десь є жінки, які не продаються»930. 

На думку письменника, неприступність є рисою українок, що 
виявляється та увиразнюється в їх порівнянні з європейськими жін-
ками — вияви характеру слов’янки видаються неприйнятними, не-
зрозумілими, що репрезентовано прикметником загадкова. Для зо-
браження контрастних рис характеру жінок-українок та європейок, 
яких письменник змальовує як легкодоступних, він удається до 
вживання іменників-антонімів приступність — неприступність. 
Семантика другого посилюється внаслідок сполучення із прикмет-
ником з ідентичними смислами залізобетонний у переносному 

929 Загребельний П. А. Неложними устами / П. А. Загребельний. — К. : Рад. 
письм., 1981. — С. 452.

930 Тарнашинська Л. Б. Таємниця Євразії… — С. 169.



296

Розділ V. Лінгвокреативна діяльність П. Загребельного: 
концепт жінка в дискурсивній практиці письменника 

крізь призму його гендерної свідомості

значенні ‘непохитний, що не піддається емоціям (про людину)’931. 
Відповідно, виокремлюємо смисли “гідність”, “гордість”, “честь”, 

“недоступність”. 
Дівочу чистоту та цнотливість П. Загребельний розцінює як 

найбільш цінну рису характеру української жінки, порівн.: «Я за-
став ще майже язичницький звичай, який панував в українському 
селі. Заручені хлопець і дівчина, перш ніж повінчатися, цілий рік 
повинні були спати “в коморі”, але між ними ніколи не могло стати-
ся отого найголовнішого, і не дозволяла цього дівчина, хранитель-
ка народного скарбу, скарбу нації»932. 

Лексема хранителька реалізує одне зі своїх значень у відпо-
відному контексті — дівчина, яка зберігає свою честь до заміж-
жя, є охоронницею традицій та цінностей свого народу, нації, так 
зберігаючи та передаючи наступним поколінням досвід та особли-
вості світовідчуття попередніх поколінь. Смисли “цнота”, “чисто-
та”, “невинність”, що становлять зміст концепту жінка у свідомос-
ті П. Загребельного, є етноспецифічно маркованими, відображають 
звичаї, вірування українців, які приділяли увагу відповідним якос-
тям молодої дівчини на виданні. 

Проте такі риси не є перманентними й асоціюються з дівчата-
ми-українками лише конкретного періоду української давнини, 
натомість сучасна жінка у сприйнятті письменника позбавлена 
мораль ної чистоти. 

Зміст прикметника неповторний, ужитий на позначення укра-
їнської жінки, яку він оцінює максимально позитивно із властиви-
ми їй винятковими якостями, що не притаманні, на жаль, сучасній 
жінці, напр.: «Я щасливий, що народився і виріс на землі, де були 
(вимушений вживати це слово в минулому часі) такі неповторні 
жінки»933. На думку П. Загребельного, його сучасниці втратили 
всі риси, що окреслюють традиційний образ української жінки із 
властивою їй невинністю, скромністю, сором’язливістю. 

Увагу привертають засоби вербалізації фрагментa концепту 
жінка, що свідчать про існування у свідомості письменника діля-
нок концепту, не співвідносних із реальною жінкою, та такі, що на-
явні у свідомості представників чоловічої статі як характерні мар-
кери їхньої психології. 

931 ВТСУМ. — С. 402. 
932 Тарнашинська Л. Б. Таємниця Євразії… — С. 169.
933 Там само. — С. 169.
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Смисли, що становлять відповідний фрагмент структури кон-
цепту жінка, утворюються внаслідок синтезу певних його ділянок 
із концептом кохання. Досліджуючи концепт кохання, Ю. Степанов 
звертається до грецької міфології та розглядає два типи цього по-
чуття — любов Земна й любов Божественна в зв’язку з особою жі-
ночої статі. Жінка, яка викликає в чоловіка Земну любов, є лише 
об’єктом, що збуджує фізичний потяг, але та, яка викликає лю-
бов Божественну, наділена абстрактною ідеальною сутністю сво-
го існування, є уявним образом у свідомості чоловіка, недосяжним 
об’єктом омріяння, що часто надихає його на певні вчинки, креатив-
ність, є стимулом його активної діяльності та самовдосконалення. 
Культ Божественної любові тяжіє до епохи Західноєвропейського 
Середньовіччя, коли омріяна жінка сприймалася “безтілесною 
істотою, перетворювалася на жінку-янгола”934. 

Отже, простежуємо вербалізацію гендерного стереотипу 
“жінки-янгола”, яку наділяють божественною сутністю та святіс-
тю, оскільки янголів уважають посередниками між Богом та сві-
том, вони “символізують божественні діяння та зв’язок Бога з його 
творіннями”935.

Образ-концепт “жінка-мрія”, засоби мовної репрезентації 
якого вербалізовані в мовленні П. Загребельного, має місце і в дав-
ній, патріархальній архетипній міфологічній свідомості українців, 
а саме: в переінтерпретації біблійної легенди про Адама і Єву, згід-
но з якою Єва — це подоба людини, земне, в той же час у свідомос-
ті чоловіка актуалізований гендерний образ-концепт “жінка-мрія” 
як чогось зовсім недосяжного, неземного. 

Господь створив першу жінку, проте через надмірну її доско-
налість та надприродність чоловік відмовляється від неї, обираю-
чи для себе іншу, звичайну, земну жінку. З того часу та попередня 
жінка (найперша) існує у свідомості сильної статі як “жінка-мрія”. 

Цю сюжетну лінію подає у своєму баченні Б. Грінченко в по-
езії “Перша жінка”936, що її дослідили В. Калашник та М. Філон937. 

934 Степанов Ю. С. Константы : Словарь русской культуры… –– С. 410.
935 Словарь символов // [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://

mirslovarei.com/sim/ 
936 Грінченко Б. Перша жінка (народна легенда) / Б. Грінченко // Твори : 

[в 2 т.]. — Т. 1 : [Поетичні твори. Оповідання. Повісті]. — К. : Наук. думка, 1990. — 
С. 104–112.

937 Калашник В. С. Поезія “Перша жінка (народна легенда)”: міфологічні ви-
токи, ідейно-художні особливості / В. С. Калашник, М. І. Філон // У вимірах слова 
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Онтологія образу “жінки-мрії” в українському міфологічному дис-
курсі є свідченням наявності відповідного концепту в колективній 
свідомості українців, переважно чоловіків. 

Значна кількість лексем зі спільними смислами дає можли-
вість виокремити образ-концепт жінка-мрія: його вербалізацію 
виявляємо в “живому” мовленні художника слова. Номінативне 
поле образу-концепту жінка-мрія становлять іменники образ, іде-
ал у сполученні з прикметниками вічний, досяжний, недосяж-
ний. Репрезентуючи відповідні складові концепту жінка, що спів-
відносні з абстрактною омріяною істотою, зразком досконалості, 
П. Загребельний використовує іменник образ у значенні — ‘вигляд 
кого-, чого-небудь, відтворений у свідомості, пам’яті або створе-
ний уявою’938 — у сполученні з прикметником вічний, що виражає 
семантику глобальності й акцентує увагу на часовій безвідноснос-
ті образу омріяної жінки. Смисли, що становлять зміст прикметни-
ка вічний, засвідчують існування образу жінки-мрії у свідомості чо-
ловіка протягом усього його життя, незалежно від того, чи залиша-
ється чоловік самотній, чи з ним поруч є подруга, дівчина, дружина, 
напр.: «(…) образ, який існує в уяві мого героя, — це образ вічний. 
Це жінка, з якою він колись познайомився в Ташкенті в роки війни, 
потім крізь усе його життя проходить образ цієї жінки. Щось 
навіть таке містичне є. Кожен з нас має якийсь ідеал»939. У тому, 
що образ-концепт жінки-мрії супроводжує чоловіка все його життя, 
письменник убачає таємницю. Це явище суперечить об’єктивному 
баченню довкілля, що відображено смисловою структурою при-
кметника містичне, яку становлять смисли “загадковість”, “таєм-
ничість”, “надприродність”. Очевидно, наявність таких смислів 
у структурі образу-концепту жінка-мрія зумовлена прагненням чо-
ловіка до нерозділеного, ідеального, омріяного, недосяжного ко-
хання, що є стимулом соціальної активності, джерелом натхнення. 

Попри апріорну недосяжність ідеальної жінки, П. Загребельний 
не виключає можливості зустрічі з нею в реальності, оскільки лек-
сема ідеал сполучається з прикметником досяжний, напр.: «(…) 
цей ідеал недосяжний, іноді досяжний, іноді ми тільки мріємо, 

: [зб. наук. праць (до ювілею проф. кафедри української мови Л. Г. Савченко)]. — 
Х. : ХНУ ім. В. Н. Карзіна, 2009. — С. 10–15. 

938  ВТСУМ — С. 815.
939 Голота Л. Я. обирав великі душі, які сяють нам тисячоліття [інтерв’ю 

з П. Загребельним] / Л. Я. Голота // Вітчизна. — 2004. — № 7–8. — С.  93.



299

5.1.1. Складова структури концепту жінка, відображена в мовній свідомості 
П. Загребельного: смисли, мотивовані соціальними, культурними, 

національними й гендерними стереотипами суспільства

а кому той ідеал з’являється, той, мабуть, зазнає найбільшо-
го щастя»940. 

Зустріч із жінкою, яка уособлювала би риси омріяного ним об-
разу, на думку письменника, викликає стан запалу, душевного під-
несення чоловіка, оскільки номінативне поле образу-концепту ста-
новить лексема щастя, реалізована в значенні ‘стан цілковитого 
задоволення життям, відчуття глибокого вдоволення та безмеж-
ної радості, яких зазнає хто-небудь’941. Іменник щастя у сполучен-
ні з прикметником найбільший, що вказує на найвищий ступінь ви-
яву ознаки, свідчить про схильність письменника до нагромаджен-
ня тотожних смислів із метою максимального впливу на співбесід-
ника, вираження власних емоційних станів із найбільшою повно-
тою, вияву надміру сильних душевних переживань, що загалом не 
характерно для чоловіків, оскільки семантичне наповнення лексе-
ми щастя вже експлікує стан найвищого емоційного задоволення. 

Кожний комунікативний учинок, як уже зазначалося, здійсню-
ється в певному емоційно-стильовому форматі, тобто акт мовлен-
ня позначений тією чи тією тональністю. Як зауважують сучасники 
письменника, мовлення П. Загребельного часто супроводжується 
іронічною тональністю, напр.: «(…) шанобливість до неї, як втілен-
ня найвищої земної краси, може народжуватися тільки там і тоді, де 
всевладно панує цнотливість, чистість і, сказати б, недоторканість 
(не депутатська!)942. Комунікація відбувається в уже заданих ме-
жах, але тут реалізує себе чинник непередбачуваності спілкування. 
Розмірковуючи про жінку із захопленням, серйозністю, повагою, 
комунікант різко змінює емоційну атмосферу спілкування, тим са-
мим показуючи зміну свого емоційно-психологічного стану. Це від-
бивається й на психологічному стані адресата, якого таким чином 
раптово переміщують в іншу дискурсивну площину. 

Останній елемент у вживаному синонімічному ряді — цнот-
ливість, чистість та недоторканість — зумовлює асоціації із 
ключовими лексемами політичного дискурсу (депутатська не-
доторканість), що мотивовано наявними у свідомості мовця 
асоціативно-вербальними процесами. Відзначаємо, що такі асо-
ціації вказують на активну позицію майстра слова щодо подій 
суспільно-політичного процесу. 

940 Там само.
941 ВТСУМ — С. 1637.
942 Тарнашинська Л. Б. Таємниця Євразії… — С. 167. 
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Як у художньому, так і в “живому” мовленні П. Загребельного 
постає проблема жінки та держави, напр.: «Держава і жінка (…) 
Ця дилема існує й існуватиме… Мільйони солдат і поліцейських 
можуть (та й то не завжди) захистити імператорів, королів, прези-
дентів, банкірів, але безсилі захистити жінку і її любов. Чи є по-
треба зайвий раз нагадувати про Джульєтту, Дездемону, Офелію 
або шевченківську Катерину? (…). Жінка не може зміцнювати 
державу (…) Вона повинна державу руйнувати. І коли сучасні 
емансипантки намагаються найперше замінити чоловіків жін-
ками на всіх визначальних державних посадах, то, крім поблаж-
ливої усмішки не тільки у чоловіків, а й у справжніх жінок, це не 
може викликати нічого більше»943. З цього контексту робимо ви-
сновок, що П. Загребельний не підтримував ідею зрівнення чолові-
ків та жінок у правах, до якої вербалізує своє глузливе ставлення. 

На думку письменника, жінка має обирати суто жіночий шлях 
вирішення питання жінка — держава, порівн.: «По-своєму гені-
альні жінки гаразд розуміючи, що розламати державу вони не-
спроможні, ішли іншим, я б сказав, суто жіночим шляхом — вони 
використовували державу (точніше — її володарів) у своїх жі-
ночих цілях. Згадаймо грецьких гетер Астазію, Франію і Таїс, 
візантійську імператрицю Феофано й нашу українку султан-
шу Роксолану, мадам Помпадур і вже радянську “мадам” Раїсу 
Горба чову»944. Важливою рисою справжньої, “геніальної” жінки 
П. Загребельний уважає хитрість, що має позитивну оцінку в його 
сприйнятті — використання держави, а саме її володарів, з метою 
досягнення власних цілей письменник сприймає як “суто жіночий 
шлях” вирішення проблеми, який для себе обирають видатні жінки, 
що викликають повагу й захоплення.

Дихотомія держава — жінка, що вже поставала в площині 
дискурсу письменника, виникає із одвічного прагнення чоловіка до 
влади як джерела самоствердження, оскільки «влада чоловіка — це 
перше метафізичне ствердження самості, Я єсмь, що існує як апрі-
орі, як базова основа, як абсолют (…)»945. Природа чоловічої “само-
сті” полягає в отриманні всього йому потрібного. Домінування, ви-
щість, перевага чоловіка над жінкою полягає в природній власти-

943 Там само. — С. 170.
944 Там само.
945 Гендерные исследования [гл. ред. И. Жеребкина], — Х. : Харьков. центр 

гендер. исслед. — 2000. — № 4. (1/2000). — С. 6.
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вості чоловіків бути фізично сильнішими, ніж жінки. Отож, чоло-
віка сприймаємо як завойовника, суб’єкта, наділеного бійцівськими 
якостями, який обирає для себе об’єкт, що його необхідно отрима-
ти для задоволення власних потреб та ствердитися через нього, під-
корити його собі та володіти ним. 

Держава та жінка є об’єктами, що забезпечують самореалі-
зацію сильної статі. Жінка у свідомості письменника асоціюється 
з істотою, яка приречена на страждання та є засобом чоловічої са-
мореалізації, самоствердження: «(…) взаємини між завойовника-
ми і їхніми жертвами жахливі і що найпершими жертвами зав-
жди є жінки, принижені, збезчещені, зґвалтовані (…)»946. Для 
відображення стосунків домінування, які П. Загребельний називає 
жахливими, він уживає іменники-антоніми завойовник — жертва. 

Характеризуючи жінку, підвладну чоловічим амбіціям, митець 
уживає такі дієприкметники, як принижені, збезчещені, зґвалто-
вані зі спільним смислом “безправність”, що відображає загальну 
тенденцію вбачати в жінці об’єкт володіння. Застосовуючи фізич-
ну силу, чоловік може примусити жінку до статевого акту, позбави-
ти її честі (зґвалтована, збезчещена жінка), тим самим позбавляю-
чи її права та можливості вибору. 

Мовлення П. Загребельного позначене наявністю низки реміні-
сцентних онімів — імен жінок, які ввійшли до історико-культурного 
українського та світового процесу, що є однією з ознак елітарнос-
ті мовлення особистості947. Згадані письменником імена видат-
них постатей увійшли до історії завдяки силі свого характеру, ви-
тривалості, мудрості та хитрості — рисам жіночої поведінки, які 
П. Загребельний уважає характерними для сильної жінки.

Продовжуючи думку про знаменитих та сильних жінок, пись-
менник усе-таки наголошує на їх приреченості на страждання, що 
експліковано іменниками жертва, (заблукана) душа та прикметни-
ком нещасна, порівн.: «Та навіть уславлені історичні фаворит-
ки, зрештою, тільки заблукані душі й жертви того безжально-
го молоха, який зветься чоловічою державою, тому для мене, як 
для письменника, однаково були близькі й гідні співчуття та жалю 
як зодягнена в золоті шати Роксолана, так і прекрасна (…) але 
віч но нещасна моя сучасниця Юлія».948 

946 Загребельний П. А. Думки нарозхрист… — С. 87.
947 Див. про це: Космеда Т. Ego і Alter Ego Тараса Шевченка….
948 Тарнашинська Л. Б. Таємниця Євразії… — С. 170.
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Видатні жінки — “історичні фаворитки”, з позиції письмен-
ника, є нещасливими жінками. Засоби вербалізації концепту жін-
ка — “заблукана душа”, “жертва безжального молоху” містять 
смисли “нещасний”, “приречений”. Вони свідчать про важку жіно-
чу долю, що випала їм з вини чоловіків, які поруч із ними. 

Страждання, випробування, що випадають на долю жінок, є на-
слідком чоловічих амбіцій, прагненням їх до влади та домінування. 
Письменник висловлює власні переживання з приводу тяжкої долі 
жінок та наголошує на тому, що жінка, навіть маючи усі матеріаль-
ні блага (напр., «зодягнена у золоті шати Роксолана»), але не ма-
ючи волі, можливості робити власний вибір та перебуваючи в са-
мотності через постійну відсутність чоловіка поруч, є нещасною, 
приреченою на самотність та страждання. Слова письменника про 
те, що чоловіки ніколи не питають жінок про їхнє життя, не ці-
кавляться їхніми відчуттями949, зайвий раз засвідчують думку про 
зневажливе ставлення чоловіків до жіночих переживань та до їх-
нього прагнення скористатися власними правами та свободами.

У “живому” мовленні П. Загребельного виокремлюємо смис-
ли, за якими можемо констатувати, що загадковість є домінант-
ною рисою жіночого характеру. 

В одному зі своїх інтерв’ю на питання про те, що в жінці пись-
менник цінує найбільше, він сказав: «Я б відповів цілком несподі-
вано: Євразію. Тобто материк, з яким не може зрівнятися більше 
ніщо на світі. Я бачив південну і північну Америки, мав нагоду по-
дивитися на Африку з обох сторін екватора (...), але нічого могут-
нішого за те природне утворення, яке ми звемо Євразією, тоб-
то поєднанням двох континентів — Європи й Азії, — я назва-
ти не можу. Така для мене жінка у всій її загадковості, безмеж-
ності, хижості й солодкій привабливості»950. Географічна назва 
Євразія в мовній свідомості письменника відзначається специфіч-
ними індивідуально-авторськими асоціаціями. Очевидно, для пись-
менника материк є унікальним природним явищем, загадкою при-
роди, тому, утворюючи індивідуально-авторську метафору жін-
ка — Євразія, митець досягає мовної реалізації відповідної ділян-
ки концепту, що має смисли “незбагненність”, “неосяжність”, “за-
гадковість”, “таємничість”. Жінка у сприйнятті письменника є істо-
тою, яку неможливо збагнути, передбачити. Вона безмежно незбаг-

949 Там само.
950 Там само.
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ненна у виявах своєї жіночої сутності. Для відображення саме та-
кого сприйняття жінки П. Загребельний й уживає метафору — на-
зву материка Євразія, обшир території якого та поєднання на місце-
вості представників Європи та Азії, зумовили асоціативне співвід-
несення із рисою жіночого характеру. 

Зміст іменника хижість, що міститься в дистрибуції з лексе-
мою жінка, становлять смисли “лютий”, “жорстокий”, які в межах 
відповідного контексту набувають позитивного емоційного забарв-
лення. Жіноча жорстокість репрезентована в дихотомії хижак — 
жертва: відображено процес боротьби, що за аналогією співвід-
носний із стосунками чоловіка та жінки, яка викликає в нього по-
чуття закоханості; внаслідок цього він виявляє слабкість. Смисли, 
що їх містить лексема хижість, є соціально-зумовленими, й ста-
новлять зміст концепту жінка на сучасному етапі його формування.

У “живому” мовленні П. Загребельного репрезентовано, як уже 
зауважувалося, не лише образи жінок, які оточували його безпосе-
редньо, а й образи, відтворені ним у мовленні художньому, порівн.: 
«Шульга чомусь вірив, що цю жінку на краю війни прислано йому 
як винагороду за всі страждання і водночас як нагадування про 
потребу довершити місію, покладену на нього вищими сила-
ми, про останній акт помсти, відплати, історичної покори»951. 
Письменник вірить у доленосне призначення жінки чоловікові, що 
є недоступним для осягнення явищем, оскільки його не можна по-
яснити об’єктивно. Схарактеризоване авторське бачення репрезен-
товане сполученням безособової форми (дієслова на но-) та порів-
няння — прислано йому як винагороду. Значення іменника нага-
дування (про останній акт помсти, відплати, історичної поко-
ри) відображає можливість використання жінки з метою досягнен-
ня власних цілей та як засобу помсти супротивнику, що виявляємо 
внаслідок аналізу семантики, яка виникає завдяки сполученню від-
повідного іменника з іменниками помста, відплата, покора.

Для опису стосунків чоловіка та жінки П. Загребельний ви-
користовує військову лексику, що є маркером мовлення чоловіків, 
напр.: «Шульга вважав, що ця німецька жінка капітулювала перед 
ним, насправді ж він капітулював перед нею. Бо коли зламав печа-
ті й проник крізь заборонені брами, не холодні поля ненависті від-
крилися йому, а райські сади, небеса блаженства, безодні безуму, 
й ніяка сила не могла вже нічого змінити, він забув про крики не-

951 Загребельний П. А. Думки нарозхрист… — С 86.
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нависті і незгоди, його молоде тіло сміялося і співало, а йому на 
відповідь сміх і спів жіночого тіла (…)»952. Дієслово капітулювати 
вербалізує авторське бачення стосунків чоловік — жінка за принци-
пом субординації, влади та підкорення, боротьби. 

Привертає увагу своєрідне порівняння письменницької пра-
ці з періодом вагітності жінки, порівн.: «Процес обмірковування 
й написання книжки я міг би порівняти з великим таїнством на-
родження нової людини (…) Десь у зародку вже живе майбутнє 
твоє дитя, ти виношуєш його в голові, наче той давньогрецький 
бог свою уславлену доньку, обмізковуєш, лелієш його в думках (це 
найприємніший період) (…): дитя твоє росте тобі якось непоміт-
но, мовби по частинах і водночас наче цілком (…) ти невдоволений 
усім, що тебе може відволікти (…) Бо ти повинен “розродитися” 
тим, що в тобі дозріло, твоїм дитям, і коли для матері народження 
дитини акт болісний (хоч не дуже тривалий), то й для письменни-
ка цей період найважчий, найболісніший, я назвав би його болісна 
неминучість»953. Використані письменником дієслова виношувати, 
розродитися для опису діяльності письменника зазвичай характе-
ризують період вагітності жінки. Дієслово леліяти функціює для 
позначення процесу обдумування твору, що буде написаний пись-
менником. У цей період митець виявляє дбайливе, сповнене ніжних 
почуттів ставлення до власного творіння. 

У той же час на основі перенесення ознак для номінації резуль-
тату своєї діяльності, П. Загребельний уживає лексему дитя як таку, 
що за смислами тотожна змісту лексем твір, роман. Метафоричне 
перенесення на рівні тексту “роман — дитина”, “обдумувати сю-
жет, ідею твору — ростити в собі, виношувати, леліяти”, “на-
писати — розродитися” відображає асоціативно-вербальні зв’язки 
між материнськими почуттями та тими, що наповнюють письменни-
ка, який, пишучи твір, отримує задоволення від процесу написання. 

Простежуємо вживання зменшено-пестливих форм іменни-
ків із суфіксами -есеньк, - к, -ч, для опису жінки, напр.: «Що таке 

“Хмельницький” в офіційному обігу? Це битви, пам’ятники, орде-
ни, і нічого людського. А в моєму романі це немолодий уже чоловік, 
який закохується в молодесеньке дівча і молиться на його лич-
ко, як на ікону (…)»954. Майстер історичного роману не змальовує 

952 Там само. — С. 87.
953 Загребельний П. А. Неложними устами…. — С. 438.
954 Тарнашинська Л. Б. Таємниця Євразії…. — С. 170.
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виключно історичні факти конкретної епохи, а відображає душев-
ні переживання, внутрішній світ героїв, що досягнуто використан-
ням відповідних лексем, напр., уживання іменника личко із харак-
терним зменшено-пестливим суфіксом відображає ніжне, дбайливе 
ставлення чоловіка до жінки, а порівняння личка з іконою свідчить 
про сприйняття жінки як об’єкта поклонінь, якому властива без-
грішність та чистота.

5.1.2. Складова структури концепту жінка: 
смисли, зумовлені досвідом особистих стосунків 

П. Загребельного з реальними жінками

Більшу частину концепту жінка, засоби вербальної репрезен-
тації якого виокремлюємо з “живого” мовлення письменника, ста-
новлять смисли, співвідносні із особистістю його дружини. Смисли, 
співвідносні із особистістю дружини майстра слова, часто актуалі-
зуються в інтерв’ю, публіцистичних статтях, що є показником зна-
чущості жінки для П. Загребельного. 

В одному зі своїх інтерв’ю на запитання про те, ким для пись-
менника є його дружина, П. Загребельний відповів: «Перш за все 
Жінкою, дружиною та другом та беззмінним першочитачем моїх 
рукописів, радником, по-своєму навіть вчителем. В будь-якому ви-
падку, дуже уважно прислухаюсь до її порад (…)»955.

Отже, дружина для митця є передусім людиною, якій можна дові-
ряти, показником цього є смисли “дружба”, “порозуміння”, “підтрим-
ка”, що містяться в структурі лексичних значень слів радник, вчитель. 

У структурі лексеми вчитель актуалізуються смисли “повага”, 
“авторитет”, “вплив”, “приклад”, “влада”, що знову-таки є показни-
ком значного авторитету дружини. 

У мовній свідомості П. Загребельного чоловік і дружина, тобто  
подружжя, — це люди, яких поєднують передусім довіра й дружба. 

Відзначимо також, що письменник уживає іменники чоловічо-
го роду радник, вчитель, друг попри те, що в українській мові по-
вноцінно функціюють похідні від них іменники жіночого роду, по-
рівн.: радниця, вчителька, подруга, чим акцентує увагу на душев-
них якостях особистості, безвідносно до статі. Тут виявляється тя-
жіння до вербалізації андроцентризму. 

955 Бондаренко С. Писатель работает для своего народа [інтерв’ю з П. Загре-
бель ним] / С. Бондаренко // Рабочая газета. — 2004. — 7 сентября. — С. 2.
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Шлюб письменника тривав 58 років, які подружжя прожило 
у взаємному коханні, порівн.: «Я не належу до людей заздрісних. 
На моє велике щастя, дружина моя Елла Михайлівна теж не знає 
цього принизливого почуття, і саме це дало нам змогу жити у ве-
ликій безтривожній любові, жити вільно й прекрасно»956. Ужитий 
письменником оказіоналізм безтривожний функціює з метою ха-
рактеристики подружніх стосунків, які письменник зображає як 
спокійні, позбавлені тривоги, гармонійні, що й репрезентує відпо-
відна лексема, вступаючи в дистрибутивні зв’язки з іменником лю-
бов та прикметником великий, порівн.: жити у великій безтривож-
ній любові. Репрезентовані П. Загребельним стосунки із дружиною 
та почуття, які відповідно омовлено, психологи визначають як 
любов-дружбу957. 

Майстер слова виявляє себе особистістю, яка не зупиняється 
в процесі досягнення намічених цілей, що, зрештою, виявляється 
й у стосунках із жінкою. У структурі субконцепту дружина виявля-
ємо смисли дієслова увиватися в значенні ‘упадати за ким-небудь’, 
упадати в значенні ‘залицятися’, добиватися в значенні ‘вживати 
рішучих заходів для досягнення поставленої мети, яких-небудь ре-
зультатів’, зі смислами “наполегливість”, “терпіння”, “досягнення”, 
“прихильність”, “прагнення”, “завоювання”, порівн.: «У великій ау-
диторії № 54 серед більш ніж сотні студентів філфаку я побачив кра-
сиву дівчину. Це і була моя майбутня дружина Елла Михайлівна. Але 
не все так просто: мені довелося увиватися за нею, добиватися її 
п’ять років. Але, закінчивши університет у 1951 році, влітку ми бла-
гополучно оженилися. І ось вже 53 роки, слава Богу, разом»958; «Я за 
своєю дружиною Еллонькою Щербань упадав цілих п’ять років»959. 
Наявні смисли відображають такі риси характеру, як наполегливість, 
що виявляється в прагненні письменника отримати прихильність 
жінки, яка сподобалась. П. Загребельний демонструє поведінку чо-
ловіка, який не зупиняється в досягненні своєї мети, — він обирає 
шлях завойовування жінки, яка припала йому до душі. 

Згадуючи дружину, письменник уживає зменшено-пестливі 
фор ми власної назви із характерним суфіксом -оньк — Еллонька, 

956 Загребельний П. А. Думки нарозхрист… — С. 87.
957 Майерс Д. Социальная психология… — С. 887.
958 Загребельний П. А. Думки нарозхрист… — С. 45.
959 Слабошпицький М. Ф. Спогади про Павла Загребельного / М. Ф. Слабо-

шпицький. –– Х. : Фоліо, 2010. –– 249 с.
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що є виявом любові, ніжності та виражає традиційну тенденцію 
мовлення українців у ситуації вияву любові.

Для П. Загребельного кохана дружина була другом та опорою 
в житті, однак письменник використовує й наказовий спосіб дієс-
лова, звертаючись до дружини, що свідчить і про можливість за-
стосування авторитарного стилю мовлення, схильність виявляти 
свою вищість, зверхність, напр.: «Коли Павло завершував черговий 
роман, то дзвонив до дружини: “Елло, забери мене!” Приїжджала 
вірна Елла і забирала його, напівживого, до Києва разом з товсте-
лезним, на півтори тисячі сторінок рукописом»960. Тут, очевидно, ві-
дображено архетипне патріархальне ставлення до жінки як до осо-
би, яка повинна підпорядковуватися чоловікові. Такі погляди рап-
тово можуть з’являтися в чоловіків, що переконані у своїй належ-
ності до людей, які вірять в емансипацію жінок, як це ми простежу-
вали й у свідомості І. Франка, що демонструвалося в попередньо-
му розділі.

У спогадах П. Загребельного про роки подружнього життя, про-
стежуємо вживання характерної словесної конструкції ми з дружи-
ною, напр.: «Ми з дружиною виростили двоє дітей і четверо вну-
ків. Ми самі їх ростили: у нас не було жодних помічників»961; «(…) 
ми з дружиною запросили його до себе на сніданок»962, що вказує 
на виконання взаємно узгоджених дій. Очевидно, подружні дії здій-
снювалися за обопільною згодою.

Г. Лютий відтворює фрагменти листів письменника, в яких він 
із вдячністю та теплотою згадує дружину, напр.: «А в письме чи-
таю: “Два роки лежу без руху, без тями і без мови. І коли моя дорога 
дружина Елла Михайлівна стала мене воскрешати, я подумав: 
“Навіщо?”. Тепер знаю. Щоб прочитав “Маму Марію” Григорія 
Лютого...»963. Уживання дієслова воскрешати — ‘повертати кого-
небудь до життя; оживляти’ — є показником того, що для письмен-
ника його дружина була турботливою жінкою, здатною відновлю-
вати фізичне здоров’я чоловіка, більше того, знов повертати його 
до життя, що загалом є явищем неможливим, надприродним. 

960 Там само. — С. 6.
961 Загребельний П. А. Думки нарозхрист… — С. 17.
962 Там само. — С. 11.
963 Олейник С. “Мне всё время хотелось с ним хотя бы поговорить” (о П. Загре-

бель ном вспоминает запорожский поэт Григорий Лютый) [Электронный ресурс]/ 
С. Олейник // Индустриальное Запорожье. — 7 лютого 2009. — Режим доступа : 
http://iz.com.ua/2009/02/07/mne-vse-vremya-xotelos-s-nim-xotja-by-pogovorit/.
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Прикметник дорогий — ‘близький, милий серцю’ — характе-
ризує дбайливе ставлення чоловіка до дружини, відображає теплі 
та ніжні почуття, що існують між членами подружжя, та сімейну 
близькість між ними.

Письменник убачав у своїй дружині берегиню, хранительку 
сімейного вогнища, оскільки лексема на позначення субконцеп-
ту дружина в семантичній структурі містить смисли “оберігання”, 
“затишок”, “вірність” порівн.: «Вона — Берегиня нашої оселі»964. 
Тут простежуємо вияв національної свідомості, адже Берегиня на-
була символічного статусу саме в мовній свідомості українців, ста-
ла елементом українського міфологічного світобачення, “уособлен-
ням українського міфу про вічну жіночність”965. Вона усвідомлю-
ється українцями як богиня “добра, захисту людини, оселі, малих 
дітей від хвороб та інших злих сил. Берегиня — оберіг непоруш-
ності вірності подружжя”966. Уживання слова-символу Берегиня 
в мовленні П. Загребельного мотивоване сприйняттям дружини 
як жінки, яка є охоронницею родинного спокою, затишку, та свід-
чить про сприйняття дружини як захисниці сімейних традицій, що 
відповідає українському національному світосприйняттю, давнім 
українським віруванням, тому відповідні елементи структури кон-
цепту жінка визначаємо як архетипні. 

Як зауважує О. Кісь, домінантами образу Берегині є “абсолю-
тизація жіночих репродуктивних функцій” та “роль господині дому, 
опікунки родини і хранительки домашнього вогнища”967. Проте за-
значена дослідниця розцінює стереотип жінки-Богородиці як нега-
тивний і такий, що обмежує соціальну реалізацію жінки. На її дум-
ку, модель Богородиці “є продуктом андроцентричного дискурсу, 
в межах якого суспільні функції жінки визначаються через її “при-
родні” характеристики, тобто тіло”968. Думка цікава, проте вона не-
однозначно оцінюється в науковому дискурсі. Не можемо цілком із 
нею погодитися.

Той факт, що бути дружиною письменника нелегко, а тим паче 
такого відданого, як П. Загребельний, неодноразово згадують його 

964 Бондаренко С. Писатель работает для своего народа… — С. 2.
965 Сукаленко Т. М. Метафоричне вираження концепту ЖІНКА… — С. 134.
966 Войтович В. М. Українська міфологія : [енцикл.] / В. М. Войтович. –– К. : 

Либідь, 2002. — С. 25.
967 Кісь О. Р. Моделі конструювання ґендерної ідентичності жінки в сучасній 

Україні / О. Р. Кісь // Журнал “Ї”. — 2003. — № 27. — С. 38.
968 Там само. — С.39.
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друзі. Сам митець також визнає, що жінка, яка є поруч із ним, виму-
шена відчувати духовну відсутність чоловіка протягом певних пе-
ріодів життя, напр.: «Я півдня сиджу й пишу. У цей час зі мною не 
можна поговорити, до мене небажано заходити (…) І так усе жит-
тя. Так що тут не тільки ти самотній, а й самотня та людина, яка 
живе з тобою»969. Прикметник самотній, що становить зміст суб-
концепту дружина, експлікує емоційний стан жінки, яка, маючи чо-
ловіка, змушена лишатися наодинці, оскільки через специфіку його 
діяльності та віддане ставлення до неї, позбавлена можливості 
спілкуватися з ним. П. Загребельний сам зауважує, що, працюючи, 
«ти лихий на людей, якщо вони тобі заважають писати, ти вимкнув 
би всі телефони, по яких тобі дзвонять, ти незадоволений усім, що 
може тебе відволікти (…)»970. Очевидно, дружина письменника ви-
являла розуміння та повагу до діяльності чоловіка, що давало змогу 
зберігати міцні подружні стосунки протягом багатьох років. 

За спогадами товаришів письменника, напередодні зустрічі 
з ними П. Загребельний планував відсутність дружини вдома з ме-
тою створення невимушеної атмосфери спілкування та обговорен-
ня суто чоловічих питань, ведення розмов, що в них не варто брати 
участі жінкам загалом або ж його дружині зокрема, порівн.: «Коли 
приїдеш у Київ, телефонуй звечора, щоб я міг улаштувати, щоб 
Елла Михайлівна кудись поїхала. І ми б могли поспілкуватися пів-
дня чи день»971. Очевидно, П. Загребельний, спілкуючись із друзями, 
відчував певний дискомфорт у присутності дружини, що мотивовано 
фактом розбіжності чоловічих та жіночих інтересів попри ідеальні 
стосунки. Тут вбачаємо також вияв патріархальної свідомості.

У “живому” мовленні письменника виявляємо засоби омовлен-
ня зовнішності дружини С. Параджанова, з яким він товаришував. 
З метою опису жінки митець використовує оказіоналізм боттіче-
лієвська, напр.: «Київ подарував Сергієві дружину, схожу на одну 
з боттічелієвських весняних німф (…); Його не змогла втрима-
ти біля себе навіть жінка боттічелієвської краси і ніжності»972. 
Значення названого прикметника можна окреслити через актуалі-
зацію фонових знань — знаючи тип жіночого ідеалу краси, відтво-
рений на картинах італійського живописця С. Боттічеллі, або ж ви-

969 Загребельний П. А. Думки нарозхрист... — С. 18.
970 Загребельний П. А. Неложними устами… — С. 438.
971 Олейник С. “Мне всё время хотелось с ним хотя бы поговорить”… 
972 Загребельний П. А. Думки нарозхрист… — С. 196.
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явити з заданого контексту. Прикметник боттічелієвська, вжитий 
для опису зовнішності жінки, в сполученні з іменниками краса та 
ніжність, актуалізує смисли “врода”, “привабливість”, “доскона-
лість”, “витонченість”, що дає змогу певною мірою відтворити зов-
нішність дружини відомого кінорежисера.

Для опису своєї дружини П. Загребельний також уживає при-
кметник боттічелієвська, напр.: «В ній теж було багато невлови-
мо боттічелієвського»973. Унаслідок дистрибуції прикметника-
оказіоналізмy, окрім вищеназваних, простежуємо з’яву смислів 
“загадковість”, “таємничість”, “непередбачуваність”, які виявля-
ються внаслідок сполучення прикметника з прислівником невлови-
мо. Зауважимо, що ці смисли наявні в структурі образу-концепту 
жінка-мрія, про що йшлося раніше. Жінка із портретів художника 
поєднує в собі ніжність, цноту та гріховність, що, очевидно, при-
ваблює протилежну стать та є показником загадкової сутності жінок. 

Із “живого” мовлення письменника виокремлюємо іменники, 
співвідносні з особистістю його матері. Відповідні смисли концепту 
вербалізуються лексемами мати та Богородиця, напр.: «(…) змалку 
ріс сиротою без матері, яка в спогадах виростала мало не до висот 
Богородиці»974. Як бачимо, у свідомості П. Загребельного, як і у сві-
домості більшості українців, Богородиця залишається «символом 
матері, цариці небесної, світла, мудрості, любові. Богородиця сим-
волізує повноту життя, самодостатність, звільнення від усього грі-
ховного через осяяння, просвітлення, переродження»975. 

Культ Богородиці, що формувався під впливом язичницьких 
культів богинь плодючості, є уособленням християнських релігій-
них вірувань та культурних цінностей, утіленням чистоти та свя-
тості. Божа Матір для українців — захисниця жінок, що, голов-
но, зумовлено мотивом материнства Богородиці. Смислова напо-
вненість іменника Богородиця втілює природний дар жінки наро-
джувати дітей, тим самим архетипні смисли “святість”, “божество”, 
“материнство” формують ядро образу-концепту жінка. Очевидно, 
природний дар жінки чоловіки сприймають як явище надприродне, 
що й зумовлює своєрідне “обожествлення” жінки, яке виявляється 
у вживанні відповідної лексеми. 

973 Там само. — С. 109.
974 Тарнашинська Л. Б. Таємниця Євразії… — С. 167.
975 Войтович В. М. Українська міфологія... — С. 35.
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Отже, матір для письменника була особистістю, яку він наді-
ляв святістю, для нього вона була особою, яка заслуговувала на аб-
солютне поклоніння.

Спогади письменника про матір мають позитивну тональність 
та свідчать про теплі та ніжні почуття до цієї жінки. Проте віднов-
лює в пам’яті спогади про матір письменник рідко, що зумовлено 
ранньою її втратою, тому пам’ять про неї пов’язана лише з періо-
дом дитинства. Згадує письменник приємні моменти, пов’язані зі 
святкуванням одного з найбільш значущих для українців христи-
янських свят — Великодня, порівн.: «Ніколи не забудеться, як на 
Паску водила тебе мати до церкви (…)»976; «Мама ще звечора мила 
тобі ноги, вранці надягала нові штанці й нову сорочечку (…)»977. 

Зміст субконцепту мати становлять смисли “прощення”, “по-
блажливість”, “розуміння”, “терпимість”, “потурання”, “м’якість”, 
що їх виокремлюємо зі змісту дієслів розуміти, прощати (неро-
зумність), порівн.: «Звинувачувати найпростіше. Важче зрозуміти. 
Мені здається, до цього здатні тільки письменники, які вміють по-
ставити себе на місце своїх героїв, як мати завжди ставить себе 
на місце дітей своїх і тому прощає їм навіть нерозумність» 978. 

Письменник використовує й загальномовні традиційні порів-
няння, що вербалізують відповідний концепт. Згадуючи свою зу-
стріч із С. де Бовуар, П. Загребельний без особливого захоплення 
відтворює її портрет: «Сказати правду, ця п’ятдесятилітня ма-
ленька, як мишка, золотушна жіночка не справила на мене ні-
якого враження»979. Майстер слова для опису зовнішності жінки 
без виразних даних, якими б вона вияскравлювалася з-поміж ін-
ших, послуговується загальномовним анімалістичним порівнян-
ням маленька, як мишка, мотивованим схожістю зовнішніх рис тва-
рини та жінки (невеликі розміри; сірий колір, що сприймається як 
невиразний, порівн. тлумачення переносного значення лексеми сі-
рий — ‘нічим не примітний, невиразний’). З метою відображення 
таких особливостей зовнішності, як невеликий зріст, неміцна будо-
ва тіла, тендітність, ужито прикметник золотушний у переносно-
му значенні як ‘кволий, чахлий’. 

976 Загребельний П. А. Думки нарозхрист… — С. 65.
977 Там само.
978 Там само. — С. 113.
979 Тарнашинська Л. Б. Таємниця Євразії… — С. 170.
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Отже, зовнішній вигляд всесвітньо відомої французької пись-
менниці не відповідав образу, сформованому П. Загребельним на 
основі вражень від її творчості. На цьому він й акцентує увагу, ви-
користовуючи лексичні засоби, що містять відповідні смисли.

Виокремлені смисли — репрезентанти концепту жінка, фор-
мування яких зумовлене спілкуванням письменника з реальними 
особистостями, а саме: дружиною, матір’ю, письменницею С. де Бо-
ву ар, засвідчують загальний позитивний досвід спілкування пись-
менника з жінками, що репрезентовано в мовленні актуалізацією 
лексем із позитивною оцінною семантикою. 

Смислова структура іменників мати, Берегиня, Богородиця ре-
презентує ядро концепту жінка та його архетипну складову, яку 
моделюють такі смисли, як “породження”, “життя”, “плодючість”, 

“продовження роду”, “оберігання”. Вони є перманентними, оскіль-
ки супроводжують існування концепту на всіх етапах його розвит-
ку та експлікують природний дар жінки продовжувати рід. 

Уживання письменником лексем Берегиня, Богородиця для ре-
алізації відповідних смислів свідчить про його віру в Бога, повагу 
до жінки, дружини, матері, наділення їх надприродними властивос-
тями, що зумовлено можливістю народжувати. У зверненні до цих 
образів виявляється менталітет українців — повага до національ-
них традицій, відповідних символів.

Виокремлено лексеми — репрезентанти концепту жінка, мо-
тивовані радянською ідеологією, поширеною в період існування 
Радянського Союзу, — це такі, наявність яких зумовлена соціаль-
ними стереотипами того часу. Проаналізувавши зміст цих лексем, 
кваліфікуємо їх як такі, що містять негативну оцінку.

Смисли “м’якість”, “дружба”, “доброта”, “взаєморозуміння”, “авто-
ритет”, “влада”, “підтримка”, “повага”, “авторитет”, “вплив”, “приклад” 
та ін., що репрезентують письменницьке бачення гендерних образів-
концептів дружини, матері, жінки-мрії та українки загалом, станов-
лять приядерну зону концепту жінка та є позитивно маркованими. 

На шкалі оцінки смисли, що репрезентують і відображають 
письменницьке сприйняття власної дружини, мають максималь-
но високі показники та завжди позитивну емоційно-оцінну тональ-
ність, що засвідчують відповідні лексеми — репрезентанти субкон-
цепту дружина, який виявляємо в мовленні художника.

Структуру субконцепту українка становлять смисли “волелюб-
ність”, “боротьба”, “сила”, “непримиренність”, “гордість”, “чисто-
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та”, “цнота”, “моральність” та ін. Ця складова концепту жінка ре-
презентує його етнічну специфіку. 

Зміст концепту жінка реалізовано індивідуально-авторськими 
метафорами, вербалізованими лексемами лев, спокуса, безодня, 
Євразія, вживання яких відображає емоційно-чуттєвої сфери чоло-
віка. Привертають увагу порівняння жінки із Богом, державою, ре-
лігією, що свідчить про її авторитет та владу над чоловіком.

Значна частина лексичного матеріалу, що вербалізує концепт 
жінка, є відображенням специфіки психології стосунків чоловіка 
та жінки за принципом влади та підкорення. Письменник вислов-
лює критичне ставлення до них, оскільки жінка завжди є жертвою 
таких стосунків та об’єктом чоловічого самоствердження. Проте 
П. Загребельний висловлюється стосовно збереження статевої та 
гендерної ідентичності. На його думку, жінка — носій традиційно 
жіночих характеристик, тому митець критикує її прагнення пере-
брати на себе соціальні ролі, закріплені за чоловіками. 

Військову лексику, вживання якої зумовлене гендерним чин-
ником, визначаємо як засіб, що забезпечує відображення стосунків 
чоловіка та жінки подібно до процесу завоювання держави, бороть-
би із супротивником. Усе зазначене складає сферу чоловічого са-
моствердження. Смисли “досягнення”, “прагнення”, “завоювання”, 
що їх містить військова лексика, наявні і в дієсловах увиватися, до-
биватися, упадати на позначення субконцепту дружина.

Загалом, концепт жінка має позитивну оцінку в побутовій сві-
домості письменника, що відповідним чином омовлено.

5.2. Вербалізація концепту жінка
в художньому мовленні П. Загребельного

Для аналізу концепту жінка вважаємо за доцільне викорис-
товувати методику, запропоновану Г. Слишкіним і В. Карасиком, 
перенесену на український ґрунт Т. Космедою й Н. Плотніковою. 
Зазначена методика передбачає дослідження змісту концепту, що 
полягає в здійсненні етимологічного аналізу імені концепту та 
у виокремленні смислів, набутих унаслідок соціально зумовлених 
чинників. Дослідивши внутрішню форму імен образів-концептів 
Роксолана, Євпраксія та Юлія, й виявляємо смисли, мотивовані 
соціальними чинниками. У проаналізованих романах також виокрем-
люємо низку смислів, що відображають зовнішні портрети жінок.
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5.2.1. Мовні репрезентанти концепту 
жінка в романі “Євпраксія”

У дискурсі П. Загребельного, репрезентованому романом “Євп-
рак сія”, виокремлюємо образ-концепт Євпраксія, смислова струк-
тура якого реалізується субконцептами: їх наявність мотивова-
на соціальними ролями жінки. Виявляємо ключові для розкриття 
образу-концепту Євпраксія субконцепти княжна, дівчина, імпера-
триця, чужинка, вдова, засоби вербалізації яких дають підстави 
диференціювати відповідні структури свідомості, що омовлюють-
ся у фрагменті художнього дискурсу П. Загребельного. Разом із тим, 
простежуємо наявність смислів, що становлять зміст периферійних 
образів-концептів, напр. графиня, мамка.

Онім Євпраксія репрезентує назву роману, міститься в силь-
ній текстовій позиції, тож письменник скеровує думку реципієнта 
у відповідному векторі. 

Події, що розгортаються в тексті роману, співвідносні із кон-
кретним відрізком історії, з яким пов’язане ім’я Євпраксія, тож 
саме так репрезентовано напрямок часового співвіднесення дис-
курсу. Події, відображені в тексті, так чи так розгортаються довко-
ла суб’єкта референції, до якого апелюють іменем Євпраксія. 

Онім Євпраксія є засобом тематичної організації художньо-
го мовлення П. Загребельного, що реалізовано його функціюван-
ням у відповідних позиціях, а їхня конотативна маркованість роз-
криває потенції образів-концептів, сформованих у свідомості 
П. Загребельного та в колективній свідомості українців.

Зауважимо, що рівень ремінісцентності980 цього оніма невисо-
кий, оскільки постать Євпраксії відома незначній аудиторії укра-
їнців — вивчення відповідного роману П. Загребельного не вхо-
дить до курсу навчальних програм в освітніх закладах; кіноінду-
стрією не створено жодних документальних чи художніх фільмів, 
що відо б     разили б життєвий шлях зазначеної українки, до того ж, 
історичних джерел, у яких згадано ім’я Євпраксії, вкрай мало. Тому 
наявність концепту Євпраксія у свідомості українців є наслідком 
ознайомлення або ж із текстом роману “Євпраксія”, або ж із істо-
ричними хроніками.

980 См.: Фомин А. А. Имя как прием: реминисцентный оним в художественном 
тексте / А. А. Фомин. — Известия Уральского гос. ун-та. — 2003. — № 28. — 
С. 167–181.
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Отже, смислова специфіка, якою позначений зазначений кон-
цепт у свідомості більшості українців, значною мірою зумовлена 
інтерпретованим образом роману П. Загребельного. 

Доля цієї жінки-українки склалася трагічно, що, власне, зумов-
лено традиціями ведення зовнішньої політики, якою керують чоло-
віки. Зміцнення зв’язків з іншими державами здійснювалося шля-
хом примусового видання заміж князівських дочок. Таке позбав-
лення жіноцтва власного права вибору чоловіка — свідчення ігно-
рування їх соціально-правового статусу981. 

Княжна Євпраксія — донька Всеволода Ярославича — у віці 
12-ти років змушена була покинути рідний край, переїхати до 
Саксонії та одружитися із маркграфом Генріхом Штаденським по-
при власну волю.

Відомо, що в давні часи власній назві надавали магічної сили: 
за віруванням слов’ян ім’я мало безперечний вплив на формування 
майбутнього дитини. Уважалося, що інформація, закладена в імені, 
впливатиме на життєвий шлях людини: за іменем можна визначити 
характер людини, оскільки воно вже від народження наділяє її пев-
ними якостями. 

Зміни в складі ономастикону конкретної нації, головно, 
пов’яза ні із соціальними змінами. Онім Євпраксія грецького похо-
дження й значить ‘благодіяння, процвітання, щастя’982. Після кано-
нізації двох святих — Євпраксії Тавениської та її дочки Євпраксії 
Константинопольської — це ім’я ввійшло до християнського оно-
мастикону й наприкінці ІV – на початку V ст. ним почали іменува-
ти дівчаток на Русі.

Батьки дали новонародженій дівчинці ім’я Євпраксія, що мало 
би сприяти її кращій долі. В однойменному романі зазначений 
онім набуває низки смислів, антонімічних до закладених у ньому 
від початку. Це реалізується за допомогою актуалізації прийому 
іронії, що є незмінним компонентом творчого почерку, ідіостилю 
П. Загребельного, порівн.: «(…) народила нова княгиня Всеволоду 
сина Ростислава й доньку, яку названо по-грецьки Євпраксія, що 
значило: “Щаслива”»983. 

981 См.: Пушкарёва Н. Л. Женщины Древней Руси : [моногр.] / Н. Пушкарёва. — 
М. : Мысль, 1989. — 186 с.

982 Тлумачення походження і значення імен : [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : stat6.stat.lviv.ua/dw_name/tlum.asp.

983 Загребельний П. А. Євпраксія : [роман] / П. А. Загребельний. — Х. : Фоліо, 
2004. — С. 16.
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Соціальні обставини, під впливом яких опинилася дівчина, мо-
тивують з’яву смислів “пригніченість”, “кривда”, “поневіряння”, 
“лихо”, “невдача” в структурі зазначеного оніма, порівн.: «Її назвали 
Євпраксією, що означало: “Щаслива”, і тепер це видавалося тяж-
кою насмішкою»984; «(…) ще нещаснішою за всіх була Євпраксія, 
хоч і названа була від народження: Щаслива, Добродія» 985. 

Онім має внутрішню амбівалентну структуру, що забезпечу-
ється наявними в ньому смислами, які втілені в семантичній струк-
турі прикметників-антонімів щасливий — нещасний. 

Засоби словотворення, що дозволяють створити варіанти імені, 
також актуалізують відповідні емоційно-експресивні смисли, зокре-
ма “грубість”, “різкість”, напр.: «Всі звали тут Євпраксію на латин-
ський кшталт Пракседою, ім’я втратило ласкавість, стало якесь 
грубе, ніби назвисько, дівчина щоразу лякливо щулилася, коли в неї 
над головою ляскало: “Праксед! Праксед!”»986. У наведеному кон-
тексті відображено вплив зовнішньої форми — звучання імені на ре-
ципієнта. Фонетичний варіант імені викликає негативне сприйняття, 
надає йому негативної оцінки, стає назвиськом, може ляскати вухо 
та сприймається як грубе. Це мотивовано, вочевидь, наявністю чужо-
го для української фонетики поєднання двох приголосних –кс-.

Оніми також є показниками приналежності людини до тієї чи 
тієї релігійної течії. Княжну Євпраксію віддали на виховання до 
Кведлінбурзького абатства, де вона змушена була прийняти като-
лицьку віру. В абатстві за чинною традицією «багатьом від наро-
дження надавано ім’я Адельгейда в сподіванні великої честі»987. 
Онім Адельгейда старогерманського походження: похідне від 
Adalheidis — adal (благородний) та heid (рід). 

Відповідний онім уважали засобом ідентифікації соціального 
становища жінки: він указував на високий соціальний статус, бла-
городне походження: «А названо ж її Євпраксією — Щасливою, 
а тут — Адельгейдою, мовби для усталення нерозривності з усі-
ма отими Адельгейдами, що були імператрицями, жили в пиш-
ноті, поховані в пишних імператорських криптах, увірчені 
в книгах і на золотом писаних мініатюрах»988.

984 Там само. — С. 27.
985 Там само. — С. 40.
986 Там само. — С. 50.
987 Там само. — С. 62.
988 Там само. — С. 186.
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Субконцепти, виокремлені в романі “Євпраксія”, диференцію-
ємо за такими критеріями: 1) титул батька — княжна; 2) вікові осо-
бливості — дівчина; 3) титул чоловіка — імператриця; 3) ставлен-
ня оточення до жінки — чужинка; 5) сімейний стан — удова.

Смислова структура субконцепту княжна відбиває специфіку 
соціально-політичного устрою ХІ ст., що мав місце на Русі, особли-
вості ведення зовнішньої політики, що полягала в укладанні шлю-
бів між дітьми високопоставлених осіб із метою встановлення між-
державних стосунків чи їх покращення. 

Ця тенденція зумовлює вживання низки іменників, що ста-
новлять номінативне поле субконцепту, напр., на його позначен-
ня письменник уживає лексему тягар у значенні ‘велика вага’, яка 
в сполученні з прикметником коштовний репрезентує ставлення до 
дівчини як до об’єкта, що має високу вартість, цінність, який можна 
продавати або купувати, поза увагою ж залишаються вияви її осо-
бистісних характеристик, напр.: «(…) білі воли з заквітчаними ро-
гами, спокійно ремиґаючи, потягли коштовний тягар»989. 

Номінативне поле субконцепту формує лексема царівна, що 
номінує ‘вродливу, гарно вбрану дівчину’, експлікує зовнішність 
дівчини: «(…) всім, мабуть, впало в око, який він старий і виснаже-
ний поряд з цією руською царівною (…)»990. З метою ідентифікації 
етнічної приналежності княжни вжито субстантив руська, порівн.: 
«Невже оця тоненька руська має таку зухвалість і таку силу»991.

Розкриваючи зміст субконцепту, письменник уживає лексему 
кобилиця. Так репрезентовано ставлення до жінки-українки, яка 
може виявляти непокірливість, впертість, що вербалізовано за 
допомогою смислів, які виникають унаслідок сполучення іменника 
з прикметником норовлива. 

Як бачимо, омовлено смисли “впертість”, “дикість”, “примхли-
вість”, “небажання підкорюватися”, напр.: «Бо ж пішов уже розго-
лос про те, що імператор не був з імператрицею в ложниці (...) не 
приборкав, отже, цієї молодої і, як видно, вельми норовливої русь-
кої кобилиці»992. 

Про непоступливість, небажання чинити всупереч собі свід-
чить семантичний зміст прикметника впертий зі смислами “стій-

989 Загребельний П. А. Євпраксія… — С. 10.
990 Там само. — С. 135.
991 Там само. — С. 124.
992 Там само. — С. 144.
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кість установок”, “власна позиція”, “твердість”, “наполегливість” 
та ті смисли, що з’являються в процесі його сполучуваності із лек-
семою жона (‘жінка’), порівн.: «(…) говоритиме вона, щоб по-
могти цій упертій сарматській жоні»993. У словосполученні сар-
матська жона відзначаємо наявність смислів, що репрезентують 
етнічну приналежність. Однак прикметник сарматська зумовлює 
й з’яву додаткових смислів — “влада”, “матріархат”, оскільки сар-
матські жінки славилися сильним войовничим характером та авто-
ритетом у суспільстві994.

Із метою експлікації вікових характеристик ужито іменник 
дитя, що, сполучаючись із прикметниками чисте, чесне, відтворює 
образ дівчини, якій властива душевна чистота: «(…) а тим часом 
дванадцятилітнє чисте й чесне дитя мало на догоду й вдоволення 
когось їхати в далеку далеч (…)»995. П. Загребельний акцентує ува-
гу на вікових характеристиках княжни, що мотивує функціювання 
низки лексем-репрезентантів для відповідного омовлення субкон-
цепту: письменник уживає іменники дитя, дитина: «(…) молода 
княжна, власне, дитя недоросле, а вже й жона якогось невідомого 
маркграфа (…)»996; «І хоч тіло її набуло дорослості, у душі лишала-
ся дитиною (…)»997.

Простежуємо наявність порівнянь дівчини з тваринами та рос-
линами, що зумовлено антропоморфізмом української етнопсихо-
логії, напр., серед лексем-репрезентантів субконцепту виявляємо 
такі, що їх уживання мотивовано метафоричним співвіднесенням 
дівчини з пташкою, квіткою, що характерно для усної народної 
творчості та для ідіостилю П. Загребельного, напр.: «Бо ти ж для 
нас завжди будеш маленькою гарною пташкою!»998; «Всі вийшли 
назустріч східній квітці, яку імператор збирався посадити в імпе-
раторському саду»999. 

З метою репрезентації душевного стану княжни, яку було на-
сильно відірвано від рідної землі, рідних людей, ужито орнітонім 
горлиця. Як наголошувалося раніше, для українців птах є символом 

993 Там само. — С. 325.
994 Стражний О. С. Український менталітет. Ілюзії. Міфи. Реальність : [мо-

ногр.] / О. С. Стражний. — К. : Книга, 2009. — С. 74. 
995 Загребельний П. А. Євпраксія... — С. 27.
996 Там само. — С. 10.
997 Там само. — С. 188.
998 Там само. — С. 130.
999 Там само. — С. 134.
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жінки, що своєрідно тужить і сумує1000, напр.: «Як горлиця на су-
хім дереві. Належалося б так сказати про малу Євпраксію (…)»1001. 

Розкриваючи структуру субконцепту княжна, П. Загребельний 
акцентує увагу на моральній чистоті дівчини, що репрезентовано 
низкою порівнянь, які містять такі смисли, як “моральна чистота”, 

“безгрішність”, “щирість”, “чесність”, напр.: «Княжна чиста, як 
сльоза»1002; «Розхвалювала невинність руської княжни братові, спо-
діваючись, що той пожадливо накинеться на дівчину, а випивши 
з цієї чистої криниці, кине її, як то робив досі»1003. Порівняння ді-
вчини із криницею зумовлене також колективним досвідом україн-
ців, оскільки криницю як джерело питної чистої води високо ша-
нували наші предки; її вважали місцем, позначеним святістю1004, 
а «водам джерел і криниць приписували властивості очищення, зці-
лення від хвороб, тамування голоду. У християнстві вона означає 
спасіння й очищення і пов’язується з образом Діви Марії1005. 

Сльози для українців, насамперед для жінок, як вияв екстраверт-
ності, також є символом прагнення до чистоти, очищення від грі-
хів1006. Порівняння дівчини із чистою сльозою зумовлене асоціа-
ціями, викликаними властивістю людського організму плакати, що 
зумовлено певним психічним станом. Сльозами спокутують гріхи, 
очищаються, тому їх уважають виявом чистоти, щирості, мо-
раль ності. 

Письменник використовує також порівняння дівчини з янголом: 
«(…) прибула прекрасна, як янгол, руська княжна з багатствами 
(…)»1007. Основою цього порівняння є такі ознаки, як безгрішність 
i душевна чистота дівчини та небесної істоти, яка для слов’ян — 
уособлення святості, безгрішшя, проте порівняння базується на зо-
внішніх характеристиках — прекрасна, як янгол, — оскільки янгол 
має притаманні лише йому риси зовнішності1008, що асоціюються 

1000 Там само. — С. 145.
1001 Там само. — С. 48.
1002 Там само. — С. 119.
1003 Там само. — С. 131.
1004 Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури : [словн.-довід.] / 

В. Жай  во ронок. — К. : Довіра, 2006. — С. 553.
1005 Словарь символов…
1006 Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури… — С.553.
1007 Загребельний П. А. Євпраксія… — С. 47.
1008 Шапарова Н. С. Краткая энциклопедия славянской мифологии / Н. С. Ша-

па рова. — М. : Аст, 2001. — С. 26–28.
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зі святістю, то, відповідно, письменник наділяє ними й дівчину, яка 
виокремлена з-поміж інших високою моральністю своєї поведінки. 

Прикметник незіпсована в значенні ‘морально чиста’ також 
вербалізує відповідні моральні якості дівчини, порівн.: «(…) в цій 
землі лихого більше, ніж доброго, надто ж для гарної молодої жін-
ки, та ще такої доброї й незіпсованої, як ти в нас»1009. 

Номінативне поле субконцепту становить прикметник загад-
кова зі смислами “таємничість”, “незбагненність”, “незрозумі-
лість”, що свідчать про недоступність розуміння, осягнення вчин-
ків дівчини-українки, що, головно, зумовлено особливостями її ет-
нопсихології, оскільки прикметник загадкова вступає в дистрибу-
тивні зв’язки з прикметником руська, що ідентифікує національ-
ність дівчини. напр.: «Як поведеться ця загадкова руська княжна 
там, на полі, перед папою (…)»1010. 

Про непередбачуваність учинків дівчини свідчить використан-
ня прикметника несподівана, у структурі якого виявляємо смис-
ли “раптовість”, “несподіванка”, “непередбачуваність”, “подив”, 
напр.: «Навіть у похмурих норманів щось зворухнулося в душах, 
коли побачили перед собою таку несподівану в цих землях північ-
ну жону»1011.

У прикметниках — репрезентантах субконцепту — горда, зух-
вала виявляємо смисли “гідність”, “самоповага”, “неповага до ото-
чення”, “нахабність”, “грубість”, порівн.: «(…) не схилялася в по-
корі, горда, навіть зухвала, можна б сказати, обурливо зухвала тут, 
де все повинно викликати страх і захват»1012. Відповідні смисли 
кваліфікуємо як етноспецифічно марковані, оскільки вони відпові-
дають одній із провідних ідей української ментальності — ідеї не-
обмеженої свободи особистості, що полягає у відсутності сприй-
няття відповідних обставин, які змушують людину бути підкоре-
ною, позбавленою власних особистісних характеристик, але укра-
їнці все ж находять сили їм протистояти.

Митець уживає низку прикметників, що виражають позитивну 
оцінку та характеризують дівчину за її розумовими здібностями — 
розумна; рівнем освіти — освічена; фінансовим становищем — ба-
гата; її самостійністю та прагненням не підкорятися зовнішнім об-

1009 Загребельний П. А. Євпраксія... — С. 129.
1010 Там само. — С. 345.
1011 Там само. — С. 332.
1012 Там само. — С. 324.
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ставинам — незалежна, напр.: «(…) у ній прокинулася жінка (…), 
яка не втратила надій, бо смішно говорити про це, маючи сімнад-
цять неповних літ, будучи вродливою, розумною, освіченою, бага-
тою, незалежною1013.

Лексеми — репрезентанти субконцепту княжна — сполучають-
ся з дієсловами, що характеризують особистість дівчини, схильної 
до виявів владних можливостей, які їй надано титулом: у їх струк-
турі виявляємо смисли “влада”, “наказ”, “властивість командуван-
ня”, порівн.: «(…) відходила душею й веліла їхати (…)»1014; «(…) 
голосом, сповненим владності, звеліла (…)»1015.

Зміст образу-концепту Євпраксія реалізовано шляхом омовлен-
ня субконцепту дівчина, оскільки майстер слова повсякчас акцен-
тує увагу на вікових особливостях жінки. 

На позначення субконцепту вжито й іменник діва, що репре-
зентує поетично-урочисту стилістичну тональність, і, сполучаю-
чись із прикметником північна, є засобом ідентифікації етнічної 
приналежності, порівн.: «Північна діва, горда, прекрасна (…)»1016.

У структурі субконцепту дівчина виявляємо значення прикмет-
ника непорочна, тобто ‘морально чиста, ні в чому не винна; без-
грішна’: «(…) супроводжували малу Євпраксію, вузькоплечу ді-
вчинку у довгій коштовній сорочці, а не порочці, бо непорочна, 
непорочна!»1017. Зазначений прикметник повторюється двічі, щоб 
привернути особливу увагу до нього читача.

У дискурсі П. Загребельного функціюють прикметники недо-
росла, юна, що відображають не лише вікові особливості княжни, 
але й властиву їй чистоту душі, напр.: «(…) щоб порятувати від на-
руги недорослу княжну (…)»1018; «І ось прийшла ця юна руська 
княжна (…)»1019; «Вона була в чорному, тонка, висока, така юна, 
що видавалася з-поміж усіх дівчиськом»1020.

Іменник дівчинка відзначений сполучуваністю із прикметни-
ками зіщулена, перестрашена, що моделює смисли “страх”, “бо-
язнь”, “тривога”: «(…) зіщулена й перестрашена дванадцятилітня 

1013 Там само. — С. 111.
1014 Там само. — С. 20.
1015 Там само. — С. 53.
1016 Загребельний П. А. Євпраксія... — С. 320.
1017 Там само. — С. 45.
1018 Там само. — С. 53.
1019 Там само. — С. 145.
1020 Там само. — С. 88.
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золотоволоса дівчинка (…)»1021. Відзначаємо, що прикметник 
зіщулена в контексті синонімізується з прикметником перестраше-
на. Письменник удається до традиційного для українців порівнян-
ня дівчини з осикою, що зумовлене особливістю дерева, яке ніби за-
вжди тремтить, тріпотить (від чого його народна назва трепета)1022, 
та здатністю людського організму виявляти зовнішні ознаки пере-
бування в стані страху — тремтіти, а отже, ‘відчувати страх, бо-
язнь’, порівн.: «Тремтіла дрібно-дрібно, як осичина в безвітряний 
день»1023.

Становище дівчини, яку насильно поневолено та розлучено 
з рідним краєм, транслюється шляхом порівняння із соколям, що 
знову демонструє вербалізацію української натурфілософії, напр.: 
«Чи не так склалося її життя? Мов маленьке соколя, вирвано її 
з рідного гнізда, кинуто в холодну чужину, приборкувано, зату-
ляно очі чорним каптуром, зв’язувало руки й ноги, закуто врешті 
у камінь»1024. Цікаво, що лексема соколя вже містить смисл “ма-
леньке”, а отже, письменник вводить у порівняння прийом тавто-
логії — мов маленьке соколя, підсилюючи зменшено-пестливе зна-
чення, що ілюструє типові ознаки мовлення українців.

Виявляємо також смисли, що становлять зміст субконцепту ім-
ператриця. Номінативне поле субконцепту становить іменник іс-
тота, що репрезентує становище титулованої особи як такої, що 
внаслідок наданого їй титулу не має можливостей для вияву осо-
бистісних характеристик — вікових чи статевих; натомість увага 
акцентована на званні жінки, що досягається відповідною дистри-
буцією іменника, порівн.: «А вдень — знов імператриця, істота, 
позбавлена віку, статі, надій, становища, відрізана від живого 
справжнього життя (…)»1025.   

П. Загребельний уживає прикметники допоміжна, мертва, що 
вербалізують особливості сприйняття жінки як особи, яка не ви-
являє ознак життя — мертва, а отже, й рис характеру, що роблять 
її індивідуальністю, а для інших вона є лише засобом, що допома-
гає досягнути необхідних цілей — допоміжна, порівн.: «Потрібна 
тільки для когось, для інших, про неї не думано, не дбано, мов-

1021 Там само. — С. 30.
1022 Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури… — С. 442.
1023 Загребельний П. А. Євпраксія… — С. 179.
1024 Там само. — С. 265.
1025 Там само. — С. 321.
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би справді була й не людиною, а якоюсь допоміжною мертвою 
річчю»1026. Українські мовні національно марковані дієслівні фор-
ми на -но, -то також актуалізують важливість висловленої думки 
для національної свідомості.

Простежуємо наявність мовних засобів, що вербалізують ха-
рактер стосунків між чоловіком-імператором та його дружиною, які 
відображені в ставленні до жінки як до об’єкта з правом на його во-
лодіння, що забезпечено функціюванням іменника власність у зна-
ченні ‘майно’, порівн.: «(…) Генріх, незвиклий до чулості, пам’ятав 
лиш про те, що він власник, володар, повелитель цієї молодої див-
но білої, неповторної жони, власності ж своєї не звик віддавати 
нікому»1027. 

Зміст субконцепту зреалізований смисловою структурою імен-
ників мучениця, жертва, що містять спільні смисли “випробуван-
ня”, “муки”, “переживання”, “страждання” та експлікують від-
повідний емоційний стан жінки, напр.: «Власне була мученицею 
(…)»1028; «А вона щоразу лиш жертва! Жертва Генріхова, жертва 
абата Бодо, жертва Матільдина, жертва папи Урбана»1029. Отже, 
репрезентовано образ-концепт жінки-жертви.

Номінативне поле субконцепту імператриця становлять лек-
семи зі смислами “святість”, “моральна чистота”, “безгрішність”, 
напр., виявляємо порівняння дівчини з церквою, основою якого є 
схожість авторитету релігійної організації в суспільстві, що репре-
зентовано прикметником всемогутня, сприйняттям церкви як осе-
редку святості: «Лишалася церква, у стінах якої сталося найстраш-
ніше, заплямована так само, як і вона, Євпраксія, але однаково 
всемогутня (…)»1030. Відповідні смисли, що засвідчують безгріш-
ність жінки, виявляємо в порівнянні її зі святою, напр.: «Натовпи 
вмовкли, дивилися на молоду жінку, як на святу, вражені її муж-
ністю, захоплені красою й чистістю, яка потужними струменями 
била з її лиця, з усієї постаті»1031.

Прикметники, що репрезентують зміст субконцепту, містять 
смисли “святість”, “чистота”, “безгрішність”, “цнота” — свята, 
неторкана; “недоступність”, “захищеність”, “замкненість”, “гор-

1026 Там само. — С. 319.
1027 Там само. — С. 198.
1028 Там само. — С. 176.
1029 Там само. — С. 326.
1030 Там само. — С. 170.
1031 Там само. — С. 349.
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довитість” — неприступна, “пасивність”, “урівноваженість”, “не-
зацікавленість”, “безсторонність” — спокійна, байдужа, порівн.: 
«Лише Євпраксія сиділа, як свята, неторкана й неприступна, над 
усім брудом, гидотною, крикнявою (…)»1032; «(…) була спокійна 
й, сказати б, байдужа»1033. 

Зміст субконцепту доповнюють прикметники мудра, що свід-
чить про розум, кмітливість, жіночу хитрість та життєвий досвід 
молодої особи, порівн.: «Ця молода жінка, окрім вроди і загадко-
вості, мала ще досить вільного часу, щоб стати мудрою (…)»1034. 
І прикметник сановна, що відображає високий соціальний статус 
жінки-імператриці, манеру її поведінки, напр.: «Перед сановною 
жінкою мали стояти всі чоловіки»1035.

Серед лексем-репрезентантів субконцепту імператриця вияв-
ляємо прикметники, що мають негативні конотації та позначають 
відповідний емоційний стан (переживання, страждання) й експлі-
кують емпатичне ставлення письменника до неї, напр.: “(…) не-
щасна молода жінка не мала сподівань ні на що”1036. Душевний 
стан жінки втілено в структурі прикметників-синонімів зі смисла-
ми “порожнеча”, “утрата моральних сил”, “втрата віри”, “безсилля”, 

“байдужість”, напр.: «Вичерпана, спустошена, безпорадна»1037. 
Прикметники-синоніми безпорадна, безпомічна репрезентують 
стан незахищеності жінки, відсутність допомоги від оточення, не-
можливість іти всупереч обставин, під несприятливим впливом 
яких вона опинилася, порівн.: «(…) маєш знати, що дивиться на 
тебе сама імператриця, до того ж молода й гожа жінка, опріч того — 
ув’язнена, нещасна, безпомічна»1038. 

Виявляємо низку лексем, що свідчать про необхідність дівчи-
ни стримувати будь-які вияви емоційності та володіти своїми по-
чуттями, контролювати їх. Прикметники, що доповнюють струк-
туру субконцепту, містять смисли “рівновага”, “стриманість”, “не-
доступність”, “складнощі комунікації”, “байдужість”, “безсторон-
ність”, “незацікавленість”, “поміркованість”, порівн.: «(…) знія-
ковіло всміхалися до княжни, а вона виходила від них, випрямле-

1032 Там само. — С. 123.
1033 Там само. — С. 152.
1034 Там само. — С. 103.
1035 Там само. — С. 150.
1036 Там само. — С. 202.
1037 Там само. — С. 343.
1038 Там само. — С. 266.
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на, холодна, неприступна, щоб за дверима впасти на руки Журини 
(…)»1039; «(…) дивувався: невже ота холодна, неприступна моло-
да жінка в золотій короні — то Євпраксія (…)»1040. Звертаємо увагу 
на функціювання прикметника випрямлена, який через позначення 
зовнішніх виявів стриманої поведінки, що виявляться манерою 
триматися, дотримуватися рівної постави тіла, відображає вну-
трішні стани, почуття — напруження, гордість. Як бачимо, опис не-
вербальних ознак, який систематично подає П. Загребельний, дає 
змогу розкрити внутрішні якості героїні, що продемонструємо далі.

Прислівники спокійно, холодно, що сполучаються з дієслова-
ми мовлення, також утілюють такі особливості публічної пове-
дінки, як стриманість, байдужість, напр.: «(…) хотілося закричати, 
але імператриці личила стриманість, тож і спитала майже спокій-
но (…)»1041; «(…) холодно сказала Євпраксія»1042. Дієслова мовлен-
ня, сполучаються з прислівниками, що омовлюють таку рису ха-
рактеру, як хитрість, лукавство, молодечу зухвалість, напр.: «…по-
цікавилася вона тепер уже лукаво»1043; «(…) зухвало поцікавилася 
вона»1044, а також відображають смуток, почуття болю, відчай, що 
їх відчуває молода жінка, порівн.: «(…) прошепотіла гірко й відчає-
но і зникла (…)»1045; «(…) сумовито сказала (…)»1046. 

Про сильну волю жінки, силу її духу, прагнення боротися за 
власну честь та гідність свідчать смисли деяких актуалізованих ав-
тором дієслівних форм, як-от: “боротьба”, “прагнення”, “зусилля”, 
“подолання” — битися, борсатися, рватися; “установлення”, “не-
похитність”, “зміцнення власних позицій” — стверджуватися, 
утверджуватися, порівн.: «(…) треба було битися самій, своїми 
власними силами, стверджуватися й утверджуватися власною 
сутністю, піднести свою чистість і або піднестися самій, або заги-
нути… Билася, борсалася, рвалася, мов риба в сітях, як птиця 
в перелісах, ніби лань у шорстких руках»1047. Відзначаємо наяв-
ність традиційних для української лінгвокультури порівнянь дів-

1039 Там само. — С. 70.
1040 Там само. — С. 150.
1041 Там само. — С. 314.
1042 Там само. — С. 316.
1043 Там само. — С. 147.
1044 Там само. — С. 262.
1045 Там само. — С. 148.
1046 Там само. — С. 157.
1047 Там само. — С. 311.
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чини з дикими поневоленими тваринами, зокрема рибою, пти-
цею, ланню, що вказує на волелюбність, прагнення до визволення, 
близькість до природи.

У дієсловах заперечувати, сперечатися та конструктивно зу-
мовленому значенні дієслова виказувати (непослух), що станов-
лять зміст субконцепту, виявляємо смисли “незгода”, “заперечен-
ня”, “небажання підкорюватися”, “власна позиція”, що свідчить 
про сильну волю жінки, стійкість її життєвих установок та неза-
лежність власної думки, порівн.: «(…) не міг збагнути, що саме 
тримає його коло цієї істоти, яка складається з самих ніг та золо-
того волосся, якій так личать чорні шати, яка вміє слухати, але ще 
ліпше вміє говорити, заперечувати, сперечатися, виказувати ди-
кий непослух»1048.

У структурі субконцепту виокремлюємо смисли, що містять-
ся в засобах омовлення стану самотності, напр.: «Імператриця сяг-
нула найвище за всіх і самотніша за всіх»1049. Виявляємо харак-
терне для ідіостилю П. Загребельного використання прийому пер-
соніфікації з метою експлікації душевного стану, основою якого є 
асоціативне співвіднесення із діями тварин чи природи, порівн.: 
«Самотність кричала над Євпраксією, як дикий птах, гула, як 
буря  (…)»1050.

Образ-концепт Євпраксія розкрито через субконцепт чужинка. 
Акцентуємо увагу на тому, що смислова структура цього субкон-
цепту мотивована невідповідністю жінки стереотипам, установле-
ним у межах конкретної культури, проте Євпраксія є чужинкою як 
у сприйнятті іноземної культури, так і в сприйнятті культури рідної 
(української), що зумовлено соціальними обставинами, під впли-
вом яких опинилася жінка. 

Окрему групу субстантивів на позначення субконцепту чужин-
ка становлять іменники, що в українській мові вербалізують нега-
тивну поведінку, напр.: «Цій розпусниці нічого не досить! Це всес-
вітня блудниця! «1051; «(…) на княжих учтах лакизи складатимуть 
про неї брудних пісень, називатимуть сукою-волочайкою»1052. У се-
мантичній структурі лексем розпусниця, блудниця, сука-волочайка 

1048 Там само. — С. 99.
1049 Там само. — С. 159.
1050 Там само. — С. 202.
1051 Там само. — С. 177.
1052 Там само. — С. 349.
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ви окремлюємо відповідні спільні смисли “легка поведінка”, “амо-
ральність”, “доступність”, “хтивість”, “гріховність”, “розпуста”. 

Звернемо увагу на смислову структуру іменника сука-
волочайка: перший компонент цього слова в українській мові квалі-
фіковано як вульгаризм, його вживають у функції лайливого слова 
стосовно жінки. Що ж до другого компонента наведеного іменни-
ка, то в сучасній українській літературній мові не знаходимо слова 
волочайка: його не фіксують чинні тлумачні словники, проте, оче-
видно, ця лексема є віддієслівним утворенням від волочитися в зна-
ченні ‘упадати за ким-небудь, виявляючи свою закоханість, любов, 
прихильність’, що засвідчує факт сприйняття жінки як такої, яка 
домагається уваги чоловіків. 

Зміст субконцепту репрезентовано прикметником чужа, що 
вказує на неможливість сприйняття поведінки жінки германською 
етноспільнотою, порівн.: «Нікому не потрібна, всім чужа в чужо-
му світі»1053; «Волосся вибивається золотими пасмами з-під чорно-
го жалобного накриття, а ноги і є цією істотою, дивною, чужою, 
яка з’явилася тут, мовби втілена образа імператорської гіднос-
ті (…)»1054; «А вона для них чужа, отож, байдужо-ненависна»1055. 
Складний прикметник байдужо-ненависна репрезентує смисли 
“відчуження”, “неприязнь”, “ворожість”, “неприхильність” та свід-
чить про відсутність уваги, співчуття, зацікавленості особистістю 
Євпраксії й прояви почуття ненависті до жінки, що демонструють 
представники германської етнокультури. Зазначений смисл оригі-
нально актуалізує повторення лексеми чужа в змодельованому ав-
тором виразі всім чужа в чужому світі.

Попри загальну негативну оцінку образу-концепту чужинка 
в його структурі виявляємо смисли “зацікавленість”, “захоплення”, 

“врода”, “задоволення”, “приємні враження”, що містяться в семан-
тичній структурі прикметника приваблива, напр.: «Коли діткнув-
ся цієї стегнастої, ще, власне, молодої і, здається ж, вельми прива-
бливої чужинки (…)»1056. Зауважимо на використання прикметника 
стегнаста, де омовлено характерну рису зовнішності української 
жінки, що демонструє її жіночність і привабливість.

1053 Там само. — С. 348.
1054 Там само. — С. 89.
1055 Там само. — С. 326.
1056 Там само. — С. 52.
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Образ-концепт Євпраксія зреалізовано завдяки його омов-
ленню субконцептом удова, що репрезентований іменем образу-
концепту, напр.: «…кількох літ, проведених в абатстві, й не помі-
чалося на ній, така сама дитина, хоч уже й удова, хоч і в жалобі 
(…)»1057. Зображаючи трагічну долю дівчини, П. Загребельний на-
голошує на невідповідності статусу вдови її віку, що досягнуто 
використанням іменника дитина, порівн.: «(…) дитина, хоч уже 
й удова»1058. Простежуємо своєрідне омовлення оксиморону.

Отже, образ-концепт Євпраксія, що вербалізований відповід-
ними субконцептами, містить як позитивно, так і негативно марко-
вані смисли у своїй структурі, що мотивовано насамперед зовніш-
німи соціальними чинниками.

П. Загребельний удається до описів зовнішнього портрета жін-
ки, зокрема привертає увагу низка лексем, що відображають струк-
туру та особливості волосся Євпраксії. Зауважимо, що волосся лю-
дини символізує життєву силу. У багатьох народів існує повір’я, що 
з волоссям можна забрати в людини здоров’я1059, а характеристи-
ка волосся свідчать про відповідні риси темпераменту людини, зо-
крема золотисте волосся, як уважається, втілює енергійність, лю-
бов до життя, тому з метою експлікації відповідних характеристик 
майстер слова репрезентує зовнішній портрет дівчини, яка має саме 
золотисте волосся: «…мала на золотистому своєму волоссі зо-
лоту корону імперії (…)»1060; «(…) весняний голубий вітер свобо-
ди… пустотливо бавився пасмом її золотистого розкішного во-
лосся (…)»1061. 

Простежуємо наявність засобів омовлення зачіски дівчини, 
що зреалізовано оказіональним складним прикметником зміїсто-
золоте, який відображає колір та спосіб укладки зачіски: «(…) оша-
лілий від несподіваного викриття, а може, від отого розпущеного 
зміїсто-золотого волосся, кинувся на неї, мов дикий звір, вчепив-
ся в волосся, хотів знищити оці теплі хвилі слов’янського сяяння 
(…)»1062. Перший компонент прикметника зміїстий — ‘той, який 
нагадує змію в русі; звивистий’, ужитий на позначення хвилястого 

1057 Там само. — С. 82.
1058 Там само. — С. 82.
1059 Королев К. Энциклопедия символов, знаков, эмблем / К. Королев. — М. : 

Эксмо, Спб : Terra Fantastica, 2003. — С. 56.
1060 Загребельний П. А. Євпраксія... — С. 159.
1061 Там само. — С. 332.
1062 Там само. — С. 163.
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розпущеного волосся дівчини. Привертає увагу іменник сяяння, що 
синонімізується із лексемою волосся, характеризуючи його за ко-
льором та структурою.

Структуру волосся також характеризують прикметники буйне, 
розкішне. Знаковим є його порівняння із коштовністю, що вказує на 
такі ознаки, як густе, здорове, сяюче, напр.: «(…) лиш буйне волосся 
вибивалося їй з-під накриття, мов найбільша коштовність (…)»1063. 

 Описуючи структуру волосся, письменник послуговується 
специфічним порівнянням його м’якості із димом, основою якого є 
невиразність компонентів структури суміші, що виділяється в по-
вітря після згорання певної речовини, а це не виражено візуально 
та на рівні тактильних відчуттів, і відчуттями після дотику з надто 
м’яким волоссям, відповідно, таким, що не залишає виразних вра-
жень про власну форму, порівн.: «…мамка Журина схилялася над 
нею, гладила її м’яке, мов дим волосся (…)»1064. Уважаємо це порів-
няння оригінальною знахідкою автора.

Виявляємо лексеми, що введені в текст із метою відображення 
кольору шкіри дівчини. Привертають увагу власне авторські склад-
ні прикметники білоколінність, білоліктність, порівн.: «Раділа 
своїй стрункотілості, білолікотності, білоколінності. Жінка з ті-
лом білим, мов дерево без кори»1065. Основою порівнянь, ужитих 
письменником для відображення кольору тіла, є візуальні показни-
ки, співвідносні із об’єктами флори, а саме з деревом без кори, ліле-
єю, порівн.: «Оспівуватимуть її прекрасне золоте волосся, лоб, білі-
ший за лілеї, білі руки з тонкими, довгими й гладенькими пальця-
ми, молоде, прекрасне й ласкаве тіло (…)»1066. Прикметник ласка-
ве, вжитий у значенні ‘приємний для сприймання; ніжний’, з метою 
опису тіла на основі отриманих тактильних відчуттів.

Про стрункість, незначну масу тіла, невагомість дівчини, її 
“легкість” для зорового сприйняття свідчить порівняння із хмарин-
кою: «Євпраксія була легенька, мов хмаринка, сяяла вся золотом 
і молодістю, поряд з нею видавався геть недоречним і безглуздим 
довжезний маркграф (…)»1067.

1063 Там само. — С. 320.
1064 Там само. — С. 9.
1065 Там само. — С. 173.
1066 Там само. — С 174.
1067 Там само. — С. 50.
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Констатуємо наявність низки лексем, що репрезентують очі 
дів чини та її погляд, напр., колір та форма очей відображена шля-
хом уведення в дискурс власне авторського порівняння із сірим до-
вгастим птахом: «Її очі напливали на нього, мов два сірі довгасті 
птахи»1068. У метафоричному вживанні дієслів зі значенням одно-
кратності дії простежуємо з’яву смислів “швидкість”, “різкість” — 
метнути, ковзнути, “швидкість”, “біль”, “сила”, “враження”, 
“рана” — полоснути, що відображають можливість жінки переда-
ти певну інформацію, незадоволення діями чоловіка чи їх несхва-
лення, тим самим викликаючи відповідну реакцію, переживання 
в адресата, порівн.: «(…) тільки метнула на нього погляд, ковзну-
ла по ньому своїми сірими очима, від погляду яких у іншого чоло-
віка зайшлося б серце (…)»1069; «(…) Євпраксія полоснула його сво-
їм сіро-сталевим поглядом, з неприхованою погордою до його ні-
кчемної пихатості говорила далі (…)»1070.

П. Загребельний уживає прикметники висока та ставна в зна-
ченні ‘гарно й пропорційно складена’, що характеризують зріст 
та будову тіла дівчини, напр.: «Висока, майже як Генріх, став-
на, дивно вродлива (…)»1071; «(…) висока білява слов’янка, бліда, 
з величезними сірими очима, погляду яких ніхто не витримував 
(…)»1072. З метою зображення будови тіла дівчини майстер сло-
ва порівнює його із тростиною. Така асоціація зумовлена схожіс-
тю візуальних ознак рослини та стрункої, високої дівчини, напр.: 
«(…) і вона — коло підніжжя, уся в чорному, висока, тонка, ось-
ось зламається, мов тростина під вітром»1073. Але, як бачимо, 
вживання зазначеної лексеми актуалізує й смисл “вразливість”, 

“делікатність”, оскільки може “зламатися” від життєвих негараз-
дів.

Простежуємо наявність лексем, що репрезентують зміст пе-
риферійних образів-концептів, серед яких виокремлюємо образи-
концепти графиня та мамка.

На позначення образу-концепту графиня вжито іменник влас-
ниця, що сполучається із прикметником жорстока та містить смис-

1068 Там само. — С. 90.
1069 Там само. — С. 153.
1070 Там само. — С. 157.
1071 Там само. — С. 134.
1072 Там само. — С. 288.
1073 Там само. — С. 334.
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ли “хижість”, “лютість”, “суворість”, “різкість”, “немилосерд-
ність”, “злість”, “безжалісність”, що негативно окреслюють геро-
їню, порівн.: «(…) у ній промовляє жорстока власниця, вона тим 
самим уперто підкреслює, що володіє на цьому світі всіма: папою, 
єпископами, королями, герцогами, графами»1074. Тотожні смисли 
виявляємо і в структурі значень лексем, що змоделювали словоспо-
лучення хижий звірок, напр.: «Та нагадувала гострозубого хижо-
го звірка, що так і хоче вчепитися тобі в горло»1075. У структурі 
прикметника гострозубий закодовано смисли “хижість”, “жорсто-
кість”, оскільки наявність гострих зубів у тварини передбачає її на-
лежність до класу хижаків. Підсумовуючи сказане, відзначимо тен-
денцію до нагромадження ідентичних смислів у лексемах унаслі-
док актуалізації дистрибутивних зв’язків.

Дієслово сичатиме в значенні ‘висловлювати невдоволен-
ня, злобувати (здебільшого приховано)’, що становить зміст 
образу-концепту, має виражену негативну оцінку та містить смис-
ли “злість”, “невдоволення”, “підступність”, напр.: «(…) маленька 
графиня з сатанинськими пасмугами смаги на личку, сичатиме 
(…)»1076. Зменшено-пестлива форма личко репрезентує авторську 
іронію, що  також характерно для української ментальності і мов-
них форм її вираження, адже й ворогів українці зазвичай називають 
вороженьками, чим дивують представників інших лінгвокультур.

Що ж до образу-концепту мамка, то зазначимо, що його наяв-
ність історично зумовлена, оскільки відображає специфіку проце-
су виховання, освіти княжих дітей на Русі. Ім’я образу-концепту 
репрезентовано іменником у застарілому значенні мамка, тобто 
‘нянька, годувальниця’.

Зміст образу-концепту репрезентує іменник годувальниця в зна -
ченні ‘жінка, яка годує грудьми дитину’ та юкстапозит мамка-
годувальниця, порівн.: «(…) що Журину взято до князівського ба-
бинця годувальницею маленької Євпраксії (…)»1077; «(…) бо ж вона 
мамка-годувальниця майбутньої імператриці (…)»1078.

У структурі концепту жінка, репрезентованого в рома-
ні “Євпраксія”, простежуємо асоціативне співвіднесення жін-

1074 Там само. — С. 292.
1075 Там само. — С. 329.
1076 Там само. — С. 301.
1077 Там само. — С. 17.
1078 Там само. — С. 121.
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ки та війська, що мотивовано прагненням до боротьби, підкорен-
ня та схожістю почуттів, викликаних перемогою над суперником 
у військових діях та оволодінням жіночою прихильністю, напр..: 
«Особливо болісне безсилля перед жінкою. Вона стає страшні-
шою за найчисленніше військо. Військо можна розбити — жінку 
ніколи»1079; «(…) бо світ безжальний і не простить тобі одної не-
взятої жінки навіть тоді, коли ти завоював усі його кріпості, зам-
ки й святощі»1080. 

Привертає увагу використання дієприкметника невзята сто-
совно жінки, яка не відповіла взаємністю, тобто не була підкорена. 
Промовистим є уживання дієслова володіти в значенні ‘мати мож-
ливість підкоряти когось своєму впливові, волі’ з метою відобра-
ження стосунків у фокусі гендерної дихотомії чоловік — жінка, що 
вибудовуються за принципом влади та підкорення, напр.: «Тепер 
володів імперією, жінкою ж заволодіти не міг (…)»1081; «(…) і від-
тоді ця земля стала для нього мовби приваблива жінка, якою хо-
чеш заволодіти, а вона ніяк не піддається»1082. 

Відзначимо також наявність асоціацій на позначення привабли-
вої жінки, що виражається в порівнянні її з територією — землею, 
що викликає в чоловіка певний інтерес, приваблює своїми власти-
востями та зумовлює його прагнення до володіння, домінування, 
підкорення. 

Відповідний фрагмент художнього дискурсу П. Загребельного — 
роман “Євпраксія” — унікальне соціально значуще джерело, оскіль-
ки розкриває важливе гендерне питання — становище жінки на 
Русі, ставлення до неї чоловіків, її роль у політичному житті дер-
жави. Соціальне пригнічення жінки, позбавлення її права вибору 
майбутнього призводить до зламаного людського життя. 

5.2.2. Мовні репрезентанти концепту 
жінка в романі “Роксолана”

Образи-концепти, що їх виокремлюємо в межах роману 
“Роксолана”, аналізуємо за обраною методикою, а саме: 

1) розглядаємо внутрішню форму образу-концепту — здійсню-
1079 Там само. — С. 145.
1080 Там само. — С. 146.
1081 Там само. — С. 155.
1082 Там само. — С. 94.
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ємо аналіз імені образу-концепту; 
2) виокремлюємо ключові субконцепти, що зреалізовують зміст 

образу-концепту Роксолана, та визначаємо їх смислову структуру; 
3) виявляємо смисли, що втілюють зовнішній портрет Роксолани; 

4) аналізуємо зміст периферійних образів-концептів.
Серед розмаїття емоційно-експресивних лексичних засобів, що 

реалізують образи жінок, виокремлюємо власні назви, що набува-
ють значного прагматичного наповнення, функціюючи в художньо-
му мовленні письменника.

Увагу фокусуємо на фрагменті художнього дискурсу пись-
менника, репрезентованому романом “Роксолана”. Назвою ро-
ману “Роксолана” письменник скеровує думку реципієнта у від-
повідному напрямку: події, що розгортаються в тексті, відбува-
ються в період турецько-татарських загарбань. Ім’я Роксолана 
пов’язане з цим відрізком української історії. Так автор пові-
домляє про межі часової референції подій, описаних у рома-
ні. Події, відображені в тексті, так чи так розгортаються довко-
ла суб’єкта референції, що до нього апелюють іменем Роксолана. 
Отже, власна назва Роксолана є засобом тематичної організа-
ції фрагментa художнього мовлення, що забезпечує його функ-
ціювання в позиції назви роману, а конотативна маркованість 
оніма розкриває потенційні можливості відповідного образу-
концепту, сформованого у свідомості П. Загребельного та 
в колективній свідомості українців.

Зосереджуємо увагу на вербалізації образу-концепту Роксолана, 
смисли якого виокремлюємо в межах, окреслених художнім дис-
курсом П. Загребельного. Іменем концепту є власна назва, що в ході 
колективного та індивідуального досвіду набуває властивості вті-
лювати значний масив культурно значущої інформації та перехо-
дить у загальну назву (антономазія).

Структуру концепту становлять культурні смисли, що відобра-
жають стереотипізацію мислення турецької та української куль-
тур стосовно жінки-українки. Вочевидь, є всі підстави констату-
вати наявність спільного етноспецифічного компонента семантич-
ної структури оніма Роксолана у представників українського ет-
носу, оскільки образ-концепт Роксолана — складова колективної 
мовної свідомості українців, що зумовлено їх спільною історією та 
культурою.
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Образ-концепт Роксолана формується внаслідок креативного 
мислення письменника, тому він є умовним конструктом, наслід-
ком уяви художника слова, проте співвідносним із реальною жін-
кою, яка є однією з найвидатніших постатей української історії. 

Образ Роксолани, сформований у колективній свідомості укра-
їнців, утворився виключно на основі легенд, художніх творів і ху-
дожнього фільму, знятого за мотивами твору. Цей образ є лише ін-
терпретацією, поданою в одній із форм мистецтва, а тому абсолют-
но точно не відображає реальних історичних фактів. 

Ім’я Роксолана відоме середньостатистичному українцю, 
оскільки вивчення однойменного роману відбувається в процесі 
оволодіння курсом шкільної програми, тому зміст цього концеп-
ту — власної назви — в українських мовців переважно формуєть-
ся на матеріалі художнього твору. Наявність концепту та його смис-
лова специфіка, якою він позначений у свідомості більшості укра-
їнців, значною мірою зумовлена інтерпретованим образом роману 
П. Загребельного. 

Внутрішню форму концепту — власної назви Роксолана — ста-
новить загальна назва “роксолани”. Це група кочових сарматських 
племен, які населяли Північне Причорномор’я з 2 ст. до н. е. до 
4 ст. н. е. і вели боротьбу проти Херсонеса, Римської імперії. 

Брак фактичного матеріалу, що надав би можливість устано-
вити етимологію етноніма роксолани, зумовлює неузгодженість 
історичних поглядів щодо цього питання. Проблему походжен-
ня роксоланів та їх можливий зв’язок із слов’янами розглядав ще 
М. Ломоносов, який відстоював думку про спорідненість цих ет-
нічних угруповань, одночасно ототожнюючи їх з племенем росо-
монів Іордану1083. 

1083 Примітка. Причиною пошуку спільного коріння цих племен є схожість 
першої частини складних етнонімів роксолани — росомони. За свідченням істори-
ків, етнонім роксолани походить із аланської мови, основа рокс- означає світлий, 
друга ж є назвою іранського племені алани. О. Стрижак припускає, що іранське на-
селення, утворивши складний етнонім роксолани, тобто “світлі алани”, яких уче-
ний уважає можливими предками “росів”, вирізняли білошкіре населення від тем-
ношкірих вихідців з Азії [Див.: Комар О. В. Сармати Поросся та “південна” гіпоте-
за походження Русі : [Електронний ресурс] / О. В. Комар. — Режим доступу : http://
archaeology.kiev.ua/pub/komar2.htm]. О. Комар уважає це твердження необґрунто-
ваним, посилаючись на той факт, що «в давнину північно-іранські племена слаб-
ко відрізнялися від “типово” європеоїдного населення» [Там само]. Науковці вва-
жають, що кочове сарматське плем’я роксоланів за часів перебування на терито-
рії сучасної України слов’янізувалося. Ю. Павленко також констатує, що до кінця 
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Історики тривалий час безуспішно намагаються вирішити, чи 
можна вважати роксоланів предками слов’ян. Це питання й досі 
привертає увагу багатьох учених, а всі запропоновані етимологіч-
ні гіпотези, на жаль, не можуть претендувати на статус достовір-
них. Однак не можна заперечувати й той факт, що мешканці терито-
рії Русі в певних народів викликали асоціації з племенем роксола-
нів. Історичні факти засвідчують використання відповідного етно-
німа стосовно мешканців українських земель. Ідеться про постать 
Роксолани. Відповідним етнонімом представники турецького народу 
апелювали до жінки з метою ідентифікації її етнічної приналежності.

З цією метою П. Загребельний також використовує зазначений 
етнонім, утворивши від нього зменшено-пестливу форму в поєднан-
ні із прикметниками маленька, мала, що вказують на вікові та зо-
внішні характеристики дівчини, порівн.: “мала роксоланка зачару-
вала султана”1084; “маленька роксоланка”1085. Письменник уводить 
у текст специфічну прикладкову структуру українка-роксоланка, 
обидва компоненти якої характеризують особу за національною 
приналежністю: “захопився малою українкою-роксоланкою”. 

Наголошуючи на наявності почуття непримиренності, відсут-
ності бажання підкорюватися як на характерних рисах етнопсихо-
логії українців, П. Загребельний уживає іменник донька, що під 
впливом контексту втрачає свою основну семантику і в сполучен-
ні з іменником роксолани вказує на національне походження, напр.: 
«То показуй те, що сховано у цієї доньки диких роксоланів»1086. 

Важливу функцію виконує й справжнє ім’я героїні — Анастасія, 
проте повну форму в тексті вжито лише один раз. Письменник на-
дає перевагу формі імені Настася. За походженням ім’я грецьке 
(anastasis — “воскресіння”)1087. Його внутрішня форма виражає 
смисл “переселення” — переселення зі світу мертвих у світ живих. 

Отже, онім Настася має символічний зміст, є втіленням вну-
трішніх характеристик, адже, розкриваючи образ-концепт україн-
ка, письменник неодноразово вживає дієслова воскресла, вознес-
лася, народилася заново, зміст яких становлять смисли “стійкість”, 
ІІ ст. н. е. на території Подніпров’я утворилося слов’яносарматcьке етнічне угру-
повання Роксоланія [Див. про це: Павленко Ю. В. Передісторія давніх русів у сві-
товому контексті : [моногр.] / Ю. В. Павленко. — К. : Фенікс, 1994. — С. 152–154].

1084 Загребельний П. А. Роксолана... — С. 154.
1085 Там само. — С. 186.
1086 Там само. — С. 28.
1087 Тлумачення походження і значення імен...
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“мужність”, “властивість перемагати”, “відродження”, “подолан-
ня”, що відображають відповідні психологічні риси. В історіогра-
фії відсутні дані щодо справжнього імені Роксолани. Отже, висно-
вкуємо, що вживання оніма Анастасія із характерною семанти-
кою, що закладена в його внутрішній формі, є творчим задумом 
письмен ника. 

Внутрішні характеристики людини, що своєрідно втілюють 
власні назви, передає онім Хуррем, уживання якого стосовно бран-
ки з Русі зумовлено її веселою вдачею. Власна назва функціює 
у творі для вербалізації образу-концепту Роксолана, проте має ту-
рецьке походження та зовнішню форму, напр.: «(…) і подивовані 
одаліски, які ждали від новенької зітхань, сліз і розпачу, а не весе-
лощів, назвали її вже того дня Хуррем — розвеселена»1088.

Як бачимо, оніми Роксолана, Настася та Хуррем є контексту-
альними синонімами, що забезпечують розкриття змісту концеп-
ту — власної назви Роксолана. 

Сьогодні іменем Роксолана називають жінок-українок, що 
втілюють конкретні психологічні характеристики — сильна воля, 
прагнення до свободи, незламність, патріотизм та ін., мають кон-
кретні риси зовнішності, напр., довге золотаве волосся, тому мож-
на констатувати факт переходу власної назви в загальну: простежу-
ємо процес апелятивізації, чи антономазії, що не є завершеним аб-
солютно, оскільки зберігається написання з великої літери.

Зважаючи на специфіку репрезентації концепту жінка у фраг-
менті дискурсу П. Загребельного, репрезентованому романом 

“Роксолана”, вважаємо за доцільне виокремити низку соціаль них 
ролей, що реалізують зміст образу-концепту Роксолана. Диферен-
цію ємо їх за такими параметрами: 1) ситуативний стан — невільни-
ця; 2) вікові особливості — дівчина; 3) титул чоловіка — дружина-
султанша; 4) спорідненість та свояцтво — мати; 5) ставлення ото-
чення до жінки — чужинка. Кожен із вищеназваних критеріїв дає 
підстави в межах смислової структури образу-концепту Роксолана 
виокремити субконцепти невільниця, дівчина, дружина-султанша, 
мати, чужинка, що членують його зміст на однорідні інформацій-
ні блоки.

Формування змісту субконцепту невільниця є наслідком подій 
епохи турецько-татарської навали на українські землі в період ХV – 
ХVI ст., тому для його вираження автор використовує іменники-

1088 Загребельний П. А. Роксолана… — С. 76.
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фемінативи, які сьогодні не відзначаються частотністю вживання, 
але вони характерні для фольклорних текстів, зокрема для неволь-
ничих пісень, дум. 

Спостерігаємо також уживання іменників невільниця, полонян-
ка, бранка, рабиня, раба, що мають спільні смисли “неволя”, “на-
сильство”, “влада”, “залежність”. Суфікси –иц(я), -ин(я), на відмі-
ну від –к(а), не належать до  продуктивних засобів деривації в су-
часній українській мові, хоч останнім часом вони актуалізувалися. 
Використання похідних фемінативів із цими суфіксами сприяє пе-
редачі атмосфери відповідної епохи.

Для відображення становища жінки-невільниці П. Загребельний 
використовує іменники — назви неістот: партія, дарунок, товар, 
що мають спільні смисли “предмет”, “продаж”, “купівля”, “вар-
тість”, порівн.: «(…) я замовив привезти мені партію полонянок із 
слов’янських земель. Я навіть поставив умову: товар повинен бути 
добірний і, сказати б, нещоденний, особливий»1089; «Прийшли взяти 
тебе в дарунок»1090. Унаслідок метонімічного перенесення за суміж-
ністю ознак одного предмета на суб’єкт утворюються нові лексико-
семантичні варіанти слів, семантична структура яких відображає 
нівеляцію особистості жінки-невільниці чоловічою частиною ту-
рецького населення, сприйняття їх як речей, що мають матеріаль-
ну цінність, можуть бути проданими та подарованими. Сполучення 
іменника товар з оцінними прикметниками-синонімами добірний, 
нещоденний, особливий, що мають смисли “найкращий”, “відмін-
ний”, “якість”, “незвичність”, “винятковість”, “своєрідність”, “не-
повторність”, типові для цього іменника, враховуючи пряме зна-
чення, проте в дискурсі П. Загребельного такі контексти сприяють 
інтенсивності вияву оцінної складової субконцепту. Простежуємо 
омовлення гендерного стереотипу жінка-річ, про що йшлося в по-
передньому розділі.

Для розкриття субконцепту невільниця художник слова вжи-
ває низку характерних прикметників та дієприкметників, що ві-
дображають 1) ставлення до жінок — упосліджена, понижена; 
2) душевний стан — нещасна, пригнічена; 3) несприятливий ситу-
ативний стан — куплена, продана, уярмлена, безрідна, напр.: «(…) 
а вона ж тільки рабиня, куплена й продана, безрідна, нещасна, мала 

1089 Там само. — С. 25.
1090 Там само. — С. 65.
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й упосліджена1091; «(…) султан полюбив її — уярмлену, пониже-
ну, пригнічену»1092. 

Іменники дівчатка, молодиці, сполучаючись із фразеологізмом 
чорна робота, за семантикою зближаються зі значенням фемінати-
ву рабиня, порівн.:  «(…) дівчатка й молодиці для чорної роботи, 
красуні для втіхи синам ісламу, гаремне м’ясо, дивні витвори при-
роди, з тілами прекрасними й чистими, яких не наважився торкну-
тися навіть сонячний промінь»1093.

На позначення субконцепту невільниця письменник уживає 
іменник спільного роду сирота в значенні ‘людина, яка залиши-
лася без рідних, близьких; одинока, самітна людина’, що, сполу-
чаючись із прикметником бездомний — ‘який не має сім’ї, одино-
кий’ — увиразнює власну семантику, оскільки спостерігаємо аплі-
кацію ідентичних смислів, порівн.: «Вона йшла, бездомна сирота, 
нещасна бранка, продана й проклята під чужим небом»1094. 

Іменники-фемінативи на позначення субконцепту вступають 
в атрибутивні зв’язки із групою дієприкметників доконаного виду 
пасивного стану, які вказують на те, що дію стосовно певної особи 
виконує інша особа: це свідчить про можливі насильницькі дії сто-
совно жінки, напр.: «Жертва темних сил, дочасна мучениця…по-
збавлена волі, пограбована й обдерта з волі, яку коли й ще й збе-
регла, то хіба що глибоко в серці та в неприборканості своїй»1095. 
Значення дієприкметників уважаємо конструктивно зумовленим, 
оскільки їх реалізація потребує наявності іменника в родовому від-
мінку. Окрім того, в цих контекстах простежуємо з’яву нових смис-
лів у лексем пограбована, обдерта. Наведені лексеми семанти-
кою наближаються до значення прикметників безправна, безвольна, 
оскільки семи “підкорення”, “позбавлення”, “покора”, “примус”, 
“фізична сила”, що входять y структуру значень лексем пограбо-
вана, обдерта, сполучаються з іменником воля, що містить семи 
“право”, “свобода”. Розкриттю субконцепту слугує іменник мучени-
ця (‘та, яка переносить або перенесла муки, випробування’) , що ха-
рактеризує тяжкий душевний стан жінки та містить смисли “мука”, 

“випробування”, “біль”, “страждання”, “терпіння”.

1091 Там само. — С. 393.
1092 Там само. — С. 538.
1093 Там само. — С. 23.
1094 Там само. — С. 31.
1095 Там само. — С. 32.



339

5.2.2. Мовні репрезентанти 
концепту жінка в романі “Роксолана”

Уживання іменника пожива в значенні ‘те, що живить організм, 
забезпечує його життєдіяльність’ засвідчує нівеляцію статевих та 
особистісних характеристик рабинь. Чоловіки сприймають їх як за-
сіб, що може забезпечувати повноцінне функціювання їхнього ор-
ганізму, напр.: «Скуті ланцюгом, у залізних нашийниках для чо-
ловічої юрби вже мовби й не жінки, погляди лиш ковзають по них 
і летять далі, пожадливо шукаючи собі ласішої поживи  (…)»1096. 

Тож смисли, що їх виокремлюємо в структурі субконцепту невіль-
ниця, зумовлені конкретним періодом історії та не актуальні сьогодні.

У смисловій площині художнього дискурсу П. Загребельного 
виокремлюємо засоби омовлення субконцепту дівчина. Його но-
мінативне поле становить низка похідних номінативів — дівча, 
дівчинка, дівчисько, дівчинонька.

Письменник уводить у текст низку прикметників, що відобра-
жають внутрішні характеристики дівчини, напр.:  «(…) молоде бі-
лотіле дівча з волоссям у золоті червонім, ніби у вогні тогосвітнім, 
п’ятнадцятилітнє, зухвале, невпокорене і — о всемогутність аллаха 
єдиного й милосердного — розсміяне та безжурне»1097;  «(…) про-
бував зупинити свавільну дівчину»1098; «Просто дурне дівча? Але ж 
справді дивне на вигляд і вдачею»1099;  «(…) зате султана здивува-
ла й зачудувала аж так, що не міг уже відірватися від споглядання 
цієї дивовижної дівчини, в якій вміщувалося стільки несподіванок, 
стільки щедрих знань, що, здавалося б, їх нездатна була витрима-
ти людська природа!»1100;  «(…) зітхання захвату супроводжувало 
й переслідувало цю таємничу незвичайну дівчину (…)»1101. 

У семантичній структурі виокремлених прикметників визнача-
ємо смисли “неповага”, “нахабство” — прикметник зухвале; “не-
покора”, “волелюбність”, “власний розсуд”, “неможливість обме-
жень”, “неможливість контролю” — прикметники-синоніми сва-
вільна, неприборкана, невпокорене; “веселощі”, “радість”, “безтур-
ботність”, “грайливість”, “сміх” — розсміяне, безжурне; “незвич-
ність”, “незрозумілість”, “індивідуальність”, “виразність”, “непо-
вторність”, “рідкість”, “подив” — дивовижна, незвичайна, дивне; 

“загадковість”, “незбагненність”, “неосяжність” — таємнича. 
1096 Там само. — С. 45.
1097 Там само. — С. 8.
1098 Там само. — С. 86.
1099 Там само. — С. 53.
1100 Там само. — С. 160.
1101 Там само. — С. 46.
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Прикметник із конструктивно зумовленим значенням повна — 
порівн.:  «(…) мужня, зухвала, повна незбагненної чарівливості 
(…)»1102 — в дистрибуції до прикметника незбагненний та іменни-
ка чарівливість набуває смислів, що становлять зміст лексем ди-
вовижна, дивна, незвичайна, рідкісна, таким способом синонімізу-
ючись із ними. Констатуємо з’яву смислів “вплив”, “магія”, “при-
вабливість”, які виокремлюємо внаслідок сполучення прикметника 
повна з іменником чарівливість — ‘який впливає чарами’. 

Значення прикметника сповнена, що зумовлюється його дис-
трибуцією, репрезентує такі характеристики, як розум та життє-
ва енергія:  “(…)  сповнена життя й іскристого розуму дівчи-
на  (…)»1103.

Концептуальний простір субконцепту дівчина становлять діє-
слова, що містять смисли “швидкість”, “рух”, “неспокій”, “воля”, 
“різкість”. Це загалом зумовлено віковими особливостями, фізич-
ним станом та вдачею дівчини, напр.: «Дівча золотоволосе кинуло-
ся до облавків»1104;  «випручується і летить до облавків кадриги»;  
«а дівча вистрибує-витанцьовує»; «схопилася на ноги»;  « виско-
чила з купелі»1105;  «скочила на ноги, закружляла»1106;  «вдарилася 
у такий шалений танок»1107. Разом із тим, письменник уживає емо-
ційно нейтральні дієслова, надаючи їм експресії, сполучаючи їх із 
прислівниками способу дії, що також містять вищеназвані смисли, 
порівн.: “йшла вистрибцем”1108; “йшла вільно”1109.

П. Загребельний наголошує на невинності та чистоті дівчини-
українки, що репрезентовано прикметниками невинна, праведна, 
чиста, напр.: «А вона ж невинна й праведна, мов щойно народже-
не пташеня»1110; «Ця дівчина чиста як ранкова квітка, скупана 
в росі»1111. 

Майстер слова застосовує порівняння дівчини з пташеням 
і квіт кою. Цей асоціативний ряд, як неодноразово наголошувалося, 

1102 Там само. — С. 54.
1103 Там само. — С. 11.
1104 Там само. — С. 11.
1105 Там само. — С. 82.
1106 Там само. — С. 84.
1107 Там само. — С. 86.
1108 Там само. — С. 43.
1109 Там само. — С. 43.
1110 Там само. — С. 45.
1111 Там само. — С. 29.
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характерна ознака української народної творчості. Прикметники 
праведна й правовірна вступають у синонімічні зв’язки: «(…) голо-
вне — молода, приваблива, правовірна, від чого, бач, розкіш погля-
дів ще побільшується»1112. Смисли “безгрішність”, “моральність”, 
“чистота” становлять зміст іменника праведниця, що також свідчить 
про дотримання дівчиною-українкою принципів моральності, зу-
мовлених соціальними конвенціями, зокрема релігійними, порівн.: 
«А хіба ж вона не праведниця!»1113. 

Зазначимо, що «для українця характерне прагнення до самопіз-
нання, заглибленість у себе, прагнення до усамітнення  (…)»1114. Це 
підтверджують лексичні засоби відображення таких рис, як схиль-
ність до усамітнення, роздумів, що є виявом інтровертності як влас-
тивості етнопсихології українців загалом, напр.:  «(…)  була невло-
вима, як дух, неприступна, наче скелястий острів посеред розбур-
ханого моря. Так ніби цій шістнадцятилітній дівчині вже давно від-
крилася мудрість людської неприступності (…)»1115. Мотивованість 
уживання порівнянь дівчини зі скелястим островом та духом є ціл-
ком прозорою. Обидва лексико-семантичні варіанти лексеми ост-
рів — ‘1) ділянка суходолу, оточена з усіх боків водою; 2) ділянка 
землі, яка чітко вирізняється на тлі решти місцевості’1116 — зумов-
люють утворення відповідних тропів, оскільки острів як специфіч-
на ділянка суходолу викликає асоціації з ізольованістю та самотніс-
тю, а також може розглядатися як осередок усамітнення та схован-
ка від неспокою, хаосу, що ним може бути довкілля, культурні нор-
ми якого людина не сприймає. Отже, виокремлюємо смисли “уса-
мітнення”, “ізольованість”, “виразність”, “незвичність” у структу-
рі вживаного тропа. Смисли “невловимість”, “абстрактність”, що 
становлять зміст лексеми дух, свідчать про неможливість осягнен-
ня поведінки дівчини.

Очевидно, риси, репрезентовані смисловою структурою ви-
щевказаних прикметників, представники турецької етноспільно-
ти сприймають як незвичні, такі, що суперечать нормам поведінки, 
прийнятної в їх суспільстві, а тому вони викликають подив. 

У межах смислової структури образу-концепту Роксолана уви-
разнюється субконцепт чужинка. Формування субконцепту та сми-

1112 Там само. — С. 46.
1113 Там само. — С. 143.
1114 Там само. — С. 274.
1115 Там само. — С. 156.
1116 ВТУСМ — С. 864.
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сли, що становлять його зміст, зумовлені неприйняттям рис етноп-
сихології однієї нації іншою. Риси, притаманні представнику пев-
ної етноспільноти, є незвичними для репрезентанта етноспільноти 
іншої, оскільки вони суперечать установленим конвенціям суспіль-
ства. Таким чином, невідповідність норм поведінки жінки-українки 
нормам, прийнятим у Туреччині, зумовлює негативні конотації, що 
супроводжують відповідні лексеми, які вербалізують субконцепт 
чужинка.

Іменник чужинка характеризується сполучуваністю із при-
кметниками, що вказують на особливості темпераменту жінки, 
який суперечить оригінальному світовідчуттю турецького етносу 
та виходить за межі прийнятних у турецькій культурі норм пове-
дінки. Прикметник дика зі смислами “волелюбність”, “неприбор-
каність” відображає відповідні риси жінки, порівн.: «Султанська 
мати задумала завдати удару цій дикій чужинці  (…)»1117.

Мовну реалізацію субконцепту забезпечує іменник іншомов-
ного походження гяурка, від гяур1118. Смисл, породжений цією лек-
семою, фокусує увагу реципієнтів на важливості для турків факту 
наявності відмінності в релігійних поглядах. Фемінатив гяурка вже 
своїм існуванням у турецькій мові свідчить про наявний у мовній 
свідомості її носіїв факт негативного ставлення до вірувань інших 
народів, що є показником виразного турецького етноцентризму.

Лексема гяурка сполучається із прикметниками проклята, не-
нависна, що мають виключно негативну семантику та виражають 
почуття ненависті, неприязні до дівчини-українки: “проклята гя-
урка”; “ненависна гяурка”1119. Уживання прикметника підступна зі 
смислами “хитрість”, “нещирість”, “лукавство”, “обман” засвідчує 
неприхильність до жінки через приписувані її поведінці лукавство 
та нещирість, порівн.: “підступна чужинка”1120. 

Влада Роксолани над Сулейманом була незрозумілою та непри-
йнятною для турецької ментальності, тому її пояснювали здатністю 
жінки до чаклунства, ворожіння з метою досягнення власних ба-
жань, що зумовило вживання синонімів-іменників відьма, чарівни-
ця, чаклунка та дієслів зачарувати, запаморочити, порівн.: «Може, 

1117 Загребельний П. А. Роксолана… — С. 254.
1118 Примітка. ‘У магометан — назва іновірця; “невірний пес” (заст., зневаж.)’ 

[ВСУМ — С. 268].
1119 Загребельний П. А. Роксолана …— С. 254.
1120 Там само. — С. 256.
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тому й лютилися натовпи, називаючи її чарівницею й чаклункою, 
що неспроможні були розгадати її душу, не знали, чого хоче ця див-
на жінка, до чого прагне»1121; «Вона зачарувала пресвітлого султа-
на, запаморочила його злим чаклунством аж так, що він не хотів 
нікого бачити й чути  (…)»1122. Негативні конотації, що їх містить 
структура семантики іменників на позначення субконцепту, зумов-
люють сполучуваність із відповідними прикметниками, що мають 
негативну оцінку, напр.: “зла чарівниця”1123.

Надання українській жінці титулу султанші, що існує виключ-
но в країнах Сходу, розцінюється турками як протизаконна дія. 
Факт недостойності та неможливості українки бути султаншею ре-
презентовано смислами “звання”, “титул”, “незаконність”, “при-
власнення”, що їх містить фемінатив самозванка. Іменник само-
званка сполучається з прикметником, що містить смисли “невідпо-
відність”, “нездатність”, напр.: “Нікчемна самозванка?”1124. Це по-
силює негативну оцінку.

Простежуємо порівняння жінки із такими рослинами, як будяк, 
кропива. Їх використання мотивовано схожістю неприємних так-
тильних відчуттів, викликаних рослинами, що, відповідно, зумов-
лює небажання фізичного контакту з ними та особливостей вия-
ву поведінки турецького суспільства — тенденції уникати, цурати-
ся, триматися осторонь жінки-українки як представниці іншої ет-
носпільноти, а також неприхильним, ворожим ставленням турків 
до неї, порівн.: «Покинута богом і людьми — кропива край доро-
ги, будяк з гострими колючками, ніжний звір з отруйними пазура-
ми — опинилася серед таких самих, як і вона, вирваних з рідниз-
ни, відірваних від походження, кинутих у клітку (…)»1125. Лексема 
звір сполучається з прикметником ніжний, у семантичній структурі 
якого містяться семи “ласка”, “любов”, що дає змогу змоделювати 
позитивну оцінку. Внаслідок поєднання антонімічних смислів про-
стежуємо утворення оксиморону — ніжний звір. Зауважимо й на-
явність авторського неологізму ріднизна. Утворення його, очевид-
но, мотивовано намаганням автора привернути увагу до концепту 

“свій”. 

1121 Там само. — С. 342.
1122 Там само. — С. 146.
1123 Там само. — С. 256.
1124 Там само. — С. 53.
1125 Там само. — С. 159.
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Отже, лексеми-репрезентанти субконцепту чужинка позначе-
ні негативними конотаціями, що, головно, зумовлено неприйнят-
тям турецьким суспільством членів іншої етноспільноти, які збері-
гають риси ментальності свого народу. 

У структурі образу-концепту Роксолана виокремлюємо смис-
ли, що формують субконцепт султанша, маркований турецькою 
етноспецифікою. Номінативне поле субконцепту репрезентоване 
словами-синонімами, що відображають владу жінки, яку вона отри-
мує внаслідок свого соціального статусу дружини султана, порівн.:  

“(…) володарка цієї землі “1126; “всемогутня повелителька”1127. Для 
фемінативів на позначення цього концепту характерна сполучува-
ність із прикметниками, що також указують на владні можливос-
ті султанші — могутня султанша1128, від прикметника могут-
ня утворені похідні, що вказують на найбільший вияв ознаки “мо-
гутність”, напр.: “наймогутніша жінка в імперії”1129; “всемогут-
ня султанша”1130. Ці прикметники вступають y синонімічні зв’язки 
зі словами, що належать до системи книжної лексики й виражають 
при цьому смисли “влада”, “підкорення”, “сила”, “авторитет”, напр.: 

“царствена султанша”1131, системи застарілої лексики — “вель-
можна жінка”1132, репрезентують й урочистий стиль мовлення — 
“владча жінка”1133. Цей синонімічний ряд доповнюють прикмет-
ники: “можновладна (султанша)”1134 та “велика (султанша)”1135. 
Прикметник велика, вжитий у переносному значенні, за змістом то-
тожний до вищеназваних прикметників. Письменник указує на по-
пулярність жінки-султанші, якої вона досягла за межами своєї кра-
їни. Про це свідчить сполучуваність відповідного іменника з при-
кметником славетна, а також уведення в текст персоніфікованого 
метонімізованого образу, що змодельовано використанням відпо-
відного тропу, напр.:  «(…)  зачарував цю славетну султаншу, пе-
ред якою дрижала уся Європа»1136.

1126 Там само. — С. 245.
1127 Там само. — С. 302.
1128 Там само. — С. 434.
1129 Там само. — С. 625.
1130 Там само. — С. 381.
1131 Там само. — С. 255.
1132 Там само. — С. 460.
1133 Там само. — С. 595.
1134 Там само. — С. 475.
1135 Там само. — С. 498.
1136 Там само. — С. 595.
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Значну увагу П. Загребельний приділяє змалюванню душевно-
го стану, переживань султанші. Частина цих емоцій пов’язана зі ста-
новищем жінки-султанші в турецькій культурі. Постійні завойов-
ницькі походи чоловіка змушують дружину залишатися наодинці зі 
своїми проблемами, наштовхують на сумні роздуми та прирікають 
на самотність. У листі дружини до султана знаходимо відповідні 
порівняння, метафори, крім того, дієслова, що виражають душев-
ний стан самотньої жінки, напр.: «Коли питаєте про вашу послуш-
ницю, що через ваш від’їзд печінка звуглилася, груди стали руї-
ною, очі — висхлі джерела; коли питаєте про сироту-утопленицю 
в морі туги, яка не розрізняє дня від ночі, котра страждає від лю-
бові до вас, яка збожеволіла дужче за Фархада і Меджнуна, відколи 
розлучена зі своїм володарем»1137; «стояла самотня, мов храм»1138; 
«вся зчорніла в душі від розлуки з султаном»1139. Дієслова-синоніми 
ниділа, нудьгувала репрезентують однакові смисли, зокрема такі, як 
“сум”, “тривога”, “очікування”, “журба”, “мука”, “одноманітність”, 
вербалізують душевний стан самотньої жінки, напр.:  «(…)  султан 
знов у походах, а вона нудьгувала в садах гарему»1140;  «(…)  ниділа 
в глибинах гарему»1141. 

Низку дієприкметників та прикметників зі смислами “втра-
та сил”, “утома”, “позбавлення спокою”, “відсутність підтримки”, 
“безпомічність” також ужито на позначення душевного стану сул-
танші, напр.:  «(…)  знеможена від дум, розгублена, безпорадна  
(…)»1142. Про втрату моральних сил жінки свідчить уживання діє-
прикметників підбитий, зламаний, умираючий, зміст яких станов-
лять смисли “втрата”, “фізичні сили”, “моральні сили”, “вражен-
ня”, “закінчення життя”, порівн.: «Іноді було в ній щось від підби-
тої пташки, зламаного дерева, вмираючого звуку (…)»1143.

Мовленню письменника властивий художній засіб уособлення, 
який використано як указівку на вияв негативних емоційних ста-
нів жінки, що визначаємо на основі аналізу семантики, яка акту-
алізується за умови сполучуваності іменників туга, розпука, са-
мотність, ненависть, сирітство з відповідними дієсловами, по-

1137 Там само. — С. 393.
1138 Там само. — С. 569.
1139 Там само. — С. 519.
1140 Там само. — С. 421.
1141 Там само. — С. 473.
1142 Там само. — С. 475.
1143 Там само. — С. 219.
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рівн.: « (…) в очах у неї залягла важка туга бездомності»1144; 
«А в Хуррем за видимою безтурботністю туга клекотіла щодалі 
дужче (…)»1145; «Aле то були дні, коли вона задихалася од відчаю, 
коли безнадійна самотність і сирітство терзали її душу»1146; 
«(…)  ненависть пожирала її  (…)»1147.

П. Загребельний відображає душевні переживання жінки-сул-
тан ші, яка змушена переймати культуру та зазнавати впливу соці-
альних конвенцій турецького суспільства, що негативно впливає на 
її емоційний стан, певним чином “ламає” її. Смислова структура 
лексем на позначення субконцепту співвідносна з такими рисами 
поведінки, як стриманість і мовчазність з метою приховування сво-
їх істинних почуттів: «(…) не сміла навіть заплакати за сином чи 
за своїм дитинством, бо судилася їй тільки урочиста поважність, 
приречена була на скам’янілість і маєстатичність і тим плати-
ти за своє так зване щастя зватися султаншею (…)»1148; «(…) вона 
приймала все добре й лихе зовні незворушно, іноді навіть розвесе-
лено, а сама поволі наливалася отрутою (…)»1149. 

Однак тяжкий душевний стан жінки спричинений її насильним 
поневоленням, розлукою з Батьківщиною. Почуття суму та туги 
за рідним краєм вербалізовано у формі дієслів ридати, стогнати, 
напр..: «(…)   прокинувшись, стогнала від розпачу і ридала, ридала 
за навіки втраченим»1150. Комбінація контрастних смислів, що ви-
никають унаслідок дистрибуції фемінатива султанша (напр.: «(…) 
не переставала відчувати на своїй ніжній шиї холодний дотик за-
ліза; султанша в залізному нашийнику»1151) дає підстави конста-
тувати, що письменник удало використовує оксиморон як засіб ре-
презентації цього субконцепту. 

Тотожну смислову структуру репрезентує сполучення лексем 
володарка — злидарка, напр.: «(…) володарка і злидарка водно-
час»1152. Тут простежуємо використання стилістичного прийому ан-
титези. Іменник злидарка набуває нового лексико-семантич ного ва-

1144 Там само. — С. 421.
1145 Там само. — С. 158.
1146 Там само. — С. 409.
1147 Там само. — С. 613.
1148 Там само. — С. 439.
1149 Там само. — С. 573.
1150 Там само. — С. 248.
1151 Там само. — С. 223.
1152 Там само. — С. 421.
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ріанта — ‘особа жіночої статі, яка не має свободи’, — що за змістом 
збігається з відповідним значенням іменника невільниця. 

Потрапивши до гарему й ставши султаншею, жінка страждає за 
втраченою волею, проте вона йде всупереч обставинами, що пись-
менник відповідно омовлює, напр.: …свідомість Роксолани бун-
тувала проти будь-якої покори1153. Лексема бунтувати набуває 
смислів “незадоволення”, “неспокій”, “боротьба”, “воля”, “непоко-
ра”, наявність яких дає можливість омовлювати такі риси україн-
ської ментальності, як непокірність та волелюбність, оскільки про-
відною рисою українського менталітету є, як наголошують вчені, 
ідея необмеженої свободи та особистої незалежності1154, що, оче-
видно, все-таки виражається непослідовно. Простежуємо подаль-
шу експлікацію ідеї свободи особистості та волелюбства, що ре-
презентовано смислами “сила”, “перемога”, “боротьба”, “непри-
миренність”, “визволення”, які становлять структуру значень низ-
ки дієслів, порівн.: «Хіба вона не була мертвою, похованою наві-
ки і хіба не воскресає тепер, не возноситься поволі, несміливо, але 
вперто й невпинно?»; «Ні вона випручується з-під влади темних 
сил, вона здобуває втрачену волю»1155; «(…) перемогла всіх супер-
ниць і піднялася над гаремом, коли здолала перепони, зловорожу 
силу і навіть саму себе (…)»1156; «Засліплений любов’ю, не помі-
чав, як поволі скидає вона з себе кайдани рабства, випручується 
з міцних стисків рабства, виривається на волю, якої ще не зна-
ла жодна жінка при Османах»1157.

Розкриваючи зміст субконцепту, письменник наголошує на 
ро зу мових здібностях султанші. З цією метою вжито прикметник 
муд ра, порівн.: « (…) султан думав про те, якою мудрою виявилась 
султанша»1158.

Прикметники улюблена, кохана, найкоханіша, мила, (занад-
то) дорога з актуалізацією смислів “любов”, “кохання”, “цінність”, 

“ніжність” відображають почуття кохання та любові султана, напр.: 
“улюблена жона”; “кохана Хуррем”; “найкоханіша жона”; “мила 

1153 Там само. — С. 293.
1154 Горлач М. І. Філософія : [підр.] / М. І. Горлач, В. Г. Кремень, В. К. Рибалко. — 

Х. : Консум, 2000. — С. 273.
1155 Загребельний П. А. Роксолана… — С. 251.
1156 Там само. — С. 263.
1157 Там само. — С. 295.
1158 Там само. — С. 227.
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Хуррем”; “занадто дорога для нього людина”. Частина прикметни-
ків омовлює таку рису характеру жінки, як незвичність, неперед-
бачуваність та неприступність, напр.: “дивна жінка”, “незбагнен-
на істота”; “неприступна жінка”; “загадкова жінка”; “загадково-
неприступна”; “невичерпна в своїх несподіванках жінка”. 

Вербалізуючи ідею незвичності темпераменту султанші, що, 
головно, зумовлено її українським корінням, майстер слова моде-
лює цей концепт, протиставляючи образ султанші іншим жінкам: 
«(…) не належала до звичайних жінок з їхньою примітивною жа-
дібністю, пристрастю до марнотратства»1159; «(…) однаково не мог-
ла уподібнитися нікому на світі, була єдина, єдина!»1160. 

У стосунках зі своїм чоловіком султанша виявляє себе як лю-
бляча дружина. Це виражено за допомогою синонімічних дієслів, 
що вербалізують прихильність та ніжні почуття Роксолани: “ла-
щилася до нього”; “горнулася вона до нього”. Незважаючи на свої 
владні можливості, в стосунках із чоловіком султанша виявляє по-
кірливість, що дає можливість йому відчувати свою вищість:  “(…) 
вона тонко відчувала хвилину, коли треба бути покірливою, і саме 
тоді була покірливою»1161. 

Для султана Роксолана була людиною, до порад якої він при-
слухався, яку цінував як друга, що характерно для стосунків в укра-
їнській родині. Смисли “надійність”, “допомога”, “близькість”, 

“довіра’, що становлять зміст лексем помічниця, співбесідниця, спо-
вірниця, транслюють відповідне ставлення султана до своєї жін-
ки, напр.:  «(…) стала не лише коханою дружиною, а й мудрою 
помічницею у справах державних»1162; «(…) співбесідниця, спо-
вірниця, знаряддя насолоди, іграшка (…)»1163. Проте, як бачимо 
з останнього контексту, султан усе ж сприймає дружину як чоло-
вік, поведінкою якого керують біологічні потреби, що відображено 
смислами, які моделюють структуру іменників “знаряддя (насоло-
ди)”, “іграшка”, що поза увагою лишають сферу духовних стосун-
ків між чоловіком та жінкою.

Група дієслів, що слугують утіленню субконцепту султанша, 
характеризують особу жінки як таку, що примушує підлеглих вико-

1159 Там само. — С. 342.
1160 Там само. — С. 480.
1161 Там само. — С. 219.
1162 Там само. — С. 286.
1163 Там само. — С. 538.
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нувати свої накази. Цю групу становлять дієслова примусу звеліла, 
наказала, ганяла, а також дієслово мовлення гримати в значенні ‘го-
лосно лаяти, дорікати’, що засвідчує суворість та владні можливос-
ті відповідної особи: «Жорстоко ганяла служебок, гримала на непо-
воротких євнухів (…)»1164; «Встань,— звеліла йому Роксолана»1165; 
«Підведися,— знов наказала Гасан-азі Роксолана»1166.

Окрему групу дієслів мовлення становлять стилістично ней-
тральні слова, що, сполучаючись із відповідними прислівниками, 
характеризують особистість султанші як титулованої особи — “по-
важно мовила”; “милостиво мовила”; відображають таку її рису, 
як суворість — “шорстко спитала”; “суворо промовила”; “жор-
стко мовила”; врівноваженість — “спокійно промовила”; непе-
редбачуваність — “несподівано спитала”; “зненацька промови-
ла”; упевненість, упертість, зухвалість та дотримання власних пе-
реконань — “вперто повторювала”, “зухвало спитала”, “сказала 
твердо”; енергійність — “жваво спитала”, “швидко сказала”.

Із метою репрезентації внутрішніх характеристик жінки-сул-
тан ші, П. Загребельний використовує відповідні порівняння: 
«Але ж не зрівнятися йому з цією вельможною жінкою, загадково-
неприступною для всіх, всемогутньою, як сам султан, але вод-
ночас ніжною, як сонячний промінь, вразливою, як закоханий 
соловейко»1167. 

Сонце є одним із базових символів загальнолюдської свідомос-
ті, має переважно позитивну символіку, втілює життєву силу, бо-
жественну творчу енергію, вічну молодість та пристрасть, а як 
джерело світла воно втілює істину, знання, інтелект1168. У дискур-
сі письменника порівняння моделюється, головно, внаслідок спів-
віднесення почуття ніжності, що його виявляє султанша, та приєм-
них відчуттів, які викликає в людини сонячне проміння.

Відзначаємо наявність порівнянь жінки із явищами природи, 
рослинами, що закономірно для українського художнього дискур-
су, напр.: «(…) маленька, зграбна, витка, мов зелений плющ на 
старезних мурах Стамбула (…)»1169. Для християн плющ символі-

1164 Там само. — С. 236.
1165 Там само. — С. 274.
1166 Там само. — С. 274.
1167 Там само. — С. 509.
1168 Вовк О. В. Энциклопедия знаков и символов / О. В. Вовк. –– М. : Вече, 

2006. — С. 60.
1169 Загребельний П. А. Роксолана … –– С. 48.
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зує “життя вічне, смерть та безсмертя, вірність”1170. Отже, порів-
няння із плющем відображає життєву силу та енергію жінки, яку 
вона зберігає попри несприятливі зовнішні обставини. Порівняння 
Роксолани із явищами природи — вітер, ріка, земля (напр.: «(…) 
тієї, що була, як вітер, якого ніколи не вгамуєш, як ріка, що її ні-
коли не спиниш, як земля, що її ніколи не сходиш»1171) — зумов-
лені їх символічним змістом, зокрема вітер — символ “швидко-
сті, стрімкості, шаленства… загальновизнаний символ непостій-
ності та змін”1172. Це природне явище співвідносять із легковажніс-
тю. Ріка співвідносна із неприборканістю та мінливістю жіночо-
го характеру — “ріка, що її ніколи не спиниш”. Порівняння із зем-
лею мотивоване неосяжністю площі її поверхні, що асоціюється 
з неможливістю збагнути та передбачити вчинки жінки. Вживання 
цих образних засобів свідчить про близькість української душі до 
природи та відображає таку важливу особливість українського фі-
лософського світогляду, як антеїзм — одушевлення природи рідно-
го краю, сердечне ставлення до неї, що характеризується глибокою 
емоційністю, ніжним ставленням до неї1173. Тут П. Загребельний 
знову вербалізує типову натурфілософію українців.

Загалом, жіноча природа у сприйнятті П. Загребельного не-
доступна для чоловічого розуміння, що репрезентовано смисла-
ми “непередбачуваність”, “мінливість”, “таємничість”, які виявля-
ємо в семантичній структурі прикметників примхлива, незбагнен-
на, загадкова, вжитих для омовлення субконцепту султанша, напр.: 
“Бо була не тільки султаншею, а передовсім жінкою — примхливою, 
незбагненною і загадковою»1174.

Фрагмент смислової структури образу-концепту Роксолана 
становлять лексеми, що репрезентують субконцепт мати, зокре-
ма в прикметниках, що репрезентують концепти добра, турботли-
ва, виявляємо смисли “турбота”, “щирість”, “ласка”, “уважність”, 
які відображають позитивне ставлення матері до своїх дітей, напр.: 
«(…) бачив її оточену дітьми, добру і дбайливу»1175. 

Турботливе ставлення до дітей виявляється й у звертаннях 
Роксолани, що позначені характерними зменшено-пестливими су-

1170 См.: Словарь символов… 
1171 Загребельний П. А. Роксолана… — С. 106.
1172 Вовк О. В. Энциклопедия знаков и символов… –– С. 91.
1173 Горлач М. І. Філософія… — С. 274.
1174 Загребельний П. А. Роксолана… — С. 406.
1175 Там само. — С. 360.
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фіксами -оньк, -очк, напр.: “дітоньки мої, дітоньки!”; “синочку 
мій” і под. 

Дієслово клопотатися репрезентує смисли, тотожні вищена-
званим, порівн.: «(…) клопоталася з малими дітьми»1176. 
Дієслово дрижати в сполученні з прислівником по-звірячому — 
‘відчувати побоювання’ — репрезентує гострі переживання мате-
рі щодо благополуччя, долі своїх дітей: «(…) дрижала за них май-
же по-звірячому, затуляла собою, пожертвувала для них душу 
(…)»1177. Дієслово пожертвувати відображає безкорисливу й щиру 
любов матері: виокремлюємо смисли “відданість”, “відмова”, “без-
корисливість”.  

 Приязне та дбайливе ставлення матері до дітей також ві-
дображене смисловою структурою дієслів-синонімів, напр.: “обі-
ймала своїх діток”; “пригортала до себе дітей не відпускаючи ні 
на мить”; “тулила до серця своїх діток”. 

Формування найбільш емоційно навантажених фрагментів 
субконцепту мати зумовлено переживаннями жінки після смерті 
її дітей. Письменник уживає анімалістичні порівняння: «(…) боліс-
ний стогін рвався з неї, як у вівці, яку кусає ягня, коли ссе, бо воно 
єдине з усіх ссавців народжується з зубами»; «Серце моє обгоріло 
і всохло. І стала я, мов сова на руїнах, мов одинока пташина на 
крижі”1178; і «вона — як зранений звір»1179. 

Порівняння жінки з вівцею, совою, пташиною, звіром змоде-
льовані автором з метою акцентуалізації природних материнських 
інстинктів. Поведінкою жінки керують тваринні інстинкти. Це 
сприяє інтенсифікації вияву почуттів матері до дітей. Для відобра-
ження душевних станів матері письменник використовує персоні-
фікацію, порівн.: «(…) темрява вповзала Роксолані в душу, зали-
вала душу безнадійно»1180; «(…) гамуючи стогін, який рвався їй з 
грудей (…)»1181; «(…) коли стояла перед мертвим сином, відчула, 
що розвертається в неї під ногами безодня (…) не загатити, не за-
повнити, не подолати цієї прірви, бо нею стало все її життя»1182.

1176 Там само. — С. 424.
1177 Там само. — С. 421.
1178 Там само. — С. 522.
1179 Там само. — С. 612.
1180 Там само. — С. 522.
1181 Там само. — С. 602.
1182 Там само. — С. 526.
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Проте лексичні засоби, що експлікують субконцепт, відобража-
ють своєрідне сприйняття дітей як знаряддя для перемоги, що дало 
змогу жінці здобути владу та авторитет. Щоб вербалізувати зазначе-
не, письменник уводить у текст відповідне порівняння зі щаблями 
драбини, напр.: «Рятувала себе, своє життя, сини були для неї, ніби 
щаблі золотої драбини, по яких видобувалася з потойбіччя»1183, 
а також відповідні дієслова: “ствердилася і утвердилася в дітях”; 

“відомстить своєю донькою” та ін.
Констатуємо наявність архетипних смислів у структурі субкон-

цепту, оскільки матір, безперечно, є одним із архетипів загально-
людської свідомості. 

Поряд із образом-концептом Роксолана та низкою субконцеп-
тів, що забезпечують його реалізацію, диференціюємо периферійні 
образи-концепти валіде, одаліска, черкешенка. Засоби їх омовлення 
репрезентують образи жінок — представниць турецької та черкесь-
кої культур із характерними для них рисами жіночої ментальності.

Схарактеризуємо мовні засоби відображення образу-концепту 
валіде, який виокремлюємо за критерієм титул сина.

 Лексема на позначення концепту валіде — ‘титул матері сул-
тана в Турецькій імперії’ — вже своїм існуванням у турецькій 
мові свідчить про значущість та винятковий авторитет султана. 
Структура лексем на позначення концепту містить смисли “влада”, 
“авторитет”, “могутність”, “домінування”, “сила”, що свідчить про 
владні можливості матері султана в турецькому суспільстві, напр.: 
«Треба порадитися з матір’ю султана всемогутньою повелитель-
кою падишахового гарему»1184, прикметник всемогутня посилює 
смислову наповненість іменника повелителька, оскільки спостері-
гаємо наявність однакових смислів у семантичній структурі лексем, 
що сполучаються. Валіде також мала владу, що полягала в збере-
женні культурних та родинних традицій. Це засвідчує факт уживан-
ня лексеми хранителька у відповідному контексті, напр.: «Але воз-
несена нині на становище хранительки чеснот і гідностей цього 
царського роду  …)»1185.

Прикметники, які вжито з метою репрезентації внутрішніх ха-
рактеристик жінки, містять смисли “безжалісність”, “суворість”, 

“стриманість”, “жорстокість”, що свідчать про наявність загаль-
1183 Там само. — С. 500.
1184 Там само. — С. 59.
1185 Там само. — С. 62.
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ної негативної інформації в структурі концепту, порівн.: «(…) вся 
в темному, як її уста, шорстка й немилосердна»1186. «Але як ти за-
будеш, опинившись перед цією кам’яно-мовчазною жінкою з уста-
ми ніби із старого мертвого дерева?»1187; «(…) неприхований подив 
завжди незворушної валіде»1188. 

Утім, виокремлюємо й смисли “пригніченість”, “беззахис-
ність”, “страждання”, які актуалізуються за допомогою лексеми не-
щасна, що є показником відповідної емпатії письменника: «А може, 
й вона нещасна, як усе тут довкола?»1189. 

Отже, образ-концепт валіде, що є складовою колективної свідо-
мості турків, етноспецифічно маркований, а в його структурі кон-
статуємо наявність смислів, тотожних виокремленим у структурі 
субконцепту султанша.

Образ-концепт одаліска, що вербалізується в дискурсі, є також 
етноспецифічним та таким, що не має відповідників у слов’янських 
культурах. У тлумачному словнику української мови це слово міс-
тить два лексико-семантичних варіанти — 1) ‘служниця або налож-
ниця в гаремі’; 2) ‘наложниця, коханка’1190. П. Загребельний репре-
зентує низку слів-синонімів, які в його дискурсі функціюють як за-
соби вербалізації названого образу-концепту: “гаремниця”, “на-
ложниця”, “служниця”. 

Вербалізацію образу-концепту здійснюють іменники, що зо-
бражають внутрішні моральні якості та особливості поведінки ода-
лісок. Цю групу становлять фемінативи, що мають виразну негатив-
ну оцінку — “ледащиця”, “пліткарка”, “суперниця”, порівн.: «(…) 
як ти не сміятимешся від видовища цих голих ледащиць (…)»1191; 
«(…) зрадлива суперниця (…)»1192; «(…) лежала посеред цих моло-
дих пліткарок (…)»1193. Фемінатив суперниця актуалізує негативну 
оцінку завдяки сполучуваності із прикметником зрадлива. 

Окрему групу слів на позначення образу-концепту одаліска 
становлять анімалістичні метафори. Письменник уживає родову 
номінацію тварин самиця в значенні ‘жінка як носій жіночих стате-

1186 Там само. — С. 82.
1187 Там само. — С. 83.
1188 Там само. — С. 91.
1189 Там само. П. А. Загребельний. — Х. : Фоліо, 2006. — С. 83.
1190 ВТСУМ — С. 827.
1191 Загребельний П. А. Роксолана… — С. 118.
1192 Там само. — С. 147.
1193 Там само. — С. 122.
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вих ознак; хтива сластолюбива жінка’, що ‘вказує на сексуальність 
і характеризує жінку як об’єкт чоловічого інтересу’, порівн.: «(…) 
вона лежить і, може, вмирає, а оці здоровенні самиці ніяк не до-
ждуться її смерті»1194. 

Номінація видра в українській мові моделює прагматику зне-
ваги та вказує на зовнішні риси жінки: видра — ‘надмірно худорля-
ва жінка’, проте в дискурсі письменника ця лексема набуває специ-
фічного значення, порівн.: «(…) лінькувато штовхалися молоді, не-
дбало зодягнені видри (…)»1195. Смисли, що з’явилися у дискурсі 
П. Загребельного, як бачимо, не збігаються зі значенням, наявним 
у тлумачному словнику: одалісок письменник не зображає як таких, 
які схильні до надмірної худорлявості (порівн.: товсті, розгодова-
ні). Очевидно, іменник видра актуалізує смисли, що відображають 
внутрішній портрет, напр., у російській мові цей зоонім виражає 
виключно негативну оцінку — ‘про неприємну жінку (рос.: грымза, 
крыса, мымра, мындра, халда, чувырла)’1196. Можливо, в цьому разі 
маємо інтерферентний влив і семантичну кальку.

Лексема телиця в сполученні з прикметниками здорова, дур-
на, вжита з метою відображення як зовнішніх характеристик жінки, 
так і її розумових здібностей, напр.: «Здорова й дурна телиця — 
і більш нічого»1197. 

Звертаємо увагу на вживання лексем зі значенням сукуп-
ності тварин, напр.: «(…) стали випускати одалісок меншими 
табунцями»1198; «(…) євнухи збили до гурту одалісок, співачок, 
танцюристок (…)»1199; «(…) збиті докупи тісно й щільно, мов ове-
ча отара»1200. 

Наголошуючи на безвольності та відсутності будь-яких прав 
жінок-одалісок, П. Загребельний уводить у текст іменники м’ясо, 
знаряддя із конструктивно зумовленими значеннями, напр.: «(…) 
зустріти в гаремі, серед цього зневажливого “м’яса для задоволень” 
серед отупілих молодих самиць, затурканих наложниць, заляканих 

1194 Там само. — С. 326.
1195 Там само. — С. 79.
1196 См.: Словарь современного русcкого города / Н. А. Гайдамак, Н. А. Име-

дадзе, Б. И. Осипов; под ред. Б. И. Осипова. — М. : ООО “Русские словари”, 
ООО “Аст”, ООО “Стрель”, ООО “Транзит книга”, 2003. — С. 71.

1197 Загребельний П. А. Роксолана… — С. 327.
1198 Там само. — С. 18.
1199 Там само. — С. 87.
1200 Там само. — С. 90.
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знарядь утіхи й насолод, істоту мислячу (…)»1201. Значення імен-
ників м’ясо для задоволень, знаряддя утіхи й насолод репрезен-
тує нівеляцію будь-яких рис індивідуальності жінок-одалісок, на-
томість увагу закцентовано на їх призначенні задовольняти біоло-
гічні потреби чоловіків. Іменники містять смисли “бажання”, “за-
спокоєння”, “утамування”, “використання”, “вищий ступінь вияву”, 
“задоволення”. До того ж, простежуємо наявність антитези — про-
тиставлення Роксолани, яку названо істотою мислячою, та одалі-
сок як осіб затурканих та отупілих за розумовими здібностями.

Отже, смисли-репрезентанти образу-концепту одаліска, що 
позначені негативною оцінкою, втілюють специфічне сприйняття 
жінки як безправної особи в мусульманських країнах.

У межах дискурсу письменника виокремлюємо лексичні засо-
би, що формують образ-концепт черкешенка. Фемінатив черкешен-
ка вступає в атрибутивні зв’язки із прикметниками, що вказують 
на розумові здібності жінки, — тупа, риси характеру — пихата та 
зов нішності — товста, розгодована, напр.: «(…) стояла перед ним 
тупа, пихата, розгодована черкешенка.., а поруч з нею — спо-
внена життя й іскристого розуму дівчина (…)»1202. Окрім розумо-
вих здібностей — тупа, П. Загребельний відображає внутрішній 
порт рет черкешенки — властиві їй риси характеру: пиха, самолюб-
ство, зарозумілість, зверхність. 

Констатуємо наявність прикметників зі смислами “злість”, 
“обурення”, “збудження”, “хвилювання”, “лють” — знесамовиті-
ла, розсатаніла, що відображають схильність черкешенки вияв-
ляти надмір негативних емоцій, а прикметники мстива, хижа ха-
рактеризують особистість жінки, схильної до помсти та вияву жор-
стокості, напр.: «(…) помста розсатанілої черкешенки і її тор-
жество (…)»1203; «Трохи побоювався знесамовитілої черкешенки 
(…)»1204; «Хуррем насилу вирвалася з чіпких рук мстивої черке-
шенки (…)»1205; «(…) найстарший Сулейманів син ще від тієї хижої 
черкешенки  (…)»1206.

Отже, образ-концепт черкешенка має негативну оцінку та репре-
зентує смисли, які увиразнюють зміст образу-концепту Роксолана.

1201 Там само. — С. 151.
1202 Там само. — С. 150.
1203 Там само. — С. 426.
1204 Там само. — С. 150.
1205 Там само. — C. 148.
1206 Там само. — C. 422.
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Окрім репрезентації внутрішніх характеристик жінок, пись-
менник удається до зображення зовнішнього портрета, з репрезен-
тацією невербальних засобів, напр., врода жінки порівнюється із 
військом султана, що простежено й у “живому” мовленні письмен-
ника, порівн.: «Шліть його синові найкращу з своїх дівчат, так само 
неперевершену вродою і гідностями, як неперевершена сила сул-
танського війська!»1207. 

Виокремлюємо низку прикметників, що характеризують жі-
ноче тіло за різними параметрами: “гнучке”; “зграбне”, зміїсте”; 

“смагляве”; “особливе”; “прекрасне”; “незім’яте”, “лякливе”; “не-
сміливе”; “чисте”, “незаймане”; “маленьке”; “округле”; “молоде”, 

“неторкане”; “полохливе”; “округле”, “пещене”; “ніжне”; “здоро-
ве”; “туге”. 

П. Загребельний своєрідно описує погляд жінки. Репрезен-
туючи образ-концепт Роксолана, письменник уводить у смисло-
ву структуру художнього дискурсу низку метафор, утворених на 
базі дієслова дивитися, напр.: “пестила поглядом і обпікала по-
глядом”; “блиснула вона на нього зеленим вогнем”; “огорнула 
його теплим поглядом”; “різонула його поглядом, провела по ньо-
му очима”; “перевела погляд униз”; “обплітала його поглядами”; 
“кинула погляд, від якого холоне в серці”. 

У структурі лексем із конструктивно зумовленими значення-
ми виокремлюємо смисли “раптовість”, “несподіванка”, “спалах”, 

“яскравість — блиснути зеленим вогнем, “душевний біль”, “рапто-
вість”, “емоційне напруження” — різонути поглядом, кинути по-
гляд, що свідчать про можливість жінки поглядом викликати певні 
гострі відчуття, провокувати відповідні емоційні стани. Значення 
конструктивно зумовлених дієслів пестити поглядом, обпліта-
ти поглядом, огортати поглядом свідчать про властивість жінки 
поглядом, що характеризується ласкавістю та ніжністю, виклика-
ти приємні відчуття, оскільки констатуємо наявність смислів “ніж-
ність”, “ласка” в їх структурі. 

В структурі окремих лексико-семантичних варіантів дієслів 
огортати, обплітати закладені смисли “хитрість”, “оволодіння”, 
“захоплення”, “обман”, “досягнення мети”, що зумовлює можливість 
вербалізації в тексті такої риси жіночого характеру, як хитрість.

 Привертають увагу засоби омовлення усміху султанші, проте 
він уже позбавлений безжурності через набутий титул жінки, її ду-

1207 Там само. — C. 76.
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ховний стан та зрілість. Усміх жінки характеризує низка епітетів, 
напр.: “небесний її усміх”; “загадковий химерний усміх, в якому 
обіцянка й загроза, хвала й прокляття”; “ласкавий усміх”; “ру-
біновий усміх”. 

Дієслово усміхатися автор сполучає із прислівниками, що ві-
дображають негативний душевний стан українки: “засміялася бо-
лісно, зловтішно”; “сумно усміхнулася” і под. Ужито також при-
слівники, що відображають високий статус жінки: “всміхалася 
владно”; “сановно усміхалася” і под.

Звертаємо увагу на докладність опису волосся Роксолани. Ко лір 
волосся людини, його довжина, тип зачіски довершують цілісність 
образу-концепту Роксолана, оскільки ці характеристики зовнішнос-
ті мають власну символіку, про що вже частково йшлося вище. 

Виокремлюємо прикметники, що характеризують волосся 
Роксолани за параметрами: оцінка — “дивне”; довжина — “довге”, 
структура — “буйне”, “пишне”; спосіб укладки — “розпущене”; 
колір — “вогнисте”, “червонясте”, “золоте”. Довге волосся свід-
чить “про свободу, незалежність та нігілізм”1208. Дослідники у сфе-
рі фізіогноміки, подаючи інформацію про колір волосся, зауважу-
ють, що “золотисте волосся свідчить про норовливість, упертість 
людини”1209. Опис зовнішності Роксолани засвідчує, що жінка мала 
золотистий колір волосся, а це підтверджує наявність вищеназва-
них рис у її характері: вони актуалізовані змістом лексем — репре-
зентантів її внутрішніх характеристик.

Привертають увагу прикметники, що описують зовнішність 
матері султана, а саме її вуста, проте в дискурсі вони репрезенту-
ють внутрішню характеристику жінки, напр.: «З царствених уст, 
що красою своєю затьмарювали будь-що бачене (...)»; «Не сокови-
ті, не буйно-червоні, не ніжні тою тонкою ніжністю, від якої шалі-
ють чоловіки, а скоріше суворі, темні, мовби вкриті смагою, якісь 
ніби затверділі, але вирізьблені з такою високою досконалістю, що 
ждав з них уже й не просто слів, а самої краси, чи що (…)»1210; «(…) 
як здригалися її чорні губи, ніби п’явки або змії»1211. Наявність не-
гативного оцінного смислу в структурі концепту засвідчує сполу-
чення лексем, що репрезентують цей концепт, із прикметниками, 

1208 Королев К. Энциклопедия символов, знаков, эмблем… — С. 339.
1209 Вовк О. В. Энциклопедия знаков… –– С. 339.
1210 Загребельний П. А. Роксолана… — С. 61.
1211 Там само. — С. 335.
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що позначають темні, чорні кольори, які мають негативний симво-
лічний зміст. 

Загальномовне порівняння дівчина — билинка вибудовуєть-
ся на підставі схожості візуальних показників рослини та тонкого 
стану дівчини, напр.: «(…) так само маленька й тоненька, мов 
дівчисько, мов билинка, аж страшно ставало: ну ж зламається 
в його важких і чіпких обіймах (…)»1212. Виокремлюємо також по-
рівняння постаті дівчини із рослиною: «(…) легка постать гнучко 
схитнулася, мов рідкісна рослина, що не знати, як попала в це каз-
кове приміщення»1213.

Отже, в структурі концепту жінка, матеріальне втілення яко-
го розглянуто в тексті роману “Роксолана”, виявляємо як архетипні 
смисли (смисли-репрезентанти субконцепту мати), так і соціально 
мотивовані (смисли-репрезентанти решти субконцептів і перифе-
рійних образів-концептів). Зміст образів-концептів містить етнос-
пецифічну інформацію, наявність якої зумовлена рисами, власти-
вими етнопсихології українців, турків, черкесів.

5.2.3. Мовні репрезентанти концепту жінка 
в романі “Юлія, або запрошення до самовбивства”

У художньому дискурсі П. Загребельного, межі якого окресле-
ні романом “Юлія, або запрошення до самовбивства”, простежуємо 
динаміку відображення концепту жінка у свідомості мовної осо-
бистості. Ця тенденція виявляється в лексичних засобах — репре-
зентантах концепту та зумовлена як заданою тематикою твору, так 
і динамікою суспільної моралі. 

У фрагменті художнього дискурсу П. Загребельного, яку ста-
новить смислова структура названого роману, письменник, на від-
міну від низки образів-концептів, репрезентованих у романах 

“Роксолана” та “Євпраксія”, створює образи жінок, які є його су-
часницями.

Найбільш детально в романі вербалізується образ-концепт 
Юлія, що є еквівалентом за смисловим наповненням гендерного 
образу-концепту “жінка-мрія”.

Критерієм виокремлення образів-концептів у романі слугували 
соціальні ролі жінок, що ж до образу-концепту жінки-мрії, то його 

1212 Там само. — С. 476.
1213 Там само. — С. 486.
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диференціація зумовлена чоловічим суб’єктивним співвідношенням 
цього концепту з реальністю.

Аналізуємо внутрішню форму концепту, тобто розглядаємо слово-
ім’я концепту та виокремлюємо його ознаки, що виявляються в ме жах 
дискурсу письменника та становлять смислову структуру концепту.

Решту образів-концептів, які кваліфікуємо як периферійні, 
а засоби вербалізації яких простежуємо в межах роману, диферен-
ціюємо за критеріями, зумовленими соціальними ролями жінок: 
1) діяльність чоловіка — дружина есесівця; 2) професійна діяль-
ність — міліціонерка; 3) соціальний стан — жінка-службовець; 
4) сімейний стан — удова.

Прагматичний потенціал оніма, якого він набуває в художньо-
му мовленні письменника, дає змогу, як зауважувалося, розгляда-
ти власну назву як ім’я концепту, тому аналіз образу-концепту ви-
будовуємо за такою схемою: 1) вербалізація образу-концепту Юлія: 
а) аналіз імені образу-концепту Юлія; б) виокремлення смислів, що 
становлять зміст іменників, прикметників та дієслів, які вербалізу-
ють заданий образ-концепт і репрезентують емоційно-чуттєву сфе-
ру чоловіка; в) аналіз лексем, що омовлюють зовнішній портрет 
жінки; 2) особливості вербалізації периферійних концептів дружи-
на есесівця, міліціонерка, жінка службовець, удова.

Онім Юлія функціює як назва роману. Події, що відображені 
в тексті, так чи так розгортаються довкола суб’єкта референції, що 
до нього апелюють іменем Юлія, з яким пов’язані відповідні тра-
гічні, фатальні моменти життя конкретної особи, негативні пережи-
вання, порівн.: Юлія, або запрошення до самовбивства.

Ім’я Юлія грецького походження — значить ‘хвиляста, пух-
наста’1214. Внутрішня форма імені відображає суто зовнішні харак-
теристики жінки. Проте, функціюючи в дискурсі П. Загребель ного, 
ім’я наповнюється низкою смислів, що зумовлюють його функцію-
вання як аксіологічно маркованої одиниці. 

У романі власна назва Юлія, уособлюючи характеристики 
ідеальної жінки, мислиться вже як певне поняття, символ, що вер-
балізовано відповідними лексемами, напр.: «(…) одне слово: Юлія 
для нього це був шифр, знак, символ на ціле життя, на смерть 
і безсмертя»1215; «Всі ті жінки, які для нього значилися ім’ям Юлія, 

1214 Тлумачення походження і значення імен…
1215 Загребельний П. А. Юлія, або запрошення до самовбивства : [роман] / 

П. А. Загребельний. — Х. : Фоліо, 2002. — С. 176.
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власне, були й не жінками (…)»1216. Отже, онім Юлія бере на себе 
роль ідентифікатора тієї єдиної жінки. 

П. Загребельний намагається відобразити доленосне призна-
чення жінки та свого роду містифікацію, що пов’язана з її іменем, 
порівн.: «(…) ставши на ціле життя забобонним щодо жіночо-
го імені Юлія (…)»1217. Переживання чоловіка, що були пов’язані 
з іменем конкретної жінки, залишають відбиток у його свідомості, 
і в подальшому зовнішня форма може викликати ті пережиті від-
чуття, які зафіксувала свідомість.

Проте ім’я Юлія не є єдиним для вербалізації образу-концепту 
жінка-мрія. Поруч із цим іменем функціюють такі оніми, як Оля 
і Уля, що також набувають символічного змісту. Очевидно, підста-
вою для цього є й схожість у звучанні наведених власних назв, по-
рівн.: «Хай її звуть не Юля, а Оля, одна літера, один-єдиний звук, 
хіба це важить, хіба може відібрати в нього надію, адже жінка 
та сама, та сама вогнепальна краса, і той самий поваб у ній, що 
й тоді в Азії (…)1218.

Убачаючи риси, притаманні жінці, яка є втіленням його ідеа-
лу в іншій, чоловік певним чином співвідносить її зі своїм ідеа-
лом. Проте первинним, таким, що асоціюється із мрією, все ж таки 
є Юлія, напр.: «(…) і її справжнє-несправжнє ім’я тепер зовсім ні-
чого не важило, бо вона повинна була зватися тільки Юлією і 
бути Юлією, і вона була нею (…)1219. Онім накладається на всі по-
дібні до нього за формою, що вербалізується прикладками — влас-
ними назвами, напр.: «(…) ним ще й досі володіли з неба взяті чари 
Ули-Юлії (…)»1220; «Лише тепер Шульга згадав, що не встиг навіть 
спитати Олю-Юлію (…)»1221. 

Очевидно, на формування образу-концепту жінка-мрія впли-
ває психологічний чинник: формується стереотипний образ жі-
ночого ідеалу, співвідносного із тією жінкою, з якою чоловік мав 
перший у своєму житті фізичний контакт. Підтвердженням цьо-
го є прикметник-оказіоналізм первісно-юліанський, утворений 
П. Загребельним для характеристики почуття найвищої насолоди, 
що його важко адекватно вербалізувати, порівн.: «(…) для означен-

1216 Там само. — С. 320.
1217 Там само. — С. 342.
1218 Там само. — С. 149.
1219 Там само. — С. 168.
1220 Там само. — С. 97.
1221 Там само. — С. 151.
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ня, яких немає слів, згодом до цих, сказати б первісно-юліанських 
відчуттів (…)»1222. 

Перша жінка є неперевершеною, тому, зустрічаючи жінок, які 
нагадують кохану, чоловік, апелюючи до неї іменем Юлія, намага-
ється уподібнити реальний образ до того, що існує в його свідомос-
ті. Це засвідчує вживання прикметника нова, напр.: «Шульга знав, 
що кращої жінки, ніж Юлія з азіатської ночі в Ташкенті, він уже ні-
коли не зустріне (…) підсвідомо знав він і те, що завжди, коли тра-
плятиметься на його химерно-ламливій путі нова Юлія, азіатська 
ніч ніби повторюватиметься (…)1223.

Фонетична форма власної назви Юлія викликає приємні від-
чуття тепла й ніжності. Це омовлено за допомогою порівняння іме-
ні з сонячним променем, що, як зауважувалося раніше, характер-
но для художнього мовлення письменника загалом, напр.: «(…) він 
підсвідомо шукав порятунку в дарованій йому сліпим випадком (…) 
жінці з ласкавим, як сонячний промінь, іменем Юлія (…)1224.

Образ жінки-мрії, як видається, позначений певною трагіч-
ністю, приреченістю на страждання. Це зумовлено життєвими об-
ставинами, зокрема неможливістю бути поруч із коханою, що за-
свідчують уведені в дискурс ремінісцентні оніми, прецедентні іме-
на Ромео і Джульєтта, порівн.: «Ми ж Роман і Юлія, а це однако-
во, що Ромео і Джульєтта»1225. Імена героїв трагедії втілюють об-
рази героїв, кохання яких було неможливим, що призвело до їх са-
могубства, тому вживання цих імен надає оніму Юлія емоційно зу-
мовленої негативної конотації. 

Смислова структура засобів репрезентації концепту жінка 
в романі “Юлія, або запрошення до самовбивства” зумовлює вио-
кремлення специфічного образу-концепту жінка-мрія. 

Іменем Юлія П. Загребельний, вочевидь, апелює до узагальне-
ного портрета жінки, яка є омріяним образом для чоловіка, своєрід-
ним ідеалом. Образ-концепт Юлія та образ-концепт жінка-мрія, 
який розглянуто в “живому” мовленні письменника, є тотожними 
за смисловим наповненням, проте в художньому мовленні влас-
на назва виконує ключову роль у репрезентації образу-концепту, є 
основною одиницею його номінативного поля, набуваючи в дис-

1222 Там само. — С. 76.
1223 Там само. — С. 176.
1224 Там само. — С. 190.
1225 Там само. — С. 47.
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курсі письменника виключної прагматичної значущості. Специфіка 
репрезентації образу-концепту є наслідком синтезу, комбінування 
рис та характеристик як зовнішніх, так і внутрішньо психологіч-
них, які у сукупності можуть становити цілісний жіночий образ, що 
мислиться чоловіком як ідеал жінки. 

Для вербалізації образу-концепту в тексті вжито низку імен-
ників зі значенням абстрактності, що свідчить про нереальність 
суб’єкта референції. Номінативне поле образу-концепту станов-
лять лексеми призначення, судьба, що репрезентують бачення жін-
ки як особи, зустріч із якою визначена наперед долею чоловіка. Тож 
смисли “доля”, “фатальність”, “неминучість”, “невідворотність”, 
що становлять зміст іменників призначення, судьба, які в дискур-
сі втілюють зазначений образ-концепт, свідчать про віру в доленос-
не призначення жінки, існування єдиної жінки, яку може зустріти 
чоловік, напр.: «(…) зостався вірним тій єдиній жінці, яка стала на 
його земній путі, стала його призначенням, судьбою, щастям, за-
порукою життя вічного (…)»1226. 

Жінка-мрія є джерелом, основою життя чоловіка, що засвідчує 
використання іменників життя в значенні ‘про щось дороге, необ-
хідне, важливе’ та запорука (життя) в значенні ‘джерело, основа, 
які забезпечують що-небудь’ з метою вербалізації образу-концепту, 
напр.: «(…) ладен був вирватися з поїзда і бігти назад цілі сотні кі-
лометрів, назад до Юлії, до єдиної жінки на світі, до свого життя, 
бо життя було тільки там, з нею (…)»1227.

П. Загребельний послуговується синонімічною парою щастя — 
бла жен ство, порівн.: «(…) стала його призначенням, судьбою, 
щастям, запорукою життя вічного (…)»1228; «Ви спокуса 
і блаженство»1229. Лексема блаженство в значенні ‘велике щастя, 
велика насолода; раювання’ синонімізується зі значенням іменника 
заласся — ‘насолода, втіха; захват’, напр.: «Вона ставала ще дорож-
чою для нього, суцільним повабом, залассям, тим обіцяним вирієм 
вічності, в який він готовий був полетіти навіть без надій і обіцянок 
на повернення (…)»1230. Очевидно, вживання іменника вирій, з’ява 
значення якого — це наслідок позитивних асоціацій, викликаних 

1226 Там само. — С. 151.
1227 Там само. — С. 151.
1228 Там само. — С. 152.
1229 Там само. — С. 242.
1230 Там само. — С. 204.
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спокоєм, відсутністю хвилювань, душевною рівновагою, тобто ста-
нів, що їх досягає чоловік, перебуваючи поряд із коханою жінкою, 
та місцем із відповідними теплими кліматичними умовами, перебу-
вання в якому дає можливість отримати подібні приємні відчуття. 

Зауважимо, що вирій у давньослов’янських язичницьких мі-
фах співвідноситься з християнським раєм: “слов’яни уявляли ирій 
країною вічного літа, чудовим садом, де мешкають боги та душі 
померлих та куди ховаються на зиму птахи”1231. Для репрезентації 
образу-концепту вжито й лексему рай в значенні — ‘насолода, бла-
женство, щастя’, що своєю смисловою структурою тотожна до лек-
семи вирій, порівн.: «Бо ви і ваше ім’я — це для мене як віднайде-
ний рай (…)»1232. 

Отже, спільні смисли (“піднесення”, “задоволення”, “радість”, 
“позитивні відчуття”, “спокій”, “рівновага”, “тепло”, “затишок”), 
що становлять зміст лексем рай, блаженство, щастя, заласся, ви-
рій, репрезентують стани емоційного піднесення чоловіка, цілко-
витого задоволення, що були викликані його спілкуванням із коха-
ною жінкою.

Номінативне поле образу-концепту становлять лексеми дар, 
утілення благодаті, що вказують на сприйняття жінки-мрії як над-
природного дару долі. Про це свідчить залучення в дискурс лексеми 
дар та лексеми втілення благодаті (‘у релігійному уявленні — це 
щедроти, дари, ласка невідомих, таємничих сил, спокій, щастя’1233), 
значення якої є конструктивно зумовленим, порівн.: «Не для себе, 
а для тої, що явилася йому з темної азіатської ночі, і не тільки ви-
дінням, а й втіленням найвищої благодаті»1234; «(…) мав би ки-
нутися навстріч, бігти чимдуж, щоб не втратити цього неждано-
го дару»1235. До того ж, іменник дар моделює тональність урочис-
тості, тому його наявність у структурі образу-концепту зайвий раз 
свідчить про значущість жінки-мрії. Лексема благодать експлікує 
емоційні стани, ідентичні втіленими відповідними значеннями слів 
рай, блаженство, заласся, вирій.

Зміст образу-концепту розкривають також абстрактні імен-
ники, що містять негативну оцінку, зокрема лексема божевілля. 

1231 Шапарова Н. С. Краткая энциклопедия славянской мифологии… — С. 197.
1232 Там само. — С. 322.
1233 ВТСУМ — С. 86.
1234 Загребельний П. А. Юлія, або запрошення до самовбивства… — С. 198.
1235 Там само. — С. 179.
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Смислове наповнення подібних слів відображає стан психічного 
розладу, втрати контролю над власними діями, порівн.: «Він часто 
думав, чи є вона на світі, чи була насправді, а чи то тільки мана, ма-
ячня, тяжке божевілля»1236. Іменники маячня в значенні — ‘не-
здійсненні мрії’ та мана в значенні ‘уявний образ, що ввижається 
комусь; привид, примара’, які мають такі спільні смисли, як “емо-
ційний розлад”, “нездійсненність”, “уявність”, “фантазія”, “ба-
жання”, “прагнення”, “нереальність”, “несправжність”, “недосяж-
ність”, “ілюзія”, є ключовими у відтворенні образу-концепту та ві-
дображають сутність і специфіку ментального утворення.

Прикметники єдина, неповторна, особлива зі спільними смис-
лами “винятковість”, “рідкість”, “неповторність”, “своєрідність” 
репрезентують відповідне ставлення чоловіка до омріяної жінки, 
яке полягає в сприйнятті її рис як таких, що є властивими лише 
цій єдиній жінці, таких, що роблять її несхожою на інших, напр.: 
«(…) жити треба для жінки, але не для тої геть безликої особи жі-
ночої статі, яку підсовує тобі суспільство, а для єдиної на світі, 
лише твоєї, особливої, неповторної, в якій дивним чином поєдну-
ється хиже яріння і безмежні відтінки радості, жадоби, туги, зло-
би, солодкого напруження і жорстокого болю, відчаю і захвату, сто-
гону і крику в хвилину найбільших тайнощів (…)»1237. Іменник осо-
ба, вжитий на позначення індивіда безвідносно до статевої прина-
лежності, в сполученні із прикметником безлика в значенні ‘та, яка 
не має виразного зовнішнього вигляду, чітко окреслених характер-
них рис’  репрезентує неприязне ставлення майстра слова до схо-
жості, невиразності рис характеру індивідів, що продиктовано со-
ціальними стереотипами та унеможливлює вияв людської індиві-
дуальності.

Низка прикметників зі смислами “неповторність”, “винят-
ковість” — особлива, неповторна; “таємничість’, “незбагне-
нність” — загадкова жінка; “важливість”, “постійність” — неза-
бутня жінка; “нереальність”, “чарівність”, “уявність”, “вигад-
ка”, “неймовірність” — фантастична, послана йому небесами — 
відображають сприйняття жінки як особливої, існування якої мис-
литься як щось надприродне через її довершеність та доскона-
лість. Привертає увагу смислова структура складного прикметника 
цнотливо-хтива (жінка), яку становлять смисли “чистота”, “не-

1236 Там само. — С. 256.
1237 Там само. — С. 214.
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винність”, “непорочність” — “плотський потяг”, що характеризу-
ють особистість жінки як таку, яка відтворює непоєднувані риси, 
зокрема моральну чистоту й вияви плотського потягу та пристрасті. 
Жінка-мрія для чоловіка є такою, з якою він не має можливості пе-
ребувати поруч, що закодовано в смисловій структурі прикметни-
ків втрачена, недосяжна, неіснуюча. 

На позначення образу-концепту письменник уживає низку гете-
рогенних за своєю семантикою іменників, що виявляють його сут-
ність, порівн.: «Була для нього матір’ю і коханкою, Богородицею 
і дитиною, святинею і звіром, душею і безмежністю»1238. Тож 
виокремлюємо смисли, що становлять зміст наведених іменни-
ків: “святість”, “чистота”, “непорочність” — Богородиця, святи-
ня; “хижість”, “жорстокість” — звір; “моральна чистота”, “наїв-
ність” — дитина; “життя”, “народження”, — мати; “потяг”, “при-
хильність” — коханка. Лексема безмежність дає змогу відтворити 
властивість жінки бути загадковою, непізнаною, безмежною у вия-
вах своєї поведінки. 

Жіноча природа є незрозумілою для чоловіка, таємничою, а ін-
коли викликає навіть почуття страху, що репрезентовано іменни-
ком простір, який становить номінативне поле образу-концепту, та 
прикметників, із якими він сполучається, напр.: «Всі ті жінки, які 
значилися для нього іменем Юлія, власне, були й не жінками, а мов-
би простором, диким, темним, страхітливим, як Азія (…)»1239. 
Подібну думку омовлював й І. Франко.

Порівняння жінки із Азією зумовлене асоціативним співвідне-
сенням обширу території однієї з частин світу, що має найбільшу 
площу, та розмаїття виявів характеру жінки, її незбагненності та 
неможливості осягнення її вчинків. 

Нагадаємо, що в процесі аналізу “живого” мовлення митця ви-
окремлено метафору Євразія, функціювання якої забезпечує екс-
плікацію вищеназваних особливостей характеру, проте в структурі 
географічної назви Євразія виявлено додаткові смисли.

Про наявність та перманентність образу омріяної жінки у сві-
домості чоловіка свідчать її порівняння із яблунею в цвіту і золо-
тим цвяшком, порівн.: «(…) вона вростала в його життя, мов яблу-
ня в цвіту (…)»1240; «Бо в його мозку і серці, мов золотий цвяшок, 

1238 Там само. — С. 279.
1239 Там само. — С. 320.
1240 Там само. — С. 132.
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була тільки Юлія»1241. Аналізуючи особливості моделювання наве-
дених порівнянь, зокрема зміст іменника цвях, що містить смисли 
“прикріплення”, “приєднання”, “цілісність”, “гострота”, та дієслова 
вростати зі смислами “глибина”, “проникнення”, “поєднання” ви-
являємо, що образ жінки-мрії міцно утримується у свідомості чо-
ловіка та є невід’ємною її складовою. 

Простежуємо вербалізацію позитивної оцінки, що має місце 
у словосполученні яблуня в цвіту. Позитивну семантику репрезен-
тує й прикметник золотий, ужитий у значенні ‘дуже цінний, вартий 
поваги’, поєднуючись із лексемою цвяшок зі зменшено-пестливим 
суфіксом -ок. Письменник створює нові смисли. Лексема цвяшок 
є авторським семантичним неологізмом, ужитим на позначення 
‘того, що приносить біль, постійно про себе нагадуючи’, але, воче-
видь, цей біль солодкий, дорогий, що засвідчує висока позитивна 
оцінка, репрезентована прикметником золотий. 

Прикметники, що сполучаються з іменниками — репрезен-
тантами образу-концепту жінка-мрія, містять смисли “мораль-
на чистота”, “поклоніння”, “безгрішність”, “божественність”, які є 
у структурі порівняння свята, напр.: «Юлія не була схожою на жод-
ну з тих жінок, яких згодом зустрічав Шульга, вона вивищувалася 
над грішним світом, мов свята, гріха на собі не мала ніякого, вся 
в чистоті і сяянні (…)»1242.

Номінативне поле образу-концепту становлять іменники скарб, 
статуетка (дорогоцінна), перлина зі смислами “вартість”, “до-
рогоцінність”. Ці лексеми функціюють як порівняння: напр.: “бе-
ріг, як найдорожчий скарб”; “обережно поставив на землю, як 
дорогоцінну порцелянову статуетку”; “З Кам’янки — Юлія, 
з Покровського — Олька. Мов дві неповторні перлини нанизані 
на нить Дніпра-Борисфена”. Простежуємо з’яву смислів: “тен-
дітність”, “витонченість” — порцелянова (статуетка); “вишу-
каність”, “винятковість”, “надзвичайність” — неповторні (перли-
ни). Подібні порівняння викликані ставленням до жінки як до осо-
би, яка становить виняткову цінність.

Привертає увагу порівняння жінки із титулованими особами, 
видатними діячами, які мають у розпорядженні необмежену владу 
над людством, що співвідносна із владою та авторитетом жінки, по-
рівн.: «(...) вона вознесена вище за всіх королів, президентів, дик-

1241 Там само. — С. 84.
1242 Там само. — С. 84.
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таторів, магнатів, маршалів, найманих геніїв і блискучих само-
званців, що саме в ній, у її загадковому тілі, ховається рай земний 
і рай небесний»1243.

Дієслова приголомшити, оглушити, знетямити зі смислами 
“подив”, “розгубленість”, “сильне враження”, “замішання”, “втра-
та контролю”, “втрата свідомості” відображають стани емоційного 
безладдя, зніяковілості чоловіка перед жінкою, порівн.: «(…) мет-
нулася від дверей Юлія, гарячою хмарою огорнула Шульгу, при-
голомшила, оглушила, знетямила (…)»1244. Дієслово спалювати 
в значенні ‘сильно діяти на кого-небудь, змушуючи зазнавати яко-
гось гострого відчуття; завдавати моральних страждань, мучити’ 
репрезентує бачення омріяної жінки як такої, що може викликати 
й негативні почуття, як-от: гострі моральні переживання, душевні 
муки, порівн.: «А я шукаю жінку, яка мене спалить»1245. 

П. Загребельний описує негативні емоційні переживання, спри -
чи  нені розлукою із коханою, що втілено смислами “підкорен-
ня”, “чари”, “влада”, “відсутність здорового глузду’”, які входять 
у семантичну структуру дієслів війнути (відьомськими чарами), 
знетя мити, напр.: «(…) війнула відьомськими чарами, знетя-
мила своїм несамовитим тілом і зосталася, щезла десь у глиби-
ні (…)»1246. 

Серед дієслів, які слугують для омовлення образу-концепту 
жінки, виокремлюємо такі, що містяться в структурі субконцеп-
ту дружина, який був схарактеризований також унаслідок аналі-
зу “живого” мовлення письменника, напр.: «(…) ось вона буде біля 
нього, знов доторкнеться, приторкнеться, воскресить і животво-
рить (…)»1247. Це засвідчує співвідносність жінки-мрії із дружи-
ною П. Загребельного. Семантичну структуру дієслів становлять 
смисли “оновлення”, “життєві сили”, “повернення до життя”, що 
є результатом властивості жінки наповнювати чоловіка життєвою 
енергією внаслідок фізичного контакту із нею. 

Знову привертає увагу частотне вживання військової лекси-
ки для репрезентації образу-концепту Юлія, що детерміновано як 
власне гендерним чинником — мовленню чоловіків властиве вико-

1243 Там само. — С. 167.
1244 Там само. — С. 33.
1245 Там само. — С. 112.
1246 Там само. — С. 48.
1247 Там само. — С. 39.
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ристання військової лексики, жаргону1248, — так і обраною темати-
кою роману та безпосередньо фактами біографії П. Загребельного, 
оскільки письменник брав участь у бойових діях часів Великої віт-
чизняної війни, однак і в художньому дискурсі І. Франка має місце 
зазначене вище, хоч воно й не так яскраво увиразнено. 

Фразеологічна сполука йти на штурм (брати штурмом) відо-
бражає рішучі та активні дії чоловіка з метою досягнення жіночої 
прихильності, оскільки зміст лексеми штурм репрезентують смис-
ли “рішучість”, “атака”, “досягнення”. За семантикою наведений 
фразеологізм зближається із лексемою завойовувати, напр.: «(…) 
вперто йшов на штурм (…)»1249; «(…) здійснюючи задуманий ними 
план ошукування Хомухіна і взяття штурмом неприступної фор-
теці під іменем Юлія (…)»1250. На позначення жінки, прихильність 
якої завойовує чоловік, ужито іменник фортеця. Основою метафо-
ричного співвідношення жінка — фортеця є особливості споруди, 
що укріплена, захищена від нападів супротивників, і характеристи-
ка жінки, симпатією якої складно оволодіти через її неприступність, 
самоповагу, особисту гідність. 

Асоціативне співвіднесення стосунків чоловік — жінка з вій-
ськовими діями репрезентовано й описами зовнішніх портретних 
характеристик, напр., жінка, до якої письменник апелює лексе-
мою супротивник, уражає чоловіка зовнішністю, що вербалізуєть-
ся вживанням лексеми резерв; порівн.: «(…) в грудях виникло туж-
ливе відчуття тривоги, як на танкодромі перед учбовими стрільба-
ми, коли ти не знаєш, чи сам перший стрельнеш по супротивни-
ку, чи стрельне він по тобі; а ще щомиттєва загроза вступу до бою 
резерву головного командування: розложистих стегон, сумлінних 
очей, ледь розхилених соковитих губ (…)»1251. 

Зміст засобів вербалізації образу-концепту засвідчує не лише 
підкорення жінки чоловіком, але й, навпаки, підкорення чоловіка 
жінкою, порівн.: «(…) а поряд її безсоромні губи, і ти безпорадний, 
безпомічний перед нею, ти годен хіба що на капітуляцію, ти ладен 
сховатися за свій училищний танк номер тридцять дев’ять (…)»1252; 
«(…) майже неземний вогонь, якого Шульга ще не знав, якому не 

1248 Кирилина А. В. Гендер: лингвистические аспекты : [моногр.] / А. В. Кири-
лина. — М. : Изд–во института социологии РАН, 1999. — 180 с. 

1249 Загребельний П. А. Юлія, або запрошення до самовбивства… — С. 30.
1250 Там само. — С. 262.
1251 Там само. — C. 25.
1252 Там само. — C. 21.
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вмів дати ради, від якого спалахнув, мов сухий листок, і вмить зго-
рів, вибухнув, вистрілив мимо цілі, ганебно скапітулював перед 
жінкою, зганьбився, осоромився (…)»1253. Використовуючи лексему 
капітуляція, письменник відображає стан залежності, покори чоло-
віка, омовлює силу жінки. 

Щоб оволодіти чоловіком, жінка зазвичай використовує свої 
зовнішні дані. Для вербалізації цього процесу, як видається, досить 
вдало вжито дієслова вистрілювати, бити, порівн.: «(…) вистрі-
лює з усіх батарей, б’є залпами, очима, грудьми, стегнами, сідни-
цями, веде вогонь на знищення  (…)»1254.

Виокремлюємо засоби омовлення образу-концепту, що відо-
бражають розлуку чоловіка з коханою, напр.: «Танкіст не може за-
лишатися в своєму танку вічно (…) Так і з жінкою. Вона для тебе 
як танк для короткого бою (…)»1255. Іменник танк, що своєрідно 
репрезентує зміст образу-концепту жінка, для реалізації свого зна-
чення потребує відповідного контексту. Лексема танк містить не-
гативні смисли — “агресія”, “напад”, що в дискурсі письменника 
не актуалізовано, оскільки, сполучаючись із прикметником корот-
кий та іменником бій, моделюються смисли, що вказують на недов-
готривалі стосунки чоловіка та жінки, порівн.: “танк для коротко-
го бою”. 

Тенденція до вживання військової лексики відображає специ-
фіку чоловічої психології — одвічне прагнення до перемоги, само-
ствердження, домінування. Архетипний образ справжнього чолові-
ка — це образ воїна, завойовника.

У художньому дискурсі П. Загребельного виокремлюємо низку 
засобів омовлення зовнішності омріяної жінки. Серед лексичних 
засобів увиразнюються іменники-синоніми з позитивно маркова-
ними смислами в їх структурі, зокрема елізіум, едем, а також лексе-
ми щастя, надія, багатство, вживання яких для позначення тіла 
жінки зумовлене схожістю приємних відчуттів, викликаних фізич-
ними стосунками із нею, напр.: «Це солодке, неповторне, райське 
тіло. Не примітивна плоть, не пристрій для насолод, а щось незем-
не, елізіум, едем, моє щастя, моя надія, моє багатство, моє все 
(…)»1256. 

1253 Там само. — C. 34.
1254 Там само. — C. 63.
1255 Там само. — C. 50.
1256 Там само. — С. 204.
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Прагнення чоловіків до влади та домінування в усьому відо-
бражене в асоціативному співвідношенні жіночого тіла із верши-
ною влади, порівн.: «(…) вона володарювала тут неподільно, впев-
нено (…) гаразд віддаючи силу і привабу свого тіла, яке для чолові-
ків у всі часи було найвищою вершиною влади»1257.

Прикметники, що сполучаються із лексемою тіло, містять 
смисли “таємничість”, “неосяжність”, напр.: «(…) саме в ній, у її 
загадковому тілі ховається рай земний і рай небесний»1258, а також 
смисли “багатство”, “краса”, “пишність”, “яскравість”, що відобра-
жають зовнішні характеристики, порівн.: «(…) бо він народжувався, 
і жив для цієї миті, для цього розкішного жіночого тіла (…)»1259. 

Про притаманні жінці розкутість, відсутність скромності та 
здатність до вираження власних фізичних потягів свідчить смис-
лова структура прикметника безсоромний у значенні ‘непристой-
ний’, напр.: «(…) це безсоромне тіло, щільно заковане у чорний 
шовк (…)»1260, але в тексті П. Загребельного ця негативна семанти-
ка нейтралізується, а репрезентується як нормальне явище, зумов-
лене особливостями жіночої природи.

Прикметники потужне та всемогутнє, що синонімізується із 
попереднім, репрезентують стани покірливості чоловіка перед жін-
кою, визнання її влади, напр.: «А її молоде потужне тіло здрига-
лося в розгубливих риданнях (…)»1261; «(…) бо що таке наш світ, як 
не жінка, жіночність, всемогутнє жіноче тіло (…)»1262. 

Про виключну владу жінки над чоловіком свідчить зміст семан-
тичної структури прикметника жахливе, що зреалізовує свій потен-
ціал у сполученні з іменником поваб у значенні ‘потяг, схильність 
до чого-небудь’, порівн.: «(…) Шульга спізнав жахливе у безконеч-
ному повабі тіло (…)»1263. У контексті простежуємо з’яву смислів 

“страх”, “сильні враження”, “переживання”, “значна сила вияву”, 
“спокуса”, “бажання”. Прикметники-антоніми цнотливий — безсо-
ромний, що вжиті, вочевидь, із метою посилення враження від ви-
яву чоловічиx почуттів та емоцій, у тексті роману моделюють від-
повідну антитезу, порівн.: «(…) болісно цнотливе при світлі і дико 

1257 Там само. — С. 32.
1258 Там само. — С. 167.
1259 Там само. — С. 202.
1260 Там само. — С. 74.
1261 Там само. — С. 204.
1262 Там само. — С. 332.
1263 Там само. — С. 205.
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безсоромне в темнощах (…)»1264. Виявляємо також метафору жін-
ка — світ (чоловіка).

П. Загребельний співвідносить силу та красу жіночого тіла 
з найбільш відомими та славетними місцями світу та надбання-
ми культури людства, що репрезентовано яскравими порівняння-
ми, напр.: «Убогий побут, повоєнна бідність, примітивне існуван-
ня — все це відступає перед чарами жіночого тіла, багатшого за 
всі трофеї поверженої Європи, за казки тисячі і однієї ночі, за зо-
лоті копальні царя Соломона, за найрозкішніші сни і за всю сла-
ву світу»1265. У наведеному контексті простежуємо вживання пре-
цедентних назв та імен — казки тисячі і однієї ночі; копальні царя 
Соломона, — які імпліковані у цих виразах: їхнє розуміння не ви-
кликає труднощів, але посилює репрезентацію чужої для українців 
культури.

Із метою всебічного відображення жіночої зовнішності вжито 
низку порівнянь, напр.: «(…) невловимим жіночим тілом, що спа-
лювало його, мов червона пустеля (…)»1266. Порівняння жіночого 
тіла із пустелею зумовлено схожістю стану сильної емоційної на-
пруги, збудження та стану людського організму, що супроводжу-
ється високою температурою тіла, жаром, викликаними кліматич-
ними умовами пустелі, напр.: «(…) м’яке, як теплий віск, і туге, 
як сталь, жіноче тіло, гірке й солодке, мов дикий мед, прекрас-
но довершене в кожному вигині, неначе витвір найвищого з мис-
тецтв, і водночас примітивне, зведене до сліпої хтивості, до бо-
жественного бруду, до того, що зветься природою (…)»1267. 

Основою порівнянь тіла із воском, сталлю є подібність так-
тильних відчуттів, що виникають унаслідок дотику до них. 
П. Загребельний використовує порівняння, що базуються на поді-
бності смакових відчуттів як приємних, так і неприємних, порівн.: 
“гірке й солодке, мов дикий мед”. Простежуємо наявність антоніміч-
них смислів у структурі прикметників туге — м’яке, гірке — солод-
ке, що посилює експресію під час вербалізації почуттів і вражень. 
Як показує проаналізований матеріал, П. Загребельний вкотре вда-
ло використовує антитезу. 

Характеризуючи погляд жінки, письменник уживає фразеоло-
гізм грати очима, порівн.: «(…) грала очима, устами, грала всім 

1264 Там само. — С. 205.
1265 Там само. — С. 167.
1266 Там само. — С. 184.
1267 Там само. — С. 203.
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своїм тілом»1268. Так відображено властивість жінки поведінкою чи 
манерами неприховано привертати увагу чоловіка, намагатися спо-
добатися йому. Вживання прислівника лукаво для характеристики 
погляду жінки свідчить про її хитрість, грайливий норов, порівн.: 

“лукаво повела оком”.
У дискурсі письменника виявляємо низку мовних засобів, вжи-

тих для опису вуст жінки, передусім це прикметники, лексичне 
значення яких містить семи “поваб”, “спокуса”, “непристойність”, 
“розкутість”, порівн.: «(…) пропікаючи тобі душу, палахкотять чер-
воним вогнем безсоромні жіночі губи»1269; «(…) впритул наблизив 
своє обличчя до її лиця (…) до розтулених хтивих вуст (…)»1270; 
«(…) тільки уста, зовсім недавно такі безсоромно-палючі (…)»1271. 

Отже, відзначаємо схильність П. Загребельного до майстерно-
го опису тіла жінки, що, вочевидь, є наслідком зміни світоглядних 
позицій письменника під впливом соціального контексту, оскільки 
період написання роману збігається із періодом прогресивного по-
ступу українського суспільства, коли актуалізувалося право на сво-
боду висловлення думки. Зміна моральних цінностей мотивувала 
актуалізацію нової лексики. Деякі жіночі риси й властивості, про 
які раніше писати не рекомендувалося, набувають іншої оцінки: 
«основною ознакою (позитивною) жінки начебто стала “сексу-
альність” і “еротичність” (до речі, це пов’язано з деформацією 
значення “любов”)»1272. 

Окрім вербалізації образу-концепту Юлія, простежуємо наяв-
ність засобів омовлення периферійних концептів дружина есесів-
ця, міліціонерка, жінка-службовець, удова. Вони не є центральни-
ми в загальній канві дискурсу; їх смислова структура не зреалізо-
вується значною кількістю лексем, проте наявні мовні засоби, що 
становлять окремий концептуальний простір, дають підстави вио-
кремлювати ці образи-концепти як самостійні одиниці мовної сві-
домості митця.

Критерієм диференціації образу-концепту дружина есесівця 
є професія чоловіка як показник патріархального устрою суспіль-
ства. У свідомості письменника цей образ-концепт має негативну 

1268 Там само. — С. 88.
1269 Там само. — С. 18.
1270 Там само. — С. 167.
1271 Там само. — С. 102.
1272 Лисиченко Л. А. Лексико-семантичний вимір мовної картини світу : [мо-

ногр.] / Л. А. Лисиченко. — Х. : Вид. група “Основа”, 2009. — С. 28.
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оцінку, що зумовлюється історичними подіями, передусім перебі-
гом та наслідками Великої Вітчизняної війни. 

Зміст образу-концепту мотивований сформованими стерео ти-
па ми стосовно німецької нації у свідомості громадянина Радян-
ського Союзу. У тлумачному словнику української мови подається 
таке визначення слова есесівець — ‘службовець фашистських ка-
ральних охоронних загонів (СС), на якого спирався гітлерівський 
терористичний апарат’1273, а отже, вмотивованість негативної оцін-
ки образу-концепту є абсолютно прозорою. 

Засоби омовлення образу-концепту дружина есесівця переваж-
но втілені в прямій мові головних героїв, що свідчить про уник-
нення прямого вживання майстром слова фемінативів із виразною 
негативною оцінкою. Номінативні одиниці, що становлять зміст 
образу-концепту, зараховують до запозичень з німецької мови, 
які акцентують увагу на національності жінки та відображають 
іронічно-зневажливе ставлення до жінки, що інтенсифікується вна-
слідок сполучення із прикметником розгодовані, напр.: «(…) розго-
довані німецькі фрау (…)»1274. Тут убачаємо деяку тавтологічність, 
адже фрау можуть бути лише німецькі, очевидно, така форма під-
силює експресію. Зазначені лексеми в українському лексиконі ма-
ють статус лайливих слів. Їх часто використовують у функції вигу-
ків. Такий прийом посилює експресію негативної оцінки, оскільк, 
як відомо, вигуки не мають семантики, а репрезентують прагмати-
ку емоцій.

Окрему групу становлять фемінативи-синоніми шльондра, кур-
ва, лярва, лахудра зі смислами “легка поведінка”, “доступність”, 
“розпуста”, “безпринципність”, які в українській мові також мають 
негативні конотації, виражають зневажливе ставлення до жінки, зу-
мовлене її легковажною поведінкою, напр.: «гарнізонні шльондри 
(…)»1275; «(…) а ці лахудри виламуються тут перед нами, як ячні 
бублики (…)»1276; «(…) гарнізонні курви (…)»1277; «Прибери свою 
лярвочку!»1278.

Структуру образу-концепту становлять зооніми, використан-
ня яких є наслідком метафоричного осмислення на основі актуа-

1273 ВТСУМ — С. 356.
1274 Там само. — С. 64.
1275 Там само. — С. 73.
1276 Там само. — С. 71.
1277 Там само. — С. 76.
1278 Там само. — С. 83.



374

Розділ V. Лінгвокреативна діяльність П. Загребельного: 
концепт жінка в дискурсивній практиці письменника 

крізь призму його гендерної свідомості

лізації негативних асоціацій із зовнішнім виглядом тварин, зокре-
ма їх надмірною вагою, незграбністю, напр.: «(…) зосереджуйся 
на цій есесівській свиноматці (…)»1279; «Ти можеш про це сказа-
ти оцим відгодованим німецьким телицям?»1280; «Вона почина-
лася для нього теж одноденно, нагорода для переможця, знаряд-
дя насолоди, німецькі чересла, фашистська утроба, помста й від-
плата, жахливий скіфський вершник на товстозадій німецькій 
кобилі»1281. Переносне значення лексеми кобила в українській мові, 
на відміну від німецької, має негативну семантику; ще й відзнача-
ється стилістичною тональністю вульгарності, тому вживання цьо-
го слова в сполученні з прикметником товстозада посилює загаль-
ну негативну маркованість образу-концепту. 

Синонімічна пара помста — відплата відіграє важливу роль 
для репрезентації змісту цього образу-концепту, оскільки свідчить 
про бажання громадянина Радянського Союзу помститися німець-
кій спільноті в будь-який спосіб, а об’єктом відплати може бути 
й жінка, до якої чоловік виявляє зневажливе, виключно споживаць-
ке ставлення. 

Структуру образу-концепту дружина есесівця становлять нега-
тивно марковані іменники, що акцентують увагу на сприйнятті ні-
мецької жінки як ворога, супротивника, як чужої людини та такої, 
яка знається із нечистою силою, що репрезентовано іменниками 
вовчиця, ворогиня, відьма, порівн.: «Ворогиня. Вовчиця. Німецька 
відьма»1282. У цьому контексті простежуємо градацію — посилення 
негативної оцінки. Прикметники, що сполучаються із лексемами на 
позначення образу-концепту, також містять смисли “несприйнят-
тя”, “ненависть”, “ворожість”, “відчуженість” та засвідчують воро-
же ставлення до жінки, напр.: «Яке право мала ця чужа, власне во-
рожа жінка перевтілюватися в його Юлію (…)»1283.

Своєрідно репрезентовано й концепт міліціонерка. Номінативне 
поле цього образу становить похідний відмаскулінний феміна-
тив міліціонерка, властива розмовно-побутовому стилю словофор-
ма міліціонерша та юкстапозит жінка-міліціонер, перший елемент 
якого нейтралізує родову ознаку маскулізмy міліціонер. 

1279 Там само. — С. 76.
1280 Там само. — С. 77.
1281 Там само. — С. 100.
1282 Там само. — С. 72.
1283 Там само. — С. 80.
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Нейтралізацію родової ознаки та акцент на виконанні особою 
обов’язків, визначених її посадою, простежуємо в сполученні імен-
ника особа із прикметником службова, напр.: «(…) змогли наре-
шті побачити перед собою не сповиту в міліцейське сукно служ-
бову особу, а молоду, буйнотілу жінку»1284. Прикметник буйноті-
ла, що відображає зовнішні риси жінки, визначаємо як неологізм. 
Прикметник буйний, сполучаючись із іменником тіло, слугує для 
омовлення яскравої жіночої зовнішності, краса якої має найвищий 
ступінь вияву. 

Простежуємо сполучуваність фемінативів — репрезентан-
тів образу-концепту міліціонерка із лексемами, які містять смис-
ли “твердість характеру”, “серйозність”, “непривітність”, “непо-
хитність”, “вимогливість”, що їх уживання свідчить про власти-
вість жінки-міліціонера виявляти жорсткість та суворість у пове-
дінці, що, головно, зумовлено специфікою її професійної діяльнос-
ті, напр.: «(…) і суворий (але гарний незмірно) жіночий голос про-
лунав для обох докірливо і з загрозою»1285; «(…) суворо мовила вона 
(…)»1286; «Жінка мимоволі усміхнулася (…) забула про міліцейську 
суворість, сказала майже ласкаво (…)»1287.

Виявляємо вживання фемінативів у відповідних контекстах, 
які втілюють образ-концепт жінка-службовець, що також вербалі-
зується у тексті твору. 

Смисли — форманти цього образу-концепту зумовлені особли-
востями політичного устрою Радянського Союзу та становищем 
жінки, яка задіяна в політичній сфері. 

Для вербалізації образу-концепту в тексті вживається іменник 
чоловічого роду спеціаліст, що називає особу жіночої статі за поса-
дою безвідносно до її статевої ідентичності — “спеціаліст нашо-
го міністерства” (вияв андроцентризму). Оскільки у сфері політи-
ки чоловіки становили переважну більшість, то ставлення до жін-
ки було позначене повагою, захопленням, виключною прихильніс-
тю, порівн.: «(…) була найбільша цінність того кола, власне, ста-
новила його справжню цінність, як рідкісний коштовний камінь 
визначав вартість золотої або навіть платинової каблучки (…)»1288. 

1284 Там само. — С. 24.
1285 Там само. — С. 18.
1286 Там само. — С. 18.
1287 Там само. — С. 19.
1288 Там само. — С. 233.
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Ужито також іменники ікона, статуя (для поклонінь), напр.: 
«Була іконою, статуєю для поклонінь, жертовним камінцем, яким 
володів столичний жрець Хомухін (…)»1289, що репрезентують ви-
яви глибокої пошани до жінки-службовця та наділення її ознака-
ми святості, божественною сутністю. Засоби омовлення, що втілю-
ють образ-концепт жінка-службовець, головно, зумовлені гарною 
зов нішністю жінки. 

У романі виокремлюємо смисли, що становлять образ-концепт 
удова. Цей образ-концепт не вербалізовано значною кількістю 
лексем, проте виявляємо окремі елементи його структури, що да-
ють підстави для висновків стосовно бачення жінки-вдови чоло-
віком, напр., наведене усталене порівняння засвідчує те, що жін-
кам, які втратили чоловіків, властиві вияви хижості, люті та по-
силена увага до чоловічої статі, що втілено в семантичній струк-
турі лексеми тигриця, порівн.: «Тут повен двір вдів. Як тигри-
ці в клітках! Звіринець! Десять тигриць і один я, мужчина. 
Кинутий на розтерзання»1290. Тут змодельовано складний образ-
ний засіб: метафора накладається на метонімію. Маємо механізм: 
жінка — звір — звіринець. Використання такого образного засобу 
також посилює текстову експресію, негативну оцінку. Як зауважує 
Т. Сукаленко1291, порівняння жінки із тигрицею є характерною ри-
сою ідіостилю П. Загребельного. Крім того, тигриці чи десяти ти-
грицям протиставляється лише один чоловік. 

*  *  *
Отже, ядро гендерного образу-концепту жінка, репрезенто-

ваного в романах П. Загребельного, становлять архетипні смисли 
“життя”, “народження”, “плодючість”, що є спільними для людства 
загалом та зумовлені природною здатністю жінки до продовження 
роду. Цей сегмент концепту співвідносний із образом універсаль-
ного предметного коду. Довкола нього структуруються додаткові 
ознаки за ступенем абстрактності. 

Приядерну зону становлять смисли, що утворюють низку суб-
концептів, якими зреалізовується зміст образів-концептів Роксолана, 
Євпраксія в однойменних романах і образ-концепт Юлія, який вияв-
ляємо в романі “Юлія, або запрошення до самовбивства”. Смисли, 

1289 Там само. — С. 233.
1290 Там само. — С. 141.
1291 Сукаленко Т. М. Метафоричне вираження концепту ЖІНКА… — С. 53.
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які містять субконцепти, соціально зумовлені, проте констатуємо 
наявність архетипних смислів у структурі субконцепту мати, відо-
браженого в романі “Роксолана”.

Відзначаємо наявність смислів — репрезентантів культурно 
детермінованих образів-концептів Роксолана, Євпраксія, які екс-
плікують такі риси української ментальності, як ідея необмеже-
ної свободи, кордоцентризм, схильність до, власне, жіночої інтро-
вертності, антеїзм, що виявляються в частотних описах душевних 
переживань жінки, низках змодельованих тропів, які вибудовують-
ся на асоціативному співвіднесенні зовнішніх та внутрішніх харак-
теристик жінки з тим чи тим природним явищем (ріка, земля, вітер, 
плющ, кропива, билинка, рослина, будяк та ін.), а також на порів-
нянні тих чи тих характеристик жінки — як позитивних, так і нега-
тивних — із тваринами (видра, лань, кобила, корова, риба, тигриця, 
птах, соколя, вівця та ін.). 

Серед метафор, що експлікують відповідні образи-концепти, 
виявляємо традиційні для усної народної творчості (дівчина – квіт-
ка, дівчина – пташка), а також індивідуально-авторські (жінка – 
церква, жінка – храм та ін.). Констатуємо властиву письменникові 
тенденцію порівнювати жінку із ділянками суходолу (острів, земля, 
Євразія, Азія, пустеля), що виявлено як у художньому, так і в “жи-
вому” мовленні митця. 

Серед розмаїття образних засобів, що репрезентують зовніш-
ній та внутрішній портрети жінки, найактивніше функціюють 
оксиморон, антитеза й порівняння; крім того, письменник удаєть-
ся до іронії, що найбільш виразно реалізовано антонімічними смис-
лами, зокрема й тими, що доповнюють структуру оніма Євпраксія.

Також виокремлюємо периферійні образи-концепти одаліс-
ка, валіде, черкешенка, графиня, зміст яких становлять контрастні 
смисли, наявність яких у структурі концепту жінка сприяє інтенси-
фікації, увиразненню смислів —репрезентантів образів Роксолана, 
Євпраксія як концептів, що своїм смисловим наповненням тран-
слюють етнопсихологію українців. 

Відзначаємо наявність негативної оцінки в структурі пери-
ферійних образів-концептів одаліска, валіде, черкешенка, графи-
ня, що зумовлено ставленням письменника до представниць іншої 
культури, що чужі для свідомості українця.

У структурі образу-концепту Євпраксія виявляємо антоніміч-
ні смисли — субконцепти княжна, імператриця, дівчина містять 
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смисли “святість”, “моральна чистота”, “безгрішність”, проте зміст 
субконцепту чужинка становлять іменники, що містять смисли 
“гріховність”, “хтивість”, “розпуста”, “легка поведінка”, що, голов-
но, мотивовано фактом негативного сприйняття рис, притаманних 
українській ментальності, представниками іншої етнокультури: 
внаслідок цього з’являється вороже ставлення до дівчини-українки, 
що втілено в змісті субконцепту чужинка. 

Низка іменників зі значенням абстрактності функціюють як 
засоби вираження образу-концепту Юлія, зміст яких становлять 
смисли “задоволення”, “радість”, “емоційне піднесення”, “пози-
тивні відчуття”, “спокій”, “рівновага”, “теплота”, “насолода”, що 
свідчать про загальну позитивну оцінку цього образу-концепту.

Зміст концепту загалом змодельовано типово з огляду на чо-
ловічу психологію,чоловічу мовну свіідомість проте смисли, що ста-
новлять структуру концепту, в мовленні реалізуються розмаїттям 
лексичних засобів, позначених наявністю складних асоціативно-
вербальних зв’язків, часто з нашаруванням однакових смислів, 
що утворюють емоційно насичені гіперболізовані інформаційно-
чуттєві блоки. Таке надмірне висловлення власних почуттів та пе-
реживань, що втілюється емоційно-експресивною лексикою, не від-
повідає гендерному стереотипу, який традиційно виокремлюють 
унаслідок аналізу мовлення чоловіків, натомість воно притаманне 
мовленню письменників, однак в окремих випадках усе ж просте-
жуємо актуалізацію патріархального чоловічого сприйняття 
жінки як такої, що підпорядкована чоловіку, є вторинною щодо 
нього.  Ця теза характеризує й мовну свідомість І. Франка, що дове-
дено в попередньому розділі.

В усіх проаналізованих романах П. Загребельного, в межах 
яких розглянуто засоби репрезентації концепту жінка, виявляємо 
смисли “таємничість”, “загадковість”, “несподіваність”, “неперед-
бачуваність” як такі, що властиві психології жінок. Риси їх психо-
логії, що зумовлюють наявність названих смислів, є аскриптивни-
ми, оскільки жінок характеризують із властивою їм непередбачува-
ністю поведінки, коливаннями думки, зміною настрою та бажань, 
що зумовлено як фізіологічними особливостями будови організму 
жінки, так і соціальними стереотипами суспільства. 

У ході аналізу образів-концептів Роксолана, Євпраксія та Юлія 
виявляємо низку смислів, що відображають таку рису характеру, як 
моральна чистота, напр., письменник уживає прикметники свята, 
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неторкана, безгрішна, цнотлива, незіпсована, чиста та ін., струк-
туру яких становлять відповідні смисли, а також метафори ікона, 
криниця, святиня, храм, церква, янгол та ін.

Для омовлення специфіки онтології образу-концепту Юлія 
вжито низку іменників зі значенням абстрактності, зокрема таких, 
що передають емоційні стани запалу, натхнення, збудження, викли-
кані спілкуванням із коханою. Попри загальну позитивну оцінку 
образу-концепту Юлія в його структурі виокремлюємо смисли, які 
становлять зміст лексем на позначення негативних психічних ста-
нів чоловіка, що зумовлено неможливістю взаємин із жінкою через 
розлуку з нею з тих чи тих причин.

Виявляємо загальну тенденцію зображення стосунків між 
чоловіком та жінкою, які полягають у взаємному підкоренні 
обох сторін, що й зумовлює асоціації взаємин за принципом вла-
ди й підкорення, із боротьбою та суперництвом. Це мотивує вжи-
вання відповідних лексем, зокрема військової лексики, використан-
ня якої характерне для ідіостилю письменника. Вживання військо-
вої лексики засвідчує наявність дихотомії жінка – держава, що по-
всякчас постає в дискурсі письменника. Частотними є порівняння 
жінка – держава, жінка – військо, жінка – супротивник та ін.

Характерними ознаками художнього дискурсу письменника, 
що репрезентовані в романі “Юлія, або запрошення до самовбив-
ства”, є чисельні описи зовнішності жінки, омовлення її тілес-
ного портрета, натоміть її внутрішній світ, переживання не по-
трапляють у фокус уваги письменника, на відміну від образів, ві-
дображених у романах “Роксолана” та “Євпраксія”. Очевидно, час-
тотність описів жіночого тіла транслює рецепцію жінки крізь 
призму таких ознак, як “еротичність”, “сексуальність”, що набува-
ють позитивної аксіологічної маркованості. Часові рамки написан-
ня роману дають можливість визначати ці смисли як актуальні. 

Простежуємо наявність лексем, що відображають стереотипне 
сприйняття суспільством жінок — представниць конкретної профе-
сії, роду заняття (жінка-міліціонер, жінка-службовець).

Привертає увагу низка засобів омовлення концепту жінка 
в романі “Юлія, або запрошення до самовбивства”, які виявляємо 
й у “живому” мовленні П. Загребельного, що свідчить про вияв 
у романі власне індивідуально-особистісних відчуттів і думок автора. 

Ураховуючи дані етимологічного аналізу імен образів-кон цеп-
тів, виявляємо прагматичний потенціал онімів Роксолана, Євпрак-
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сія, Юлія у фрагментах дискурсу П. Загребельного, що експліку-
ють внутрішні характеристики жінок, їх соціальні ролі, походжен-
ня. Власні назви Роксолана, Євпраксія та Юлія виконують важ-
ливу роль організації смислового простору фрагментів дискурсу 
письменника: відповідні оніми сприяють цілісності та зв’язності 
тексту, а також детермінують реакцію адресата, задаючи рамки 
інтерпретації повідомлюваного.

Деякі смислові репрезентанти змісту концепту жінка ет-
носпецифічно марковані та омовлюють риси жіночого мента-
літету, що притаманні українкам та представницям інших ет-
нокультур — турецької, німецької, черкеської. Образи-концепти 
жінок, співвідносних із жінкою-українкою, завжди мають позитив-
ну оцінку в сприйнятті П. Загребельного, що зумовлює вживання 
низки лексем із відповідними конотаціями; натомість лексеми, що 
становлять зміст концептів, які втілюють жіночий менталітет іншої 
культури, позначені негативною оцінкою. Простежуємо своєрідний 
вияв дихотомії свій – чужий.

Смислова структура концепту жінка загалом є типовою з огля-
ду на гендерну зумовленість засобів його омовлення, оскільки ви-
окремлюємо його сегмент зі смислами, які відображають стосун-
ки чоловіка та жінки як такі, що вибудовуються за принципом су-
бординації, передусім у фокусі дихотомії влада – підкорення. Деякі 
смисли мотивовані такою властивістю чоловічої психології, як “са-
мість”, що виявляється в процесі завойовування, підкорення жінки.   

У дискурсі П. Загребельного простежуємо тенденцію ужи-
вання емоційно-експресивної лексики, що засвідчує факт емоцій-
ності українських письменників і репрезентацію цього чинника 
в усіх видах їхнього дискурсу. Засвідчуємо факт наявності в дис-
курсі письменника емоційно насичених інформаційно-чуттєвих 
дискурсивних ділянок, що засвідчують властиву мовній особистос-
ті майстра слова схильність до гіперболізації, надмірної експресії. 

Наскрізними в дискурсі письменника є смисли “безгрішність”, 
“святість”, “невинність”, “моральна чистота”, “цнота”. У розгляну-
тих фрагментах дискурсу письменника, хронологічні межі яких є 
найбільш близькими до сучасного історичного періоду, відображе-
ному в його художньому та “живому” мовленні, виявлено антоні-
мічні до вищеназваних смисли, зокрема такі, як “хтивість”, “розку-
тість”, “безсоромність” та ін. 
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Дискурс П. Загребельного містить гетерогенні ділянки струк-
тури концепту жінка, що реалізовано шляхом уживання лексем із 
антонімічними смислами, які надають концепту додаткової експре-
сії та емоційної виразності. Смисли “таємничість”, “незбагнен-
ність”, “неприступність”, “непередбачуваність” також є на-
скрізними в дискурсі письменника, оскільки виявляємо низку при-
кметників, семантика яких вказує на притаманні жіночій сутності 
загадковість та непередбачуваність.

У “живому” мовленні письменника та у фрагментах його ху-
дожнього дискурсу наявні спільні смислові репрезентанти концеп-
ту жінка, зокрема виявляємо подібні засоби омовлення концепту 
жінка-мрія, що дає підстави робити висновки про вияв побутової 
свідомості в художньому мовленні письменника.

Отже, у структурі концепту жінка, вербалізованому в дискур-
сі П. Загребельного, виокремлено поняттєвий, образний та оцінний 
компоненти. Складові концепту жінка відображають етнопсихоло-
гію українців. На підтвердження цього виявлено низку смислів, які 
всебічно проаналізовані. Зауважимо, що вони: 

— з огляду на постулати гендерної лінгвістики відображають 
ідею необмеженої свободи та незалежної особистості, що виявлено 
відповідними лексемами зі смислами “сила”, “перемога”, “бороть-
ба”, “визволення”, “незалежність”, “прагнення”, “зусилля”, “подо-
лання”, “волелюбність”, “непримиренність”; виокремлені смисли 
характеризують сильних вольових жінок, які виборюють своє пра-
во бути справжніми особистостями, мають власну життєву пози-
цію, прагнуть до свободи дій та думок;

— з огляду на постулати аксіологічної лінгвістики втілюють 
особливості негативних душевних станів та переживань жінки, що 
є виявом кордоцентризму як властивості української етнопсихо-
логії, а також наслідком складнощів вербалізації жінок; відповід-
но, виокремлюємо смисли “сум”, “тривога”, “очікування”, “журба”, 

“втрата моральних сил”, “мука”, “біль”, “страждання”, “страх” та ін.;
— з огляду на постулати української натурфілософії є наслід-

ком вияву антропоморфізму, що реалізовано численними порівнян-
нями та метафорами, основою яких є асоціативне співвіднесення 
жінки із явищами природи, репрезентантами флори і фауни. 

Простежено кореляцію між індивідуальним дискурсом пись-
менника та змінами в соціальному середовищі, що пов’язано з кон-
кретним періодом розвитку людства. Внаслідок цього виокремле-
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концепт жінка в дискурсивній практиці письменника 

крізь призму його гендерної свідомості

но низку лексем із негативною оцінкою на позначення жінки, яка 
відповідає стереотипу, сформованому в конкретний історичний пе-
ріод. Аналіз письменницького дискурсу засвідчує динаміку сприй-
няття жінки, що, головно, мотивована змінами в соціальному се-
редовищі, а також часовою референцією романів — засоби омов-
лення образів-концептів позначені особливостями історичної епо-
хи, відображеної в романах. Застосування дискурс-аналізу для ін-
терпретації мовлення письменника, що базується на засадах ретро-
спективної методології, дало змогу відповідно дослідити концепти, 
реалізовані в його “живому” мовленні, й змоделювати схему аналі-
зу образів-концептів у художньому мовленні митця.

 Серед лексем, що репрезентують концепт жінка, виявлено 
такі, які вербалізують оказіональні значення, простежуємо низку 
авторських художніх засобів, а також загальномовних, що репре-
зентують українську ментальність, використання лексем, уживан-
ня яких є стилістично обмеженим; письменник своєрідно актуалі-
зує безеквівалентну лексику іншомовного походження, прецедент-
ні власні назви, вирази і под. 
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Гендерні дослідження в Україні активізувалися наприкінці 
ХХ – на початку ХХІ ст. й стали досить популярними, хоча 
вони й мають в українському мовознавстві добру й давню 

традицію (І. Франко, Д. Овсянико-Куликовський, Л. Булаховський, 
Ю. Шевельов та ін.). 

Поштовхом до їхньої більшої активізації стали трансформа-
ції, що почали відбуватися в українському суспільстві наприкінці 
ХХ ст. й значно змінили спосіб життя, характер думок і частково 
навіть ментальність сучасних українців й українок.

Важливим чинником, що сприяв пожвавленню лінгвогендероло-
гічних наукових розвідок, став інтенсивний розвиток нових напрямів 
у соціальних науках й активізація міждисциплінарних досліджень. 

Сьогодні можемо констатувати й наявність відповідних центрів 
гендерних досліджень у деяких великих містах України, зок рема з 
2011 р. у Харкові Обласним гендерним ресурсним центром  в партнер-
стві із Фондом імені Фрідриха Еберта (представництво в Україні) 
реалізується проект зі створення та розвитку Всеукраїнської ме-
режі центрів гендерної освіти. Сьогодні в цю Мережу входить 
18 таких центрів (кафедр, студій) з ВНЗ Донецька,  Житомира, Києва, 
Луцька, Сум, Тернополя, Харкова, Черкас, Ужгорода1292. 

Простежуємо й активізацію українського жіночого руху. 
Парт нери мережі — Міжнародний жіночий правозахисний центр 
“Ла Страда-Україна” та Інформаційний консультаційний жіно-
чий центр (м. Київ) організовують для членів мережі тренінги 
з гендерної проблематики, поширюють відповідну літературу та 
роздатковий матеріал1293.

Усе зазначене, очевидно, й призвело до того, що й лінгвогендеро-
логія сьогодні міцно посіла своє місце в системі лінгвістичних наук.

Виокремимо основні дослідницькі вектори, скеровані на ген-
дерну проблематику, — це соціолінгвістичні гендерні досліджен-
ня; феміністська лінгвістика; мовна система в гендерному аспек-

1292 Всеукраїнська мережа центрів гендерної освіти ВНЗ : [Електронний ре-
сурс] — Режим доступу :   http://gendercenter.net.ua

1293 Там само.
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ті; власне гендерні дослідження, спроектовані на вивчення мовлен-
нєвої поведінки обох статей, дослідження маскулінності (найбільш 
молодий керунок); психолінгвістичні лінгвогендерологічні сту-
дії; лінгвоконцептуальні лінгвогендерологічні дослідження; праг-
малінгвістичні лінгвогендерологічні напрацювання; аксіологічна 
лінгвогендерологія; лінгвокультурологічні лінгвогендерологічні 
розвідки; гендерна комунікативна лінгвістика; гендерна невербалі-
ка; гендерна лексикографія. 

Соціодетерміністські теорії, до яких відносять феміністську 
й маскулінну лінгвістику, виявляють домінуючий вплив суспільства й 
культури, тобто динамічних соціальних чинників на формування ген-
дерних відмінностей, що підтверджується аналізом комунікативної 
поведінки чоловіків і жінок у різних культурах у процесі соціалізації.   

Спеціалісти з гендерної лінгвістики дійшли до висновку, що 
важливо не стільки констатувати відмінності між статтю, скільки 
потрібно визначати їхню соціокультурну оцінку й надавати їй від-
повідної інтерпретації, що лежить в основі системи гендерного до-
мінування, прийнятого в суспільстві. 

У науковій літературі з гендерлінгвістики слушно пропонуєть-
ся розглядати маскулінні й фемінні ознаки як природний дар, нада-
ний людині, що виявляється в існуванні відповідної гармонічної ди-
хотомії чоловічої й жіночої статей. Отже, в основі гендерних до-
сліджень повинно лежати положення про гармонізацію стосунків 
між чоловіком і жінкою.

Гендерні відмінності в мові й мовленні створили патріархаль-
ні й  продовжують створювати новітні гендерні стереотипи, які 
зумовлені соціальними ролями чоловіка й жінки та впливають на 
гендерне самовизначення особистості відповідно до соціокультур-
них установок, норм і правил кожного конкретного суспільства.  

В основі формування й становлення гендерних стереотипів 
поняття фемінності й маскулінності. Ці поняття набули суттєвих 
змін, що виражаються в невідповідності біологічної статі люди-
ни й психологічних виявів статевої належності. На сьогодні одно-
значно розмежовують когнітивні, емоційні й фізіологічні параме-
три статевої диференціації. Доведено, що ознаки маскулінності 
й фемінності по-різному виявляються в структурі кожної окре-
мої мовної особистості. У сучасному суспільстві жінки, які дося-
гли високого професійного статусу, зазвичай більш маскулінні, ніж 
деякі їхні колеги-чоловіки; сучасні ж чоловіки часто залюбки ви-
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конують так звану жіночу роботу, вони стали не лише більш емо-
ційними й експресивними, але й більш чуттєвими, хоч висока чут-
тєвість — жіноча прерогатива. Стереотип “чоловік повинен бути 
сильним, а жінка слабкою” — один із найбільш “живучих”, але, ра-
зом із тим, його активно долає життя: все більш привабливою стає 
впевнена в собі жінка, та й сучасні чоловіки швидко втрачають ін-
терес до слабкої жінки, яка не може дати собі ради. Маскулінність 
і фемінність сьогодні не стільки протилежні категорії, скільки 
діалектично взаємопов’язані: відбуваються зміни ключових пара-
метрів маскулінності (агресивність, емоційність, владність, домі-
нування, незалежність, рішучість, цілеспрямованість) і фемінності 
(надмірна чуттєвість й емоційність, турботливість, дружелюбність, 
ввічливість,  душевність). 

Однак відмінності між фемінністю й маскулінністю зберіга-
ються й будуть зберігатися завжди, відповідно має місце гендер-
на маркованість, що детермінується соціокультурними чинниками 
й психологічними ознаками, які “приписуються” соціумом чоловіку 
як представнику маскулінної субкультури, комунікативному ліде-
ру, який за чинним стереотипом, як зауважувалося, вирізняється ав-
тономним мисленням, логічністю, раціональністю, об’єктивністю, 
меншим ступенем вияву емоційності, й жінці — як представниці 
фемінної субкультури, що вирізняється більшою мірою вияву чут-
тєвості й емоційності, емпатії, кооперативності. 

Безперечно існують маскулінні і фемінні мовні картини світу, що 
потребують подальшого вивчення. І все-таки дуже добре, що чолові-
ки й жінки зберігають особливості свого світобачення, світовідчут-
тя й світорозуміння й не збираються від них зовсім відмовлятися. Як 
видається, таке явище, як унісекс, чи “безстатевість”, що виявля-
ється в одязі, манері поведінки, мовленні, більш небезпечне явище, 
ніж зрозумілі й усталені відмінності. Особливо небезпечний мов-
ний унісекс, що виявляється в уживанні молодими особами різних 
статей одних і тих самих жаргонних чи лайливих слів, обсцентної 
лексики, спрощених структур і форм вербалізації оцінки, одноманіт-
ної “безликої” інтонації. Це явище не вважаємо позитивним.

Маскулінне й фемінне мовлення репрезентує характерні озна-
ки, врахування яких має як теоретичне, так і практичне значення 
для розвитку української лінгвістики загалом.

Мовні й комунікативні гендерні норми, зрозуміло, складалися по-
ступово, тому вони базуються на традиціях, що передаються з по-
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коління в покоління у вигляді усталених виразів, граматичних форм, 
словотвірних моделей, комунікативних стратегій і тактик, форм мов-
леннєвого етикету і т. п. Особливо прозоро це простежуємо у фоль-
клорних жанрах, передусім у пареміях. Однак ці норми можуть змі-
нюватися під впливом різних причин — як внутрісистемного, так 
й екстралінгвістичного характеру, що й простежуємо в сучасному 
дискурсі українців і що було показано в цій монографії.

Змінити ці норми раптово в угоду чинності гендерного полі-
тичного вектора неможливо й немає потреби, однак українська 
мова однозначно фіксує поступ таких змін. Зміни в чоловічій ген-
дерній свідомості, як і, звичайно, в жіночій, відбуваються повіль-
но, тому й навіть коли чоловіки стверджують, що сприймають і під-
тримують гендерну рівність, то на підсвідомому рівні все ж може 
“спрацювати” міцно закладена патріархальна програма відповідних 
гендерних норм, що й виявляється в маскулінних діях, виражених 
і вербально, й невербально. Таке явище демонструвалося в цій пра-
ці на прикладі аналізу елітарних мовних особистостей яскравих 
представників української нації.  Простежуємо вияв непослідов-
ності чи навіть суперечливості в чоловічій поведінці, зокрема й ко-
мунікативній, пов’язане з чинністю патріархального поведінкового 
гендерного коду, що доведено на прикладі аналізу вербальної пове-
дінки І. Франка й П. Загребельного з урахуванням як особливостей 
їхнього живого мовлення, так й інших видів дискурсу, насамперед 
художнього.  Художній текст — це важливе джерело, що зберігає 
відомості про гендерну репрезентацію, тому необхідно виокремити 
гендерно значущі художні тексти української літератури і аналізу-
вати їх. Це благодатний матеріал для молодих науковців, що плану-
ють розробляти проблеми гендерної лінгвістики. На жаль, «жінка 
в чоловічій прозі — не більше, ніж еротична пляма, об’єкт уже не 
поклоніння, як це було в українській традиційній класиці, а фізичної 
хіті й насильства. В деяких випадках вона є втіленням ірраціональ-
ної демонічної сили, що загрожує чоловікові, його свободі і навіть 
життю»1294. Це також проблема, що потребує докладного вивчення.

Своєрідну підтримку гендерних моделей рівності демонструє 
сучасна публіцистика. А саме публіцистика, а не художнє, красне 
мовлення, як це мало місце в ХІХ – ХХ ст., найбільш послідовно 
відображає сьогодні норми сучасної літературної української мови 
й впливає на становлення нових мовних норм. Публіцистика спро-

1294 Павличко С. Фемінізм… — С. 183–184.
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ектована на “гру” з кодифікованими нормами: вона прагне макси-
мально наблизитися до адресата через імітацію розмовного спон-
танного слова. Простежуємо порушення традиції вживання форм 
граматичного роду, а це свідчить про те, що сучасний публіцистич-
ний дискурс з різних причин стає все більш гендерно маркованим, 
що послідовно фіксується в словниках нових слів і значень. 

Назви осіб за професією тільки в чоловічому варіанті зміщують 
гендерну ідентифікацію, й залежно від міри укріплення гендерної рів-
ноправності, а також унаслідок установлення деяких нових тенден-
цій функціювання мови, зокрема це демократизація норми, розши-
рення варіативності, стилістичного перегрупування мовних одиниць 
і т. д., відбувається вирівнювання ситуації. З’являються жіночі ва-
ріанти номінацій, нерідко усвідомлені як екзотичні й ненормативні, 
але все-таки вони засвідчують наявність поступу в аспекті утвер-
дження гендерної рівноправності, що насамперед виявляється 
й в особливостях використання відповідних родових форм. Однак 
словники української мови, а також підручники й посібники з укра-
їнської мови не завжди послідовно відтворюють зазначене явище. 
Усе викладене вище було продемонстровано в цій монографії.

Етап початкового накопичення знань в галузі гендерної лінгвіс-
тики в Україні характеризувався запозиченням зарубіжного досві-
ду. Цей досвід хоч і досить повчальний, але він не відповідає укра-
їнським соціально-культурним реаліям і явищам й інколи його вико-
ристання мотивує помилки, пов’язані з відсутністю опертя на на-
ціональну традицію, що виявляється в мовленнєвій поведінці укра-
їнців і українок.

Крім того, необхідно аргументовано переглянути деякі гендер-
ні “псевдостереотипи”, які повторюються з посібника в посібник, 
з наукової студії до наукової студії; репрезентуються некоректні 
дані асоціативних експериментів і под. Сьогодні однозначно ста-
вимо під сумнів тези, чи завжди жінки більш активні, імпульсивні, 
екстравертні, балакучі, схильні до вибачень і співчуття та ін., а чо-
ловіки зібрані й раціональні, прагнуть домінувати й не припуска-
ють жіночої конкуренції і под.

Багато розмов ведеться про гендерну дискримінацію, що репре-
зентується в мові. Але усвідомлення дискримінації, що фіксуєть-
ся мовними засобами, її констатація, докази щодо її наявності — 
це складна когнітивна діяльність, що визначається комплексом 
культурно-історичних традицій, до речі, не лише негативних але 
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й позитивних; патріархальними стереотипами мовленнєвої поведін-
ки. У морфології, словотворі, лексикології нормою, як правило, ви-
являється чоловічий варіант, жіночий оцінюється як відхилення від 
норми й супроводжується коментарями семантико-стилістичного 
характеру, який і можна кваліфікувати як гендерну дискримінацію.

Якщо раніше мовні норми, структури, вирази традиційно відо-
бражали переважно чоловіче світосприйняття, чоловічий аксіологіч-
ний досвід, хоч з цим погоджуються й не всі вчені, то сьогодні ситу-
ація змінюється. Однак для визначення ступеню вияву маскуліннос-
ті чи фемінності у відповідних дискурсах потрібна спеціальна мето-
дика, що базувалася б на відповідних параметрах, зрештою, потрібна 
спеціальна лінгвогендерологічна експертиза, умови й критерії якої ще 
не вироблені в українській лінгвогендерології і юридичній лінгвістиці.

Дискримінація виявляється у використанні в чоловічому мов-
ленні пейоративної оцінки жінок, що залишається безкарним. 
Чоловіки мають схильність використовувати зневажливу тональ-
ність і лексику стосовно жінок. Найчастіше це обсцентна лексика, 
відповідні зооморфізми і под. Зазначена обставина дає привід кон-
статувати наявність певного вербального типу дискримінації, що 
виявляється в маскулінному дискурсі й стосується оцінки осіб жі-
ночої статі. Для її констатації також потрібен механізм доводу на-
явності вербальної образи. Отже, й у цьому разі потрібна відповід-
на лінгвогендерологічна експертиза, але насамперед необхідно роз-
робити її методологічні засади.

У сучасній гендерній лінгвістиці постало проблемне питання: 
чи можна вважати реальністю існування двох субкультур — чоло-
вічої й жіночої, а спілкування між чоловіками й жінками — між-
культурною комунікацією. У цій монографії доводиться, що зазна-
чене питання має стверджувальну відповідь, хоч такий підхід не-
обхідно описати дещо під іншим кутом зору, залучаючи терміноло-
гічний апарат теорії міжкультурної комунікації.

Тлумачення багатьох загальномовних фемінізмів і маскулізмів, 
зокрема й нових, спеціальних, потребують удосконалення, перегля-
ду, можливо, цілком нової кваліфікації у зв’язку з актуалізацією та-
ких процесів синхронної динаміки лексичного складу мови, як ев-
фемізація, стилістична нейтралізація чи переоцінка старих стан-
дартів, стереотипів, ідеологізація, де- й переідеологізація, інтер-
лінгвалізація, термінологізація й детермінологізація української 
лексики. Уваги потребують і вторинні номінанти й поліномі нанти. 
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Більшість нових лексичних і фразеологічних фемінізмів і маскуліз-
мів, як було показано, вторинні. Активно утворюються контексту-
альні, оказіональні найменування. Відомо, що предмети, явища ре-
ального світу часто розмежовуються чи ідентифікуються не за сво-
єю справжньою сутністю, природою, а в уявленнях людини, що до-
сить відносні, суб’єктивні, залежать від способу світобачення, сві-
тосприйняття й світорозуміння, що й фіксується у відповідних номі-
націях. Номінанти групуються в мові не лише за обсягом, але й з ура-
хуванням зв’язків з денотативними уявленнями носіїв мови, а також 
з урахуванням соціальних заборон і рекомендацій. Декларуючи євро-
пейську орієнтацію, необхідно викорінювати стереотипні уявлення 
про гендерні ролі і все, що пов’язано з цією проб лемою.

Наголосимо на необхідності активізації лексикографічних ген-
дерних напрацювань. По-перше, назріла нагальна потреба у ство-
ренні словника термінів гендерної лінгвістики, а по-друге, потріб-
но укладати словники не лише нової лексики, але й словники назв 
осіб жіночої статі, враховуючи існуючі варіанти, а також вдалі 
й невдалі новотвори. Актуальним, як видається, є й комунікатив-
ний кодекс гендерної поведінки українців у пареміях, окреслення 
концепції якого подано в цій праці.

Сучасна українська гендерна лінгвістика повинна бути нала-
штована на дескрипцію: найбільш важливо скрупульозно збирати 
й описувати конкретні факти українського гендерного буття, онтології 
для накопичення відповідної фактологічної бази, а на її основі можна 
буде робити концептуальні, глобальні узагальнення й висновки, а та-
кож рекомендації для набуття елементарної гендерної комунікативної 
грамотності, що потрібно проектувати на середню і вищу школи. 

Гендерна маркованість, зрозуміло, найбільше виявляється на 
лексико-фразеологічному й словотвірному рівнях мовної системи, 
який в українській лінгвогендерології найбільше й досліджений. 
Дещо менше зусиль сучасні українські учені спроектували не фо-
нетичний і граматичний рівні (морфологія і синтаксис). Хоч у пра-
цях Л. Булаховського й Ю. Шереха йдеться про наявність відмін-
ностей між жіночим і чоловічим мовленням, що послідовно вияв-
ляються на всіх рівнях мовної системи, насамперед це відмінності 
фонетичні й лексико-семантичні, а також стилістичні, лінгвоаксіо-
логічні, прагматичні. Крім того, наводяться факти вияву гендерної 
маркованості на морфологічному рівні (категорії роду й відмінка). 
Важливим є і висновок цих учених про те, що процес граматичної 
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фемінізації більш послідовно виявляється в українській мові, ніж 
у білоруській і російській.

У зарубіжній науці розроблена система продуктивних гендер-
них методик, що можуть бути апробовані на матеріалі української 
мови й слугувати розвитку власної методологічної бази в парадиг-
мі гендерної лінгвістики. У цьому дослідженні було продемонстро-
вано залучення методики виокремлення й аналізу гендерно мар-
кованих ключових слів, що проектувалося на різні види дискурсу 
І. Франка, а також методика виокремлення й аналізу гендерно мар-
кованих концептів, образів, що змодельовані як у живому мовлен-
ні П. Загребельного, так і в його художньому дискурсі. Доведено, 
що гендерно значущі концепти послідовно відображають відпо-
відні ментальні утворення. Такі методики у поєднанні з дискурс-
аналізом видаються ефективними в лінгвоконцептології й можуть 
бути рекомендовані до наслідування. Однак констатуємо, що ген-
дерна лінгвістика знаходиться в стадії пошуку дослідницьких ме-
тодик. Очевидно, сучасна лінгвістична методологія, що спроекто-
вана на вивчення гендерної лінгвістики, повинна базуватися на ре-
троспективному, діахронному й синхронному, а також проспектив-
ному аспектах з урахуванням семантики, синтактики й прагматики. 
Саме така єдність підходів забезпечує всебічність, комплексність, 
багатогранність і послідовність дослідження. Крім того, лінгвоген-
дерологічні розвідки слід здійснювати й у руслі порівняльного мо-
вознавства, оскільки специфіку національної лінгвокультури мож-
на виокремити лише на тлі іншої лінгвокультури.  

Час міняє багато, але не все. Це стосується насамперед катего-
рій “нація”, “національний”, “національна традиція”, “національ-
ний характер”, “національна ментальність”. Національна лінгво-
гендерологія повинна орієнтуватися на власні реалії й традиції. 
Це, звичайно, не значить, що не існує загальнолюдських гендерних 
категорій і проблем, насамперед таких, як соціалізація особистості, 
ліквідація статусної нерівності між статтю, боротьба з негативними 
гендерними стереотипами, з упередженою статусно-маркованою 
оцінкою особистості і под. Але передусім гендерна лінгвістика 
повинна враховувати національні пріоритети, що стосуються 
гендеру, національний ґрунт, з якого він проростає.

Т. А. Космеда
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А
 
Автобіографічний жіночий дискурс, 86, 

105
Автобіографічний текст, 102
Автобіографія, 87
Автокомунікація, 98, 182, 185
Авторитарна мовна особистість, 104
Авторитарний статус, 112
Авторитарний стиль (тон) мовлення 

(ви слов лення), 191, 199, 307
Авторитарність, 98
Авторитет, 104
Авторитетність, 98
Агентивні іменники (імена), 64, 73, 161, 

163, 165, 167, 173
Агнонім, 167 
Агресивний жарт, 206
Агресивні рухи, 216
Агресивність чоловіка, 177, 189, 206–

208, 273, 385
Акроніми фемінні / маскулінні, 72
Аксіологічна енантеосемія, 140
Аксіологічна лінгвогендерологія, 384
Аксіологічна модель-архетип, 137
Аксіологічна сутність стереотипу, 160
Аксіологічний стереотип, 119 
Алогічність, 235
Алюзія, 184
Амбіційна вербальність чоловіка, 190
Англомовна гендерна термінологія, 72
Андрогін, 10
Андрогінна спрямованість мислення, 

81, 82
Андрогінний підхід, 215
Андрогінний тип спілкування, 191
Андронім, 80
Андроцентризм, 60, 66, 70, 77–80, 90, 

105, 109, 165, 173, 305, 375, 407, 417
Андроцентрична структура мови, 199
Андроцентричний дискурс, 308

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

“Андоцентричні” альтернативи, 78
Андроцентричність, 86, 92, 109, 221
Андроцентричність культури, 92
Андроцентричність мислення, 86, 221 
Андроцентричність мови, 90
Анекдот, 86, 98, 178, 190, 192, 206, 210, 

211, 213, 221
Антономазія, 142, 291, 333, 336
Антропоморфізм, 116, 318, 381
Антропонім, 141, 142, 149
Апелятивізація, 336
Арго, 44
Армійський гумор, 192
Архаїчне (архаїзація) мовлення (жінки), 

51, 52 
Архетип, 4, 20, 40, 95, 99, 100, 110–112, 

128, 129, 136, 155, 160, 229, 250, 280, 
307, 352, 421

Архетип “вічно-дівочого”, 99, 100
Архетип жінки / чоловіка, 112, 229, 280
Архетип інтроверта, 250
Архетип психологічний, 250
Архетипи МКС, 136
Архетипи української чоловічої мен-
тальності, 155

Архетипи свідомості, 352
Архетипна дихотомія, 53
Архетипна концептуальна опозиція чо-
ловік — жінка,  114, 276, 280

Архетипне протиставлення чоловіка 
(мужа, мужчини) й жінки (баби), 118, 
120, 290

Архетипний образ жінки / чоловіка, 
102, 369

Архетипний смисл, 310, 352, 358, 376, 
377

Асиметричні стради статей, 66
Асиміляція мовлення жінок, 50
Асоціативна жіноча / чоловіча картина 
світу, 82, 83

Асоціативна картина світу, 82
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Асоціативний зв’язок жінка – фемін-
ність, 119

Асоціативний зв’язок чоловік – маску-
лінність, 119

Асоціативний експеримент, 82, 85, 387
Асоціації чоловічі / жіночі, 82, 294, 335
Афективне називання жінки в серед-
ньому й чоловічому родах, 96

Афективне називання чоловіка в серед-
ньому роді, 96

Б

Багатослів’я, 195, 232
Базова сутність “жінка”, 120
Базова сутність “чоловік”, 120

“Батьківська” мова, 94
“Бебі”-мова, 45
“Берегиня домашнього вогнища”, 251
Біологічна аргументація гендерної тео-
рії, 111

Біологічна стать (людини), 15, 84, 108, 
121, 209, 384

“Брак” “материнського” вітаміну в мові, 
94

Брутальна лексика (вислови), 54, 58
 

В

“В живі очі живим словом” (Леся Укра-
ї н ка), 97

 “Велика Межа”, 95
Вербалізація андроцентризму, 305
Вербалізація жестів, 102
Вербалізація жіночих / чоловічих кому-
нікативних стратегій і тактик, 4, 180, 
189, 386
Вербалізація концепту “мовчання”, 211
Вербалізація невизначеності в жіночо-
му мовленні, 187

Вербалізація оцінки в мовленні чолові-
ків / жінок у прямій / непрямій кому-
нікації, 183

Вербальна образа, 388
Вербальна поведінка, 84, 105, 214, 222
Вербальне спілкування (комунікація), 

174, 225

Вербальний дейксис маскулінності, 85
Вербальний дейксис фемінності, 85
Вербальний тип дискримінації, 388
Вивчення відображення гендерної опо-
зиції в одиницях мови як системи (на-
прямок лінгвогендерології), 105

Вивчення мовленнєвої поведінки чоло-
віків і жінок в комунікативній діяль-
ності, системі дискурсивних практик, 
мовленнєвих жанрів (напрямок лінг-
вогендерології), 105

Вимова жінок (жіноча вимова), 52, 54
Вимова чоловіків, 52
Вираження гендерної норми в грамати-
ці, 42

Вираження нерівності в граматиці дав-
ніх класичних мов, 42

Вираження статі в мові, 110
Висловлювання впевненості та досто-
вірності, 104

Висловлювання у формі знущання або 
образи, 192

Висока емоційна температура дискурсу 
(А. Вежбицька), 39

Високий жіночий “запал” (І. Франко), 39
Вишукане неконфліктне мовлення, 55
Вияв андроцентризму, 375
Вияв гендерних рис, 102
Вияв гендеру в комунікації, 20
Вияв гендеру в мові (мовленні), 20, 105
Вияв гендеру в моделюванні мовленнє-
вих жанрів, 69

Вияв грубості, 85
Вияв категорії гендеру в слов’янських 
мовах, 58

Відмаскулінний фемінатив, 374
Відмінності мови (мовлення) чолові-
ків / жінок, 42, 43, 83, 106

Віднесення жінки до гендерної “мен-
шини”, 100

Відображення (вияв) статі в мові, 16, 59
Візуальна поведінка, 208, 217
Візуальні параметри зовнішності, 214, 

215
Військова лексика, 63, 303, 313, 367–

369, 379,  400
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Вічно жіноче, 112
Власна назва (власні імена), 45, 56, 141, 

142, 143, 149, 189, 306, 315, 333, 334, 
336, 359, 380, 382

Внутрішнє мовлення чоловіка / жінки, 
179, 185, 193
Внутрішня форма образу-концепту, 332, 

334
Внутрішня форма слова, 198, 335, 336, 

359–361
Ворожий гумор, 207
Вплив мовлення жінок на літературну 
мову, 55

Вступ у гендерні дослідження, 66, 85
Вторинна функція граматичної форми, 

126
Вторинний текст, 81, 82, 88
Вторинні відтінки значення родових 
форм, 119

Вторинність, 12, 116, 117, 173, 373
Вульгаризація, 85
Вульгаризм, 55, 327

“Вульгарна Афродита”, 10
Вульгарна лексика (словá), 58, 203
Вульгарний вислів (вирази), 54, 149, 203

Г

Гаптика, 208
Гармонізація стосунків між чоловіком 
і жінкою, 384

Гендер, 3, 4, 15, 19, 20, 22, 23, 37, 40, 58, 
60, 61, 62, 66, 69, 72, 79, 80, 82, 84, 86, 91, 
93, 105, 106, 108, 110, 123, 146, 175, 176, 
177, 178, 179, 181, 183, 184, 185, 188, 
190, 192, 194, 199, 204, 207, 210, 212, 
213, 217, 223, 224,  225, 276, 300, 368

Гендер для медій, 66,
Гендер у гуманітарному дискурсі, 69
Гендерна асиметрія, 17, 76, 106, 119
Гендерна відмінність, 40, 254, 279? 285
Гендерна генерація, 226
Гендерна дискримінація в мові, 387, 

388
Гендерна диференціація суспільства, 

112, 359
Гендерна дихотомія, 83, 332, 379, 386 

Гендерна домінантність, 106
Гендерна експертиза, 19, 66, 67, 107, 386
Гендерна збалансованість, 19
Гендерна зумовленість, 380
Гендерна ідентифікація назв осіб за 
професією, 387

Гендерна ідентичність, 22, 65, 86, 88, 
89, 289, 308, 313

Гендерна ідеологія, 12, 72, 223, 228
Гендерна інтерпретація категорії роду, 4, 

119
Гендерна історія, 69
Гендерна категорія,74, 390
Гендерна категорія універсальна, 20
Гендерна комунікативна грамотність, 4, 

174, 179, 389
Гендерна комунікативна компетенція 
мовців – жіноча / чоловіча, 16, 17, 194

Гендерна комунікативна лінгвістика, 384
Гендерна комунікативна поведінка, 89, 

176, 249
Гендерна комунікація, 223, 225
Гендерна конотація, 224
Гендерна концепція, 227, 242, 245, 261, 

284
Гендерна лексикографія, 106, 171, 384
Гендерна лінгвістика, 3, 9, 14–16, 19, 29, 

22, 32, 41, 42, 45, 48, 58–61, 66, 70, 77, 
80, 86–88, 91, 93, 104, 108, 161, 164, 
173, 208, 217, 235, 243, 262, 288, 381, 
384, 386, 389, 390

Гендерна лінгвоконцептологія, 69, 113, 
114, 120
Гендерна маніпулятивна стратегія, 196
Гендерна маніпулятивна стратегія за-
гравання, 4, 196–199, 204 

Гендерна маніпулятивна стратегія коке-
тування, 4, 196–198, 204, 205

Гендерна маніпулятивна стратегія ком-
плі менту (компліментарного мовлен-
ня), 4, 184, 186, 194, 196, 199–202, 204

Гендерна маніпулятивна стратегія (так-
тика) флірту, 4, 196, 198, 202, 218

Гендерна маркованість, 17, 150, 385, 
387, 389

Гендерна метафора, 66
Гендерна методика, 226
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Гендерна мова, 66
Гендерна мовленнєва взаємодія, 88
Гендерна мовленнєва поведінка, 88, 284
Гендерна мовна картина світу, 108
Гендерна мовна особистість, 88
Гендерна мовна політика України, 70
Гендерна модель, 295
Гендерна модель “дівчина-блудниця”, 

266
Гендерна модель “жінка п’яниці”, 30
Гендерна модель “жінка-берегиня”, 252, 

285
Гендерна модель “жінка-блудниця”, 266
Гендерна модель “жінка-бунтарка”, 31
Гендерна модель “жінка-жертва”,  273
Гендерна модель “жінка-повія”,  257
Гендерна модель “жінка-сойка”, 257
Гендерна модель рівності, 386
Гендерна національна програма, 20, 258, 

276, 285
Гендерна невербаліка, 384
Гендерна невербальна поведінка, 276
Гендерна неграмотність, 174
Гендерна нерівність, 11, 12, 42 
Гендерна норма, 3, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 

67, 90, 154, 249, 255, 269 –271, 273, 
283–286

Гендерна нормативна поведінка, 155, 156
Гендерна ознака, 52, 54, 113
Гендерна освіта, 383
Гендерна опозиція (“чоловік – жінка”), 

4, 109, 146
Гендерна парадигма, 42, 61, 69, 110
Гендерна поведінка, 88, 104, 114, 155, 

156, 160, 172, 197, 205, 206, 227, 249
Гендерна поведінкова модель, 26
Гендерна політика, 70, 80, 92
Гендерна політкоректність, 72
Гендерна полярність, 183
Гендерна психолінгвістика, 15, 61, 69
Гендерна призма, 20, 24, 67, 69, 227, 

287, 385
Гендерна проблематика, 16, 48, 66, 69, 

85, 147, 383
Гендерна програма, 160, 253, 258, 276, 285
Гендерна революція, 19, 388

Гендерна репрезентація мовної особис-
тості, 81 

Гендерна рівність (рівноправність), 386, 
387

Гендерна роль (чоловіка / жінки), 20, 22, 
28, 29, 76, 90, 99, 215, 221, 226, 243, 245, 
248, 250, 256, 268, 276, 283–285, 290

Гендерна свідомість (чоловіча / жіно-
ча), 160, 227, 287, 386

Гендерна субординація, 100
Гендерна своєрідність мовленнєвої ді-
яльності, 81

Гендерна семантика, 121
Гендерна система, 22
Гендерна специфіка британської гіпер-
коректної вимови жінок і чоловіків, 
74

Гендерна специфіка вербальної і невер-
бальної комунікації, 174

Гендерна стереотипізація, 173, 183
Гендерна стереотипність, 177, 214
Гендерна стратифікація суспільства, 146
Гендерна субординація, 99, 100, 289
Гендерна теорія, 67, 68, 69, 106, 208, 244
Гендерна термінологія (термінологія 
гендерної лінгвістики), 89

Гендерна ціннісна (аксіологічна) шка-
ла, 146, 312

Гендерна філософія, 96, 236
Гендерне авторство тексту, 185
Гендерне програмування, 248
Гендерне реформування мови (мовних 
норм), 66, 70, 165

Гендерне самовизначення, 384
Гендерне світобачення, 67, 99
Гендерне світорозуміння, 99
Гендерне світосприйняття, 99
Гендерне спілкування, 223
Гендерне сприйняття мовлення, 175
Гендерний аналіз (мови), 62, 105
Гендерний аспект, 15, 41, 42, 49, 67, 70, 

85, 89, 225, 226, 284, 383
Гендерний аспект комунікації, 15, 226
Гендерний аспект мови, 15, 49, 70, 226
Гендерний аспект мовлення, 15, 41, 42, 

226
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Гендерний аспект сучасної мовної по-
літики, 70

Гендерний аспект художнього світу, 67
Гендерний аспект художнього тексту, 89
Гендерний вимір, 62, 199, 320
Гендерний дискурс, 25, 91, 226
Гендерний компонент, 15, 70, 76, 109, 

149, 150
Гендерний комунікативний стереотип, 

5, 18, 276 
Гендерний конструкт, 62, 75, 79
Гендерний концепт, 149, 192
Гендерний лінгвістичний досвід, 20
Гендерний маркер, 70, 80, 92, 96
Гендерний образ-концепт, 297, 312
Гендерний параметр, 17, 82, 202
Гендерний політичний вектор, 386
Гендерний портрет мовної особисто сті, 

104
Гендерний профіль, 224
Гендерні “псевдостереотипи”, 387
Гендерний рух, 60, 70, 77, 165
Гендерний символ, 99
Гендерний синтаксис, 74
Гендерний соціотип “сильної жінки”, 104
Гендерний статус, 277
Гендерний стереотип, 18, 20, 22, 81, 90, 

106, 108, 129, 136, 177, 204, 206, 210, 
211, 212, 223, 226, 230, 236, 239, 244, 
245, 243, 244, 245, 248, 250, 252, 253, 
257–260, 262–268, 271–276, 284, 285, 
289, 378 

Гендерний стереотип білявки, 210
Гендерний стереотип “вірна дружина”, 

269
Гендерний стереотип “дівчина-
покритка”, 272

Гендерний стереотип “дівчина-
службовець”, 258

Гендерний стереотип дівчини, 260
Гендерний стереотип дівчини-
покритки, 272

Гендерний стереотип емансипованої 
жінки, 260

Гендерний стереотип “заміжня жінка”, 
271

Гендерний стереотип “жінка-блуд ни ця”, 
268

Гендерний стереотип “жінка-госпо-
диня”, 251, 269

Гендерний стереотип “жінка-гуска”, 257
Гендерний стереотип “жінка-дружина”, 

31
Гендерний стереотип “жінка-жертва”, 

273
Гендерний стереотип “жінка-зрадниця”, 

269
Гендерний стереотип “жінка-ідеал”, 268
Гендерний стереотип “жінка-мати”, 31, 

252, 256, 285
Гендерний стереотип “жінка-повія”, 256, 

266, 268, 273
Гендерний стереотип “жінка п’яниці”, 30
Гендерний стереотип “жінка-річ”, 273, 

337
Гендерний стереотип “жінка-
товаришка”, 268

Гендерний стереотип “жінка-янгол”, 297
Гендерний стереотип злої жінки, 265, 268
Гендерний стереотип ідеальної жінки, 

236, 249, 252, 254, 262–264, 298, 359
Гендерний стереотип “одинока жінка”, 31
Гендерний стереотип “світська жінка”, 

267, 268
Гендерний стереотип “своя дружина”, 

265, 268
Гендерний стереотип сильної жінки, 31, 

252
Гендерний стереотип “солом’яна вдо-
ва”, 285

Гендерний стереотип справжнього чо-
ловіка, 248

Гендерний стереотип “українська 
жінка-матір”, 251, 271, 285

Гендерний стереотип чоловіка в соціу-
мі, 245, 254, 274, 285

Гендерний стереотип чоловіка патріар-
хального суспільства, 276

Гендерний стереотип “чоловік-батько”, 
285

Гендерний стереотип “чоловік-володар 
долі”, 280
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Гендерний стереотип “чоловік-від-
людь ко”, 249, 250, 285

Гендерний стереотип “чоловік-госпо-
дар”, 274, 275? 285

Гендерний стереотип “чоловік-поруш-
ник гендерних норм”, 274, 275

Гендерний стереотип “чоловік у по-
дружньому житті”, 285

Гендерний термін, 89, 91
Гендерний чинник (в мові), 81, 82, 85, 

205, 220, 367
Гендерний феномен, 113
Гендерні виміри невербальної комуні-
кації, 60, 277

Гендерні відмінності, 82, 383, 384
Гендерні дискурсивні слова, 97
Гендерні диференційні ознаки, 89
Гендерні дослідження (розвідки, сту-
дії), 14, 16, 22, 23, 66, 67, 72, 78, 80, 
86, 89, 90, 104–107, 110, 113, 150, 189, 
383, 384

Гендерні звертання, 97
Гендерні комунікативні стереотипи, 

176, 226
Гендерні комунікативні стратегії й так-
тики, 32

Гендерні конструкти у фразеологічно-
му просторі, 75

Гендерні маркери журнальних заголов-
ків, 80

Гендерні норми чоловічої поведінки, 
249, 285

Гендерні ознаки комунікативної пове-
дінки, 176

Гендерні ознаки на морфологічному 
рівні, 58

Гендерні ознаки на синтаксичному рів-
ні, 58

Гендерні особливості в онтогенезі, 88
Гендерні особливості вербальної і не-
вербальної комунікації, 225

Гендерні особливості вербальної ре-
цепції, 179

Гендерні особливості етнічної культу-
ри, 113

Гендерні особливості гумору, 206

Гендерні особливості перекладу, 72
Гендерні поняття, 24
Гендерні проблеми, 67, 69
Гендерні ролі батька й матері у вихо-
ванні дитини, 220

Гендерні стереотипи, 97, 105, 172, 174, 
384

Гендерні стереотипні стратегії й такти-
ки, 181

Гендерні стратегії й тактики, 97, 214
Гендерні типові вислови, 97
Гендерно диференційована особистість, 

93
Гендерно забарвлений синтаксичний 
фразеологізм, 138, 192

Гендерно значущі ключові слова, 245
Гендерно значущі художні тексти, 386
Гендерно маркована комунікативна 
стратегія й тактики, 4, 69, 174

Гендерно маркована лексика (лексична 
одиниця), 71, 113, 114, 147, 245

Гендерно маркована одиниця мови, 59, 
61, 75, 407

Гендерно маркована особливість мови 
(мовлення), 210

Гендерно маркована фразеологічна 
одиниця, 76

Гендерно марковане значення, 69
Гендерно маркований стиль мовлення, 

36, 90, 103,104, 191,192, 344
Гендерно марковані ключові слова, 390
Гендерно марковані концепти, 390
Гендерно марковані невербальні стра-
тегії й тактики, 69, 218

Гендерно марковані приклади вживан-
ня форм роду, 120

Гендерно нейтральне звучання, 99
Гендерно нейтральне звертання, 97
Гендерно нейтральні мовні засоби, 66 
Гендерно некоректні вирази, 67
Гендерно паритетне мовлення, 66
Гендерно принизливий маркер,  97 
Гендерно протилежні мовні картини 
світу, 58, 385

Гендерно протилежні фразеологічні 
картини світу, 58
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Гендерологія, 15, 16, 24, 34, 41, 73,104, 
105, 112, 169, 206, 223, 394
Гетерогамні групи, 181, 183, 192
Гетерогамні стратегії й тактики, 219
Гінекократія, 112
Гіперболізованість мовлення, 85
Гіпертрофія здрібнілих імен, 100
Гіпотеза про існування відмінностей 
між маскулінним і фемінним підхода-
ми до побудови порядку слів (О. Хо-
лод), 75

Голос, 209, 277, 278
Голосові модуляції, 210
“Гра” з кодифікованими нормами, 387
Гра поняттями “свій – чужий”, 133
Грайливі обіцянки, 197
Грайливість, 196
Грайливо-здрібніле звертання в третій 
особі, 97

Граматикалізація чинника мовної дис-
кримінації, 74

Граматична ігрема, 124, 127
Граматична категорія роду, 15, 3, 69, 108, 

121, 128
Граматична метафоризація, 121
Граматична фемінізація, 56, 390
Граматична форма як гендерний мар-
кер, 96

Граматичне значення жіночого роду, 73
Граматичне значення середнього роду, 

126
Граматичне значення чоловічого роду, 

73
Граматичний рід іменників (займенни-
ків, дієслівних форм), 119, 387

Грамема роду, 119, 120, 126, 129
Грамема середнього роду, 126
Грамеми чоловічого й жіночого родів, 

126, 129
“Груба” мова, 93
Грубий вислів (грубі слова), 55, 58, 203
Грубий жарт, 207
Гумор у чоловічій / жіночій комунікації, 

4, 205, 206, 207
 

Д

Дволикість жіночої натури, 155
Деідеологізація, 388
Деіндивідуалізований гендерний сим-
вол, 99

Деконструкція гендерних стереотипів, 18
Демінутив, 55
Детермінологізація, 388
“Дєвушка”, 98
Дискурс, 3, 5, 15, 27, 30, 31, 39, 48, 61–

69, 72–74, 79, 86–90, 96, 98, 100–105, 
116, 140, 143, 146, 196, 199, 203, 204
Дискурс-аналіз, 103, 382, 390
Дискурс аргументації, 86
Дискурсивна практика, 5, 9, 19, 20, 23–

25, 67, 105, 127, 172, 205
Дискурсивна онтологія, 86
Дискурсивний вираз, 291
Дискурсивний рівень, 102
Дискурсивні гендерні дослідження, 86
Дискурсивні слова (словосполучення),  

97, 190, 249, 255, 291
Дискурсивно-когнітивна парадигма лінг-
во гендерологічних студій, 86

Дискурсцентризм, 104
Дисфемізм, 104
Дитиняча імпресіоністка, 39
Дитинячо-примітивні форми, 39
Дитяче арго, 100, 101
Дитяче мовлення, 45, 52
Дитяче “псевдо”, 100
Дитячі словотвори, 94
Диференціація мовлення чоловіків / жі-
нок, 43

Диференціація соціальних ролей чоло-
віка / жінки, 92, 204, 395

Диференціація статевих ролей, 208
Диференціація чоловічих / жіночих аген-
тив них іменників, 161, 163, 173

Дихотомія чоловічий / жіночий, 83
Діалект, 23, 48, 49, 51, 52, 53, 150
Діалектизм, 170
Діалектне мовлення (чоловіків / жінок), 

50, 51, 52, 123
Діалектологія, 48, 49
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Дівоче братство,  99
Дівоче “Я” (Ф. Лежен), 87
Довідковий посібник для чоловіків, 172
Домашня безпосередність інтонацій, 94
Домашня безпосередність словника, 94
Домашнє звертання в третій особі, 97
“Домашня” мова, 94
Домінування в розмові, 190
Доповнення-уточнення висловленої дум-
ки в жіночому мовленні, 103

Дотик, 220
Дражнилка, 207
Другорядний статус жінки в суспіль-
стві, 97

Духовне посестринство, 97

Е

Евфемізація, 388
Евфемізм, 45, 55, 58, 247, 271
Евфемізми-перифрази, 55
Еґо-текст, 87, 98
Еґоцентризм, 292
Експериментальні асоціативні дослі-
дження (експеримент), 83, 179

Експресивний тип засвоєння мови, 178
Екстравертність, 186, 319
“Елліністична” природність емоційної 
афектації мови, 94

Емансипація, 237, 238, 258–261, 268, 
286, 307

Емоційна розмова, 193
Емоційний досвід людства, 110
Емотивно-оцінні словотворчі суфікси, 79
Емоційна дефектність, 100
Емоціоналізм, 262
Енантеосемічність жіночого мовлен-
ня, 172

Епістолярій, 230, 231, 257, 284
Епістолярне мовлення, 284
Епістолярний дискурс, 236, 284
Епістолярний жанр, 230
Епістолярний стиль, 232
Епістолярний текст, 230
Еротика, 87
Еротичний дискурс, 88, 233
Еротичність, 372, 379

Естрогени, 175
Етикет, 208, 234, 277
Етимологічний аналіз, 379
Етимологія, 334 
Етнічна культура українського наро-
ду, 113

Етнічна своєрідність українців, 222
Етнічна специфіка гендеру, 212
Етнокультурна конотація, 224
Етнокультурний стереотип, 109
Етнонім, 99, 334, 335 
 

Ж

Жаргон, 368
Жаргонне мовлення, 134
Жаргонізм (жаргонне слово), 170, 385
Жарт, 234
Жартівливо-зневажлива емоційна тональ-
ність, 248

Жартівливо-іронічна тональність, 171
Жартівливо-схвальна характеристика 
особи, 124

”Женщина-поетка”, 39
Жест, 208, 212, 214, 216, 217, 218, 220, 

224, 279, 281, 282
Жести жінок, 280
Жести чоловіків, 280
Жести, що порушують усталені тради-
ційні етикетні норми, 102

Жестикуляція, 197
Жестові рухи, 208
“Жива” мова, 93, 95
“Живе мовлення” жінки, 35
Жінка в чоловічій прозі, 386
”Жінка-берегиня”, 251, 285, 308
“Жінка-борець”, 295
”Жінка-бюрократка”, 259, 285
”Жінка-господиня”, 251
”Жінка-гуска”, 243, 284, 285
“Жінка-гусочка”, 238
“Жінка-дружина”, 284
”Жінка-дитина”, 285
“Жінка-дух”, 98
”Жінка-ідеал” (ідеальна жінка), 68, 236, 

240, 285
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”Жінка-курва”, 25, 233, 243, 284
”Жінка-любка”, 243, 284
”Жінка-мавпа (малпа)”, 238, 243, 284, 285
“Жінка-маніпулятор”, 204
”Жінка-мати”, 252, 256, 285
”Жінка-мрія”, 240, 252, 297, 298, 310, 

358, 360–362, 365, 366, 381
”Жінка-письменниця”, 93, 243
Жінка-пліткарка, 256
”Жінка-повія”, 257, 285
“Жінка-поетеса”, 284
“Жінка-політик”, 295
“Жінка-українка”, 28
“Жінка-фахівець”, 243, 284
Жінка як ідеальне втілення людини, 112, 

285
Жінка як “недосконалий чоловік”, 111
Жінка як стать, 18
“Жінка-янгол”, 297
Жіноча алегорична фігура, 67
Жіноча архаїчність у мовленні, 58
”Жіноча воля”, 26, 31
Жіноча вимова, 54, 57
“Жіноча” ідіома, 55
Жіноча інтуїція, 18, 188, 235
Жіноча комунікативна спроможність, 15
Жіноча комунікативна тактика, 90
Жіноча консервативність у мовленні, 58
Жіноча лексика, 47
Жіноча логіка, 120, 186, 187, 235, 242, 284
Жіноча манера мовлення, 55
Жіноча мімікрія, 98, 100
“Жіноча мова”, 17, 47, 57, 86
Жіноча мовна спроможність, 15
Жіноча (бабська) натура, 149, 155, 257, 

270, 265, 266
Жіноча невербальна поведінка, 277
”Жіноча неволя”, 24–27, 242, 271, 274
Жіноча незалежність, 68, 99, 391
Жіноча особова номінація (назва), 62, 

71, 72, 91, 165
Жіноча поезія, 38 
Жіноча поведінка, 215, 257, 264, 265, 270
“Жіноча” поведінка чоловіка, 132
Жіноча поведінка, що зреалізовується 
у вживанні чоловічого псевдоніма, 99

Жіноча проза, 36
Жіноча рація, 99
Жіноча референція, 79
Жіноча риторика, 90
Жіноча свідомість, 97
Жіноча стать, 32, 91, 118, 124, 126, 136, 

137, 138, 139, 161, 202, 297, 364, 384
Жіноча субкультура, 383
Жіноча (фемінна) стратегія, 90, 215
Жіноча фразеологія, 58, 90
Жіноче авторство художніх текстів, 89
“Жіноче відродження”, 228
Жіноче мислення, 82, 186, 187, 234
Жіноче мовлення, 39, 42, 54, 55, 57, 84, 

85, 86, 94, 183, 185, 190, 191, 194, 202, 
203, 210, 233, 389

Жіноче начало, 11, 13, 95, 118, 233
Жіноче “Ні”, 97
Жіноче письмо, 23, 40, 69, 90, 102
Жіноче питання, 25, 237, 238, 260
Жіноче підпорядкування (підпорядко-
ване становище жінки), 11, 12, 14, 199

Жіноче речення, 84, 98, 102 
Жіноче тіло, 356, 370, 371
Жіночий альманах, 35
Жіночий голос, 98
Жіночий дискурс, 87, 90, 98
“Жіночий діалект”, 42
Жіночий еґо-текст, 86
Жіночий ідеал, 264, 309
Жіночий (феміністський) лексикон, 44, 

54, 58, 70, 90
Жіночий логічний синтаксис, 75
Жіночий любовний дискурс, 99
Жіночий образ, 28, 35, 251, 260, 362
Жіночий образ-концепт, 10, 28
Жіночий образ-модель, 28
Жіночий перифраз, 55
Жіночий погляд, 243
Жіночий поетичний дискурс, 89
Жіночий рід, 56, 66, 67, 77, 90, 96, 109, 

111, 114, 115, 121, 124–126, 129,  130, 
132, 136, 138, 139, 142, 163, 164, 173, 
293, 305, 375

Жіночий рух, 16, 17, 24, 383
Жіночий рух Femen, 16, 162
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”Жіночий” світ, 61, 99
Жіночий синтаксис, 90
Жіночий соціум, 86
Жіночий стереотип, 101, 187, 201, 251–273
Жіночий стиль мовлення (мовленнєвої 
поведінки), 85, 86, 90, 103, 104, 189, 193

Жіночий стиль (письма), стиль письма 
жінки, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 84, 85, 103

“Жіночий” фразеологізм, 58
Жіночий фразеологічний словник, 172
Жіночий / чоловічий зразок синтагму-
вання, 75

Жіночий щоденник, 87
Жіночі варіанти номінацій, 387
Жіночі жести, 213, 279
Жіночі колядки, 115
Жіночі невербальні засоби комуніка-
ції, 176

“Жіночі невольничі псалми”, 26
“Жіночі очі”, 240, 243
Жіночі прецедентні тексти, 76
Жіночі стратегії й тактики, 103, 196, 215
Жіночі тексти, 84
Жіночі функції патріархального сус-
пільства, 99

 
З

Загальнородова референція, 79
Загальнородовий антецедент, 79
Загравання, 196–199, 204
Закон мовної аналогії, 57, 168
Закони комунікації, 223
Закони риторики, 223
Залицяння, 205
Заміна чоловічого / жіночого родів на 
серед ній, 125

Звертання, 232, 252, 253, 264, 267, 350
Звертання в мовленні чоловіків / жінок, 

98, 179, 185, 193, 199, 200
Звертання, що не мають гендерно при-
низливого маркера, 97

Звичка “думати вголос”, 188
Зворотний зв'язок у комунікації чолові-
ків / жінок, 182, 191

Звукове забарвлення мовлення, 210

Звуковий код, 208, 277
Згрубілі форми мовлення, 193
“Здвиг плечима”, 102
Здрібнення-демінутив, 101
Зменшене (здеформоване) ім’я, 100
Зменшено-пестливі словесні форми, 58, 

304, 305, 335
Зменшувальна суфіксація, 100
Зміна гендерних норм, 32
Зміна жестів для репрезентації типових 
смислів, 102

Зміна роду іменників як гумористич-
ний прийом, 123

Зразок чоловічого дискурсу, 98

І

Ігнорування статі, 125
Ідеал, 236, 290, 292, 298
Ідеал жінки, 235, 242, 243, 284, 362
Ідеал чоловіка, 243, 284
Ідеалізація, 35
Ідеалізм, 36, 39
Ідеалізування, 36
Ідеальна жінка, 236, 249, 252, 255, 264, 

285, 298
Ідеальний образ чоловіка, 241
Ідеографічна параметризація концептів 
культури, 169

Ідеографічна параметризація концептів 
чоловік / жінка, 80

Ідеографічна схема ‘Людина’, 170
Ідеографічні конотації, 92
Ідіолект, 243
Ідіостиль, 243, 315, 318, 326, 376, 379
Ієрархічні зв’язки між номінаціями чо-
ловічої / жіночої референції, 79

Імбрикація, 288
Іменник жіночого роду, 73
Іменник чоловічого роду, 109
Імпліцитні смисли, 221
Інваріантні родові форми, 139
Інвективна лексика (інвектив), 85, 203
Інтент-аналіз, 103
Інтеракціонізм, 106
Інтернет-видання міні-словника жіно-
чої / чоловічої мов, 171
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Інтернет-комунікація, 86
Інтернет-публіцистика, 144
Інтернет-словник, 171
Інтертекстуальність, 41, 148, 235
Інтелектуалізація мови, 78
Інтенсифікатори категоричності, 104
Інтеракціонізм, 105
Інтимізований займенник, 241
Інтимна розмова, 54, 186
Інтимне спілкування, 101, 186
Інтимність, 183
Інтонація, 74, 182, 224, 385
Інтонація виправдання в жіночому мов-
ленні, 182

Інтонація української мови в гендерно-
му аспекті, 74

Інтравербальне забезпечення “підви-
щеної температури” мовлення (мімі-
ка, голос, інтонація), 97

Інтровертивна особистість, 102
Інтровертність, 194, 341, 377
Інфантилізація, 100
Інфантильний дискурс, 100
Іронічна тональність, 123
Іронія, 98, 125, 129, 195, 278, 315, 331
Історія гендерної лінгвістики в Украї-
ні, 20 

Історія української гендерної лінгвісти-
ки (лінгвістичної гендерології), 19, 23

”Інь”, 95, 96

К

Канонічно маскулінні прикмети, 98 
Канонічно фемінні прикмети, 98
Картина мови гомосексуалістів, 83
Категорія “влада”, 110
Категорія гендеру, 23, 57, 58, 106, 123, 

146, 147, 225
Категорія інтимізації, 232, 246
Категорія роду, 121, 130, 389
Категорія статі, 36, 245
Категорія маскулінності, 79, 80, 92
Категорія “панування”, 110
Категорія “підкорення”, 110
Кваліфікатори, що пом’якшують ви-
словлювання, 103

“Кити фемінізму”, 24
Кінема, 279
Кінесика, 208
Кінетичний параметр, 219
Кінетичні засоби, 212, 213, 214
Ключі-коментарі, 243
Ключовий субконцепт, 314, 332
Ключове слово (словосполучення, ре-
чення),  27, 34, 36, 187, 243–246, 248–
250, 253, 260, 261, 264, 266–271, 275

Когнітивно-гендерний аспект, 61
Кодекс радянської людини, 103
Кодекс честі (офіцера), 246, 247
Коефіцієнт незакінчених речень, 194
Кокетливий погляд жінки, 187
Кокетування, 196–198, 204, 205, 220
Компаративна лінгвогендерологія, 78
Комплімент, 184, 194, 199–202, 204
Компліментарне висловлювання, 201, 

202, 204
Компліментарне мовлення як стратегія 
маніпулювання, 199

Комунікативна гра, 197
Комунікативна грамотність, 179
Комунікативна девіація, 183, 192
Комунікативна компетенція, 16, 22, 23, 

222, 226, 227
Комунікативна поведінка (чоловіка / 
жінки), 30, 89, 175, 179–181, 185, 186, 
207, 220, 224, 225, 227, 229, 234, 235, 
384, 386

Комунікативна роль чоловіка / жінки, 
184, 192, 225, 226
Комунікативна спроможність, 222
Комунікативна тактика позитиву, 201
Комунікативне самозбереження, 229
Комунікативний гендер, 178, 188
Комунікативний жанр, 196, 248
Комунікативний кодекс гендерної пове-
дінки українців у пареміях, 221, 222, 
389

Комунікативний портрет суб’єкта, 177
Комунікативний стиль, 192, 211
Комунікативні аспекти гендерної лінг-
вістики, 69

Комунікативні закони, 221–223
Комунікативні правила, 222, 223
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Предметний покажчик

Комунікативні риси чоловіків, 190
Комунікативні стратегії й тактики (чо-
ловіків / жінок), 88, 130, 174, 179, 181, 
190, 196, 217, 218, 220–222, 224, 226, 
247, 261, 386

Конотативна маркованість, 314, 333
Конотація, 119, 197, 324, 342, 343, 344, 

361, 373
Конотонім, 150
Консерватизм мовлення (жінок), 49, 50, 

52, 53
Контекст дискурсу лінгвокультури, 79
Контекстуальне прирощення смислу, 243
Контекстуальний аналіз, 103, 244
Контекстуальні слова, 243
Конфлікт значення граматичної форми 
зі значенням контексту, 126

“Конфлікт чуттєвості” української на-
ції, 95

Концентрація  емоційно-оцінної лекси-
ки, 85

Концепт, 108, 169, 343
Концепт жінка, 14, 67, 80, 109, 115, 116, 

119, 148, 169, 287–289, 293, 296–298, 
302, 303, 305, 308, 312–314, 331, 332, 
336, 358, 361, 377–382, 287– 289, 293, 
294, 296, 297, 305, 308, 312–314, 332, 
336, 358, 361, 378, 380, 381, 382

Концепт людина, 288
Концепт кохання, 288, 297
Концепт маскулінність / фемінність, 

81, 120
Концепт свій, 343
Концепт стать, 14, 108
Концепт чоловік, 14, 79, 80, 109, 115, 

116, 119, 287
Концептуалізація гендеру в мові, 245
Концептуалізація категорій маскулін-
ності / фемінності, 128

Концептуальна картина світу, 108, 113, 146
Концептуальний аналіз, 103
Концепція Ф. де Соссюра, 95
Кордоцентризм, 36, 94, 246, 262, 271, 381
Красномовний жест,102
Криза маскулінності, 177
Культура гендеру, 223

Культурно-специфічні гендерні стерео-
типи, 207

Кумулятивна функція мови, 106

Л

Лагідна бесіда, 213
Лагідні словесні й граматичні форми, 58
Лайка, 44, 104
Лайливі слова (вирази, вислови, лекси-
ка), 54, 55, 58, 85, 203, 327, 373, 385

Лакуни на позначення осіб жіночої ста-
ті, 73

Лейтмотивні слова, 243
Лексико-граматична категорія роду, 69
Лексико-семантичне поле, 244, 245
Лексикографування фемінізмів, 169
Лексикон фемінізму, 72
Лесбійський сексуальний дискурс, 96
Лестощі, 199
Лист, 25, 32–34, 37, 86, 87, 227, 230, 232–

242, 285
Листування, 23, 96, 230, 231
Лінгвістична гендергетика, 16
Лінгвістична гендеристика, 16
Лінгвістична гендерологія, 9, 15, 16, 23
Лінгвістична експертиза, 200
Лінгвогендеролргічна експертиза, 388
Лінгвогендерологічний термін, 93
Лінгвогендерологічні дослідження 

(розвідки), 59, 93, 383, 384, 390
Лінгвогендерологія, 15, 16, 23–25, 59, 62, 67, 

69, 78, 86, 88, 109, 170, 172, 383, 388, 389
Лінгвостилістичний аналіз, 103
Лінгвофемінізація, 173
Лінгвофемінологія, 43
Лінгвофілософська концепція І. Фран-
ка, 23

Лінгвофілософська концепція О. Забуж-
ко, 93

Любовний дискурс, 99, 101, 203, 204
“Лялька-панночка”, 284

М

Макаронічне мовлення, 247
Малоруська мова, 55



447

Предметний покажчик

“Мамина” мова, 93
Манера, 34, 196, 207, 212, 279, 282
Манера мовлення чоловіка / жінки, 210
Манера письма, 34
Манера поведінки, 196
Манера спілкування, 207, 212
Манерність, 196
Маніпулювання (маніпуляція), 196, 199, 

202, 217
Маніпулятивна стратегія, 196, 202, 204
Маніпулятивна стратегія / тактика по-
зитиву, 58 , 62, 196, 199, 201, 202, 203, 
204, 421

Маніпулятивна тактика,  58, 62, 188, 
201, 202, 204

Маніпулятивний дискурс, 62, 199, 204
Маркер статі, 290
Маркери мовлення чоловіка, 193
Маскулатив, 92
Маскулізоване вираження nomina femi-

nine, 76
Маскулізовані форми номінації жін-
ки, 77

Маскулізм, 92, 374, 388 
Маскулінатив, 70, 80, 90, 92
Маскулінізація, 90, 115
Маскулінізм, 78, 90, 111
Маскулінізована форма номінації жін-
ки, 77
Маскулінізоване / фемінізоване вира-
ження, 77

Маскулінна домінанта в мові, 77, 78
Маскулінна лінгвістика, 384
Маскулінна манера поведінки, 220
Маскулінна мовленнєва поведінка, 84
Маскулінна мовна картина світу, 385
Маскулінна модель поведінки, 212
Маскулінна назва, 79
Маскулінна спрямованість мислення, 81, 

82
Маскулінна субкультура, 385
Маскулінна характеристика стилю, 37
Маскулінне / фемінне бачення, 67
Маскулінне / фемінне мовлення, 385
Маскулінний акронім, 72
Маскулінний дериват, 183
Маскулінний дискурс, 69, 388

Маскулінний лексикон, 69, 79
Маскулінний підхід, 75
Маскулінний поведінковий кодекс, 98
Маскулінні назви, 80
Маскулінність, 59, 79, 81, 105, 108, 109, 

111, 120, 128, 146, 177, 208, 217, 245, 
384, 385, 388, 389

Маскулітив, 92
”Материнська мова”, 93, 94
Материнське мовлення, 94, 101

“Материзна”, 114
Матріархат, 112, 318
Менталітет (жіночий / чоловічий), 15, 

112, 177, 251, 268, 287, 294, 295, 312, 
347, 380

Ментальна репрезентація гендерної по-
ведінки, 113

Ментальність, 19, 109, 112, 118, 138, 
155, 159, 229, 232, 320, 331, 342, 344, 
347, 352, 377, 378, 382, 383, 390

Метафора сексуальності, 88
Метафоризація категорії граматичного 
роду, 122, 127, 134, 135, 136, 143

Метафоризація “форма жіночого роду — 
значення чоловічої статі”, 122

Метафоризація “форма чоловічого роду — 
значення жіночої статі”, 124

Метафоризована родова форма, 129, 130
Метафорична транспозиція грамем 
роду, 129

Метафоричне вираження концепту 
жінка, 80

Метафоричне переосмислення родової 
форми, 138, 141

Методика опису МО ритора А. Михаль-
ської, 102

Міжгендерна комунікація, 199
Міжкультурна комунікація, 23, 192, 211, 

213, 223, 227, 388
Міжмовні взаємини чоловіків / жінок, 52
Міні-словник жіночої / чоловічої мов, 171
Міміка, 197, 212, 214, 224, 279
Міміко-жестикуляційна експресія, 102
Множинність статі, 105
Мова батька, 93
Мова діаспори, 77
Мова дотиків, 208
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Мова жінок, 42, 48, 56, 70
Мова малоруських жінок, 55
Мова матері, 53, 93
Мова міміки та жестів, 187
Мова очей, 208, 217
Мова соціальних комунікацій, 94
Мова тіла, 102
Мова хлопчиків / дівчаток, 45
Мова чоловіків, 42, 70, 89
Мова щирого чуття, 94

”Мова як діяльність”, 95
”Мова як пам’ятник”, 95
Мовленнєва культура українців (ети-
кет), 94, 386

Мовленнєва поведінка жінки / чоловіка 
(маскулінна / фемінна,), 28–30, 32, 84, 
86, 88, 93, 99, 100, 104, 105, 128, 136, 
155, 159, 177, 204, 230, 242, 384, 387
Мовленнєва поведінка О. Забужко, 103
Мовленнєва поведінка свекрухи, 29
Мовленнєва поведінкова модель чоло-
віка / жінки, 32

Мовленнєва тактика жінки стосовно 
характеристики самої себе, 124

Мовленнєва тактика приниження осо-
би, 122

Мовленнєвий жанр, 16, 29, 30, 32, 69, 
88, 105, 205, 206, 216, 222, 234

Мовленнєвий жанр нарікання, 2
Мовленнєвий жанр сварки, 29, 52
Мовленнєвий жанр скарги, 29
Мовленнєвий жанр співчуття, 216
Мовленнєвий жанр суперечки, 29
Мовленнєвий жанр ущипливості, 29
Мовленнєво-поведінкова гра, 205
Мовленнєво-поведінкова модель чоло-
віка / жінки, 32

Мовлення батька, 54
Мовлення дітей, 54
Мовлення матері, 54
Мовлення остарбайтерів, 51
Мовлення чоловіків / жінок, 23, 32, 35, 

39, 42–45, 47–58, 75, 84, 85, 93, 97, 102, 
136, 172, 179, 182, 185, 188–191, 193, 
202, 204, 210, 211, 248, 255, 303, 367, 
378, 303, 367, 378

Мовна гендерна політика, 70
Мовна гра “в хованки”, 97
Мовна дискримінація, 74
Мовна картина світу (МКС), 58, 80, 108, 

109, 118
Мовна картина світу жінки / чоловіка, 

61, 74, 80, 82, 83, 385
Мовна компетенція, 16, 123, 222, 226
Мовна “неповстримність”, 94
Мовна особистість (МО), 20, 67, 69, 80, 

81, 84, 84, 87, 98, 103, 104, 108, 227, 
288, 358, 380, 384, 386

Мовна особистість афроамериканки 
М. Ан гели, 103

Мовна особистість жінки (жіноча), 81, 88
Мовна особистість (МО) жінки з ан-
дрогінною спрямованістю мислен-
ня, 82

Мовна особистість (МО) жінки з маску-
лінною спрямованістю мислення, 82

Мовна особистість (МО) жінки з фе-
мінною спрямованістю мислення, 82

Мовна особистість Івана Франка, 20, 227
Мовна особистість О. Забужко, 103
Мовна особистість П. Загребельного, 20
Мовна особистість польки М. Ґретков-
ської, 103

Мовна особистість чоловіка (чоловіча), 
81, 88

Мовна особистість (МО) чоловіка з ан-
дрогінною спрямованістю мислен-
ня, 82

Мовна особистість (МО) чоловіка з 
маскулінною спрямованістю мислен-
ня, 82

Мовна особистість (МО) чоловіка з фе-
мінною спрямованістю мислення, 82

Мовна поведінка жінки / чоловіка, 88, 
105, 196
Мовна свідомість, 16, 19, 27, 28, 32, 40, 

67, 85, 95, 104, 120, 128, 129, 134, 136, 
146, 148, 173, 223, 229, 230, 234, 238, 
241, 242, 247, 248, 254, 271, 284, 289, 
302, 305, 333, 342, 378

Мовна свідомість жінки / чоловіка, 74, 
80, 191
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Мовна спроможність особистості (жін-
ки / чоловіка), 16, 80

Мовна формула актуалізації середньо-
го роду, 96

“Мовне будівництво”, 46
Мовне гендерно марковане явище, 96
Мовний андроцентризм, 66, 90
Мовний еталон, 108
Мовний імідж, 191
Мовний код, 46
Мовний сексизм, 66, 77, 90, 199, 200
Мовний стереотип, 10, 146
Мовний унісекс, 385
Мовно-національна картина світу, 113
Мовчання, 12, 30, 185, 191, 194, 211, 212, 

229
Модальні слова, 233, 269
Модальність, 233, 246
Моделі гендерної мовленнєвої (комуні-
кативної) поведінки, 86, 210

Моделі невербальної поведінки, 211, 221 
Моделювання мовленнєвих жанрів, 88
Модель-архетип, 136
Модель українського фемінізму, 229
Модель поведінки, 223
Модифікаційне значення жіночої ста-
ті, 91

Модна вимова в мовленні жінок, 53
Моніторинг епістолярію, 231
Моногамні стратегії й тактики, 218, 220
Морфологічна категорія роду, 73, 96
Моторно-артикуляційні можливості 

(жести, міміка, рухи), 177
“Мужицька” мова, 93
Мужицька натура, 241

Н

Назва (номінація) особи жіночої / чоло-
вічої статей, 57, 70, 72, 73, 79, 97, 111, 
118, 161, 162, 163, 165, 166, 170, 172, 
173, 196
Науковий дискурс (текст, стиль), 15, 92, 

104, 137, 164, 170, 308
Науково-філософський дискурс, 98
Нарцисизм, 87
Нарцисизм жіночого “я”, 87

Наскрізні слова, 243
Натяк, 195, 202
Національна гендерологія, 112, 390
Національна гендерна специфіка, 19, 

20, 221, 223
Національний характер, 36, 112, 118, 

390
Національна емоція, 262
Національна етика, 203
Національна культура, 147
Національна лінгвогендерологія, 390
Національна лінгвокультура, 390
Національна ментальність, 118, 390
Національна мовна особистість, 108
Національна самобутність, 268, 411
Національна свідомість, 128, 308, 323 
Національна специфіка мовлення, 106
Національна традиція, 36, 390
Національне мовлення, 44
Національне світобачення (світосприй-
няття, світорозуміння), 36, 308

Національний інтелект, 262 
Національний темперамент, 214, 275
Національний характер, 2, 36, 112, 118, 

207
Національні комунікативні стилі, 211 
Національні пріоритети, 390 
Національні стереотипи, 5, 146, 289 
Національні типові риси українців, 250 
Національно маркований, 322
Національно-мовний пуризм, 77, 78
Націонім, 99
Неагресивні стратегії поведінки жінки, 

216
Неактуальність жіночого референта, 78

“Небесна Афродита”, 10
Невербальна агресія, 216
Невербальна комунікація, 102, 208, 213, 

225, 277, 283, 284
Невербальна поведінка, 196, 213, 214, 

217, 220, 221, 222, 276, 277, 281, 283, 
284, 286

Невербальна семіотика, 207, 208
Невербальна специфіка галицької тан-
цювальної традиції, 198

Невербальна чоловіча комунікація, 102
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Невербальний дейксис маскулінно сті, 85
Невербальний дейксис фемінності, 85
Невербальний знак, 208, 272
Невербальний модус чоловічої само-
презентації, 214

Невербальний параметр комунікації, 221
Невербальні канали комунікації, 207
Невербальні маркери, 213
Невербальні ознаки, 325
Невербальні стилі поведінки чоловіка / 
жінки, 212, 213

Невербальні стратегії й тактики, 196, 218
Невизначеність у спілкуванні, 193
Невласні (переносні, метафоризовані) 
вживання морфологічних форм, 119

Негативна аксіологічна маркованість 
жінки, 111

Негативно конотований жіночий текст 
(“зовнішній” лексикон), 74

Негативно оцінювальні жести, 102
Негендерна норма, 121
Нейтральні етикетні жести, 102
Нейролінгвістичне програмування лю-
дей, 217

Нейтралізація конфліктів (конфліктної 
ситуації), 174, 226

Нейтралізація родової визначеності 
(форми), 127, 375

Нейтралізація сексизму, 165
Неозначене називання, 96

“Неповстримна” мова, 94
Неполіткоректність, 90
Неправильні граматичні форми, 123
Непряма комунікація (спілкування), 55, 

183, 186, 192
Нерівність чоловіка / жінки (статей), 11, 

12, 14, 390
Несумісність реальної життєвої ситуа-
ції з вибором родової форми, 124

Новий тип української жінки, 17
“Нові жінки”, 228
Номіналістська гіпотеза про андроцен-
тричність мови, 86

Номінативне поле концепту (субкон-
цепту), 288, 293, 299, 317, 320, 322, 
339, 344, 361, 362, 363, 365, 366

Нормативно етикетні жести, 102

О

 Образ Берегині, 308
Образ білявки, 210, 211
Образ жінки / чоловіка, 102, 144, 148, 155, 

249, 254, 255, 268, 297, 366, 369, 380
Образ-концепт, 27, 35, 68,183, 238, 245, 

254, 266, 268, 269, 288, 310, 314, 321, 
326–336, 341, 344, 350, 352, 353, 355–
364, 366–369, 372–379, 382

Образ-концепт баба, 183
Образ-концепт дружина, 312
Образ-концепт  жінка-вуж, 68 
Образ-концепт  жінка-гадина, 68
Образ-концепт жінка-демон (жінка-вамп), 

68
Образконцепт жінка-жертва, 323
Образ-концепт  жінка-змія, 68
Образ-концепт жінка-мрія, 297, 310, 

312, 358, 360, 361
Образ-концепт жінка-українка, 27, 312
Образ-концепт мати, 312
Образ-концепт української жінки-зна-
хар ки, 35

Образ-концепт чоловіка, 245
Образ сильної жінки, 251
Образ сучасної української жінки нової 
генерації, 103

Обсцентна лексика, 203, 385, 388
Ознака українського жіночого мента-
літету, 294

Ознака жіночого / чоловічого мовлення, 
50, 53, 84, 191, 248, 255

Оксиморон, 328, 343, 346, 377
Окулесика, 208
Омовлення особливостей маскулінної / 
фемінної невербальної комунікації, 207

Омовлення гендерних генерацій, 226
Онім, 142, 290, 294, 301, 314–316, 333, 

335, 336, 359, 379, 380
Ономастикон, 315
Операція “розумового” синтаксуван-
ня, 74

Операція семантичного синтагмуван-
ня, 74

Опозиція чоловік (чоловіче) – жінка 
(жіноче), 120, 146, 169
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Предметний покажчик

Опозиція sex – gender, 169
Опорні ключові метафоричні слово-
форми, 243

Особа жіночої / чоловічої статей, 78, 116, 
121, 122, 129, 130, 132, 134, 137, 164, 
201, 375, 388

Орієнтація на жіночий тип поведінки, 
що характеризує чоловіка, 100

Орфографічні варіанти термінів, 91, 93, 
106

Оцінка жестів, 102
Оцінний потенціал граматичного зна-
чення іменників жіночого роду, 73

Офіційний словник сексуально скори-
гованої мови, 171

Офіційно-діловий стиль, 77, 164

П

”Панночка” 243, 284
Парадигма гендерної лінгвістики, 390
Паралельні форми родів, 56, 164
Паралінгвальні засоби вираження ген-
дерних стереотипів / ролей, 276, 277, 
286

Паралінгвальні параметри, 209
Паралінгвістика, 208, 277
Паремійна картина світу, 146
Паремійна формула, 173
“Парні” терміни, 98
“Паспортний” псевдонім, 99
Патріархальна мовна свідомість, 20
Патріархальна норма, 247
Патріархальна програма, 386
Патріархальна свідомість, 41, 42, 97, 

104, 297, 309
Патріархальна традиція, 19, 20
Патріархальне гендерне мислення, 40
Патріархальне ментальне налаштуван-
ня, 230

Патріархальне ставлення, 40, 147, 160, 
307

Патріархальне суспільство, 32, 86, 98, 
99, 101, 105, 229, 276, 284

Патріархальний, 22, 40–42, 92, 93, 196, 
212, 243, 247, 271, 284, 372, 384, 386

Патріархальний поведінковий гендер-
ний код, 386

Патріархальний погляд, 40
Патріархальний прийом, 98
Патріархальний соціум, 128
Патріархальний стереотип, 105, 136, 232, 

388
Патріархатний, 92
Пауза, 194, 211
Пейоратив, 104
Пейоративізація імен жіночого роду, 66
Пейоративна лексика, 58
Пейоративна оцінка жінок, 388
Пейоративне значення, 57
Пейоративний вираз, 54
Пейоративні домінанти, марковані чо-
ловічим родом, 111

Пейоративність, 202
Пейоративно маркована лексема, 132
Перенесення родових ознак, 143
Переривання комунікативного акту з 
метою убезпечення ситуації, 229 

Перехресне віддзеркалення, 217
Пестлива характеристика особи, 124
Пестливі вислови (пестлива лексика, 
пестливі слова), 54, 58, 202

Пестливе звертання до жінки в чолові-
чому роді, 96

Пестливо-голубливий тон, 130
Писемна мовна поведінка чоловіків / 
жінок, 16, 105

Писемна мовленнєва комунікація, 231
Писемне мовлення, 102, 103, 104
“Південна” чутливість мови, 94
“Підвищена чуттєва температура” мови, 

94
Підвищення статусу співбесідника 

(жінки), 58, 78
Підморгування, 197
Підслуховування простого народу, 38
Підтекст, 188, 189, 195, 235
“Плакальниця”, 113
“Плюралістично” розмитий синтаксис, 

102
Поведінка жінки в соціумі, 254
Поведінка жінки-кокетки, 254
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Предметний покажчик

Поведінка позашлюбного спілкуван-
ня, 216

Поведінкова модель, 26, 29, 31, 212
Поведінкова модель жінки / чоловіка, 

32, 245, 246, 251, 254, 259, 266
Поведінкова модель жінка-бунтівниця, 

259
Поведінкова модель невістки, 29
Поведінкова модель свекрухи, 29
Поведінкова модель сильна жінка, 259
Поведінкова модель слухняна жінка, 32
Поведінковий тип чоловік-горобець, 205
Поведінковий тип чоловік-єдинорог, 205
Поведінковий тип чоловік-лев, 205
Поведінковий тип чоловік-павич (мужчи-
на-павич), 205, 206, 221

Поведінковий тип чоловік-форель, 205
Поведінковий тип чоловік-ящірка, 205
Повільний темп мовлення жінок, 52
Погляд, 218, 219, 221, 224, 330, 356, 371
Подовження наголошеного звука в мов-
ленні жінок, 52

Поза, 212, 218, 220, 279, 282
Позитивно конотований жіночий текст 

(“внутрішній” лексикон), 73–74
Поетичний дискурс (текст), 89, 221, 261, 

262, 266
Поєднання іменників різного роду, що 
вказують на одну й ту саму особу, для 
створення комічного ефекту, 123

Поєднання прийомів “жіночої” й “чо-
ловічої” риторик, 103

“Політично коректні” альтернативи, 79
Поліфтонна вимова наголошених зву-
ків у мовленні жінок, 52

Поляризація гендерних ролей, 226
Порушення гендерних норм, 273, 286
“Постукування пальцем по лобі”, 10
Похвала, 184, 199, 227
Правила мовленнєвої поведінки, 159
Правила спілкування чоловіків / жінок, 

224
Прагматика мовлення, 210
Прагматика мовчання, 211
Прескриптивна домінанта чоловіка, 111
Прецедентна назва, 143, 382

Прецедентна одиниця, 142
Прецедентна ситуація, 265
Прецедентне ім’я, 249, 250, 361, 371
Прецедентний вираз (висловлювання), 

148, 149, 235, 254, 263
Прецедентний вираз-паремія, 272
Прецедентний знак, 143
Прецедентний образ, 264
Прецедентний текст, 103, 183, 265, 267, 

269, 276, 284, 285
Прецедентний феномен, 141
Приватна бесіда, 188, 214
Приватне листування, 230
Приватний дискурс, 87
Прийом кокетування, 124
Прийом “переключення статі”, 121, 130
Прийом статистичного аналізу, 244
Приниження статусу адресата, 122, 125
Принизлива характеристика чоловіка, 

130
Принцип андроцентризму, 60, 70, 77
Принципи й прийоми метонімічного й 
метафоричного використання слів жі-
ночого роду, 122

Приписування жінці “чоловічих” рис, 
138, 140
Програма гендерної нормативної пове-
дінки, 154

Проксеміка, 208
Пролепсис, 104
Простацький жест – сплеск руками, 94
Протиставлення чоловіка / жінки як по-
зитивного / негативного, 128

Процес граматичної фемінізації, 56, 389, 
390

Процес лінгвофемінізації, 173
Процес постановки “українського го-
лосу” на “чоловіче речення”, 99

Процес фемінізації, 56
“Пряма мова тіла героїв”, 102
Психолінгвістичне вивчення статі, 82
“Психологічна глухота” чоловіків, 85
Психологічний механізм статевої дихо-
томії, 83

Психологічний стереотип, 108
Психофізіологічні основи гендерної ди-
фе ренціації, 83
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Предметний покажчик

Публіцистичний дискурс (публіцисти-
ка), 86, 138, 224, 386, 387

Пуста фраза, 38
Пустослів’я, 191, 232

Р

Раціональні здібності чоловіка, 176 
Раціональні комунікативні стратегії й 
так  тики, 191, 221, 222

Регулятивна функція мови, 86
Регулятивна функція гендерно марко-
ваних одиниць, 75

Рефлексії маскулінної домінанти, 78
Реформування мовних норм з ураху-
ванням гендерного компонента, 70

Риси мовлення чоловіків / жінок, 32, 
51,193

Риси чоловічого стилю, 34
Риторичний досвід, 221

“Риторичний” портрет, 93
Риторичний потенціал писемного мов-
лення, 103

Рівність статей (жінок / чоловіків), 22, 90
Рівноправність статей (жінок з чолові-
ками), 11, 35, 78, 121, 160, 238

Рідна мова, 49, 51, 178
Різнополярна аксіологічна маркова-
ність жінки / чоловіка, 111

Родинний дискурс (мова, сленг), 93, 97, 
100, 101
Родова дистрибуція, 92
Родова ознака, 126, 374, 375
Родова редистрибуція, 80
Родова транспозиція, 80, 92
Родова форма, 83, 119, 122, 124, 125, 

127, 129, 130, 139, 141, 387
Родове граматичне значення, 119
Родо-статева транспозиція жіночого на 
чоловіче, 111

Розподіл гендерних ролей між чолові-
ками й жінками під час Святок, 115

Російсько-українська двомовність в мов-
лен ні чоловіків, 52

Русифікація мовлення чоловіків / жі-
нок, 49, 50

Рухи тіла, 213, 216, 279

С

Салонова українська мова, 38
Самоаналіз, 87
Самовдивляння, 87
Самозвертання, 185
Самоідентифікація, 87, 100, 177
Самооцінка, 87, 199
Самопрезентація, 191, 214
Самосвідомість, 177
Самохарактеристика, 126
Сексизм, 66, 76, 77, 90, 107, 165, 199, 200
Сексизм у мові, 17, 77, 90, 111
Сексистське висловлювання, 66, 200
Сексистський комплімент, 200
Сексуальний гумор, 207
Сексуальний жарт, 206
Сексуальні почуття, 13
Сексуальність, 87, 372, 379
Семантика статі, 121, 134
Семантична асиметрія, 79
Семантична калька, 257, 354
Семантична двоплановість, 121
Семіотика жіночого / чоловічого одя-
гу, 214

Середній рід, 124, 125, 126, 127, 290
Середній рід як стилістичний засіб, 125
Сестринський дискурс, 99
Символ статі, 86
Символ “стирання гендерних меж”, 68
Символічні  жести, 216
Синтагмасемантикон, 74
Синтагмування мовленнєвого потоку, 82
Синтаксичний фразеологізм, 139, 173, 192
Синтаксичні структури мовлення жі-
нок / чоловіків, 75

Синтагма-синтаксичний аналіз, 75
Система соціальних ролей (основних і 
другорядних), 26

Сімейне спілкування, 213
Сімейний дискурс, 86
Сленг, 44
Слова-кольоративи, 82
Слова-символи, 243
Слова-скріпи, 243
Слово-концепт, 249



454

Предметний покажчик

Словесний комплекс з гендерним ком-
понентом, 149

Словник назв жінок, 165–167, 170
Словник назв осіб жіночої статі, 389
Словник-перекладач жіночої мови на 
мову чоловіків, 171

Словник сексуально скоригованої мови, 171
Словник термінів гендерної лінгвістики, 389
Словник термінів гендерології, 89
Словник фемінізмів, 170
Словник феміністок, 171
Словотвірна морфонологія українських 
фемінативів, 72

Словотвірна фемінізація, 77
Словотвірне вираження гендерно мар-
кованих значень, 69

Словотворення гендерно маркованих 
лексичних одиниць, 71

”Слухняна лялька” для чоловіка, 243, 284
Смакові відчуття, 371
”Солоденька мова”, 53
”Солом’яна вдова”, 254–256, 285, 286
Соціальна роль, 26, 32, 84, 120, 146, 160, 

192, 204, 219, 226, 290, 313, 314, 336, 
358, 359, 380, 384

Соціальна роль “типова жінка” / “типо-
вий чоловік”, 120

Соціальний діалект, 43, 47, 48
Соціальний статус жінки, 48, 49, 147, 238
Соціальний статус подружжя, 155
Соціальна диференціація мов, 47
Соціально-вікові статуси чоловіка / жін-
ки, 26, 154, 160

Соціально набуті батьки (тесть / теща, 
свекор / свекруха), 179

Соціально необмежена поведінка чоло-
віка, 176

Соціокультурна стать, 105
Соціокультурна стереотипізація ген-
дерних стосунків, 119

Соціокультурні відмінності жіночого / 
чоловічого менталітету, 15

Соціолект, 23, 44, 45, 49
Соціолінгвістичні аспекти гендерної 
проблеми, 70

Спілкування чоловіків / жінок в Інтер-
неті, 186

Спосіб жіночого / чоловічого словесно-
го вияву прихильності й симпатії не-
залежно від об’єкта, 99

Статус жінки / чоловіка, 12, 17, 19, 24, 
27, 40, 48–50, 78, 137, 154, 160, 280, 289

Статус жінки-господині, 271
Статус жінки-дружини, 271
Статус жінки-матері, 271
Стать (носія мови), 10–17, 22, 32, 36, 

38, 40, 47, 58, 66, 73, 77, 79, 81–84, 96, 
100, 105, 108–112, 116, 118, 121–134, 
136, 137, 141, 146, 147, 150, 161–164, 
171–177, 180, 184, 186, 192, 196,197, 
201–203, 208, 209, 217, 219, 224, 232, 
234, 245, 262, 276, 278, 282, 285, 288–
292, 296, 297, 301, 305, 310, 322, 347, 
364, 375, 376, 384, 385, 388–390

Стереотип, 30, 108, 146, 160, 176, 192, 
209, 241, 249,  373, 378,  382, 385, 389

Стереотип “жінка-гуска”, 285
Стереотип “жінка-берегиня”, 285
Стереотип “жінка-бунтарка”, 31
Стереотип “жінка-бюрократка”, 285
Стереотип “жінка-дитина”, 285
Стереотип “жінка-для-інших”, 101
Стереотип “жінка-дружина”, 31, 32
Стереотип “жінка-малпа”, 285
Стереотип “жінка-мати”, 31, 32, 285
Стереотип “жінка-для-себе”, 101
Стереотип “жінка-повія”, 285
Стереотип жінки-Богородиці, 308
Стереотип маскулінної поведінки (мас-
кулінності), 98, 99, 106

Стереотип “одинока жінка”, 31
Стереотип “сильна жінка”, 32
Стереотип “стать-в-собі-й-для-себе”, 102
Стереотип українки, 255
Стереотип української жінки-дружини, 

253
Стереотип української жінки-матері, 251
Стереотип української дівчини, 17
Стереотип фемінної поведінки (фемін-
ності), 69, 98, 106

Стереотип чоловіка, 249
Стереотип чоловіка в жіночих преце-
дентних текстах, 76
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Стереотип чоловіка у фразеології, 76
Стереотип “Яга”, 102
Стереотипізація, 119, 173, 183, 288, 333
Стереотипна модель, 109
Стереотипна поведінка, 245
Стереотипне уявлення, 15, 124, 207, 

213, 220, 389
Cтереотипний образ “дівчина-наречена 

(дівчина на виданні)”,  28
Cтереотипний образ “жінка вдівця”, 28
Cтереотипний образ “жінка нелюба”, 28
Cтереотипний образ “жінка-покритка”, 

28, 32
Стереотипний образ жіночого ідеалу, 360
Стереотипні гендерні комунікативні 
стратегії і тактики, 29

Стилі невербального спілкування, 208
Стилістична нейтралізація, 77, 388
Стилістичні маркери, 233
Стиль конкуренції в спілкуванні, 181, 190
Стиль мовлення (спілкування) чоловіка 

/ жінки, 34, 90, 103, 182, 191– 193, 307
Стиль писемного (заочного) спілкуван-
ня, 230

Стиль співробітництва в спілкуванні, 181
Стирання гендерних меж, 18, 68
Стихійно-сердечна мова, 94
Стійкі словесні комплекси з гендерним 
компонентом, 76, 109, 150

Стратегії й тактики жіночого автобіо-
графічного дискурсу О. Забужко, 103 

Стратегії й тактики мовної поведінки 
(комунікації, спілкування), 105, 119, 
173, 221

Стратегія домінування в спілкуванні, 64
Стратегія фемінізації, 90
Стратегія флірту, 219
Страх жіночності, 99  
Структурування мовленнєвих жанрів 
крізь призму гендеру, 20

Субконцепт, 294, 306, 308, 309, 311, 312, 
314, 317–324, 326, 327, 328, 333 –344, 
346–348, 350–353, 367, 376–379

Субординація, 99, 100, 247, 285, 289, 
304, 380

Субстантивовані жіночі назви, 170

Суперечність граматичного значення 
роду дієслівних форм із невідповід-
ним значенням контексту, 126

Суржик, 51
Сценарії гендерної поведінки, 160
Сюсюкання, 94, 101

Т

Табу, 45, 190
“Табу на ім’я”, 100
Табуювання, 45
”Таємна жіноча мова”, 44, 45
Таємна мова дівчат, 44
Тактика виявлення фізичного протисто-
яння, самозахисту, 215

Тактика виявлення зневаги, 215
Тактика “візуальної рівності”, 217
Тактика встановлення домінування, 190–191 
Тактика ігнорування зауваження, 191
Тактика самоствердження, 190
Тактика толерантного ставлення до парт-
нера, 190

Тактильна комунікація, 208
Тактильні відчуття, 329, 343, 371
Телефонні розмови, 86
Тема сексу, 68
Тема сексуального насильства над жін-
кою, 68

Тематичні слова, 243
Темп мовлення жінок / чоловіків, 52, 209
Теорія гендерного спілкування, 189
Теорія гендерної лінгвістики (лінгвоген-
де рології), 17, 25, 69, 96

Теорія міжкультурної комунікації, 383
Теорія мовної особистості крізь гендер-
ну призму, 69

Теорія нейролінгвістичного програму-
вання, 217

Теорія фемінізму, 41
Термін, 85, 91, 99, 106, 171, 243
Термінологізація, 388
Термінологічна опозиція, 98
Термінологічний словник гендерної 
лінгвістики, 89

Термінологія гендерної лінгвістики, 98
Терміносистема, 72, 90
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Терміносистема гендерної лінгвістики, 
89, 90, 106

Тестостерон, 175
Техніка письма, 39
Тип емансипованої жінки, 254
Типаж “жіночої” вербальної поведінки, 

188, 189
Типи мовної особистості, 82
Типи поведінки членів суспільства, 146
Типові “жінка / чоловік”, 120
Типова поведінкова модель чоловіка, 246
Типова мовленнєва поведінкова страте-
гія української жінки, 254

Типовий вираз жінки, 254
Типові гендерні ролі, 76
Типові девіації мовлення, 234
Типові жіночі риси мовлення, 85
Типові мовні формули актуалізації се-
реднього роду для називання осіб чо-
ловічої статі, 96

Типові мовні формули актуалізації чо-
ловічого і середнього родів для нази-
вання осіб жіночої статі, 96

Типові словесні формули патріархаль-
ного “присоромлення” чоловіків жіно-
чим прикладом, 98

Типові чоловічі жести, 213
Типово чоловічий дискурс, 98
Тіло жінки, 369, 372
Толерантність жінки, 177
Тон голосу, 277, 278
Тон зневаги, ненависті, огиди, 125
Традиційно “жіночий” вибір, 99
Традиційна гендерна ролева суборди-
нація суспільства, 106

Традиційна мовленнєва формула оцін-
ки, 248

Традиційна чоловіча “любов очима”, 102
Транскультурні риси, 208
Трансформація родових форм, 127
“Три К(а)”, 229

У

Українська гендерна лінгвістика, 16, 19
Українська гендерна лексикографія, 171
Українська гендерна політика, 70

Українська гендерологія, 104
Українська Жінка з великої літери, 99
Українська лінгвокультура, 104
Українська юридична лінгвістика, 107
Українське гендерне літературознавство, 67
Український гендер, 60
Український жіночий словотвір, 61
Український материнський дискурс, 101
Український національний характер, 36
Український родинний дискурс, 101
Український термінопростір, 72
Український фемінізм, 24
Український феміністичний дискурс, 24
Українські жіночі стереотипи, 101
Українсько-російський жаргон, 51
Унісекс (безстатевість), 385
Універсальні гендерні стереотипи, 207
Усна мовна поведінка чоловіків / жінок, 16, 105
Успішна комунікація (спілкування), 174, 

191, 192, 204, 209, 213, 221, 222
Ущипливий вислів, 184
Ущипливість, 183, 184, 192, 206, 234

Ф

Фактор статі, 16
Фамільярний стиль мовлення, 235
Фамільярність, 202, 231
Фасцинація, 187
Фатичні мовленнєві акти, 84
Фемінатив, 70, 77, 80, 90, 91, 92, 337, 

338, 342–344, 346, 353, 355, 373–375
Фемінізація, 56, 58, 77, 78, 90, 161, 163, 172, 390
Фемінізація маскулінізмів, 78
Фемінізоване вираження nomina masku-

lina, 76
Фемінізм, 18, 68, 74, 90, 112, 137, 169–

171, 228, 229
Фемінізм баба-жінка, 137
Феміністична критика (культури), 69, 99
Феміністична методологія, 93
Феміністична проблематика, 24
Феміністична тематика, 24
Феміністичне найменування, 170
Феміністичний дискурс, 24
Феміністичні дослідження, 87
Феміністичні ідеї, 11, 229
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Феміністичні номінанти, 170
Феміністична методологія, 93
Феміністка, 17, 171, 292
Феміністська лінгвістика, 92, 171, 383, 384
Феміністська теологія, 95
Феміністський лексикон, 69, 70, 73
Феміністські орієнтоване дослідження, 109
Фемінітив, 70, 90, 91
Фемінна комунікація, 207
Фемінна мовленнєва поведінка, 84
Фемінна мовна картина світу, 385
Фемінна модель поведінки, 211
Фемінна номінація, 77
Фемінна спрямованість мислення, 81, 82
Фемінна субкультура, 385
Фемінне мовлення, 43, 385
Фемінний акронім, 72
Фемінний дискурс, 69
Фемінний підхід, 75
Фемінний поведінковий кодекс, 98
Фемінність, 59, 105, 106, 119, 120, 128, 

146, 177, 208, 217, 384, 385, 388, 389
Феномен семантичної асиметрії, 79
Флірт, 196, 198–200, 202, 204, 205, 218
Фольклорний дискурс (жанр, текст), 27, 

69, 337, 386
Фонетичний рівень мови в аспекті ген-
дерної лінгвістики, 74

Фонетичні ознаки (особливості) мов-
лення жінок, 53, 54

Фонетичні особливості фемінного мов-
лення, 43

Формальні ознаки жіночого роду, 121
Формальне вираження категорії маску-
лінності, 79–80

Формули нейтралізації конфліктної си-
туації, 174, 226

Фразеологічна репрезентація чоловіка 
(мужчини), 80

Фреймове моделювання, 80
Функції жінки / чоловіка, 12, 17, 308 
Функціювання родових форм, 119

Х

Харківська лінгвогендерологічна школа, 14
“Хлопські і бабські твори” (І. Франко), 34

Художній дискурс (текст, мовлення), 23, 
36, 38, 68, 74, 86, 89, 116, 130, 131, 136, 
137, 143, 144, 170, 207, 221, 224, 230, 
231, 244, 257, 258, 278, 284, 285, 314, 
332, 333, 339, 349, 356, 358, 361, 368, 
369, 379–381, 386, 390

Ч

Частка, 233
Частотність інтертекстуальних поси-
лань у ЗМІ, 103

Чіткість вимови в мовленні жінок, 52
Чоловік-батько, 249, 256, 285
Чоловік-відлюдько, 250
Чоловік-горобець, 205
Чоловік-єдинорог, 205
Чоловік-лев, 205
Чоловік-маніпулятор, 202
Чоловік-мисливець, 264
“Чоловік (мужчина)” в концептосфері 
української фразеології, 76

Чоловік-павич, 205
Чоловік-поет, 40
Чоловік-форель, 205
Чоловік-ящірка, 205
”Чоловік у подружньому житті”, 249, 285
”Чоловік у соціумі”, 249, 256, 285
”Чоловіча” вербальна комунікація, 194
Чоловіча думка про меншовартість ко-
мунікативної ролі жінки, 192

Чоловіча “залізна” логіка, 186, 210
Чоловіча категоричність (імператив-
ність), 190, 247

Чоловіча комунікативна спроможність, 15
Чоловіча комунікативна тактика, 90
Чоловіча лексика, 47
Чоловіча логіка, 186
Чоловіча манера мовлення, 210, 388
Чоловіча мімікрія, 98, 99
“Чоловіча мова”, 17, 86
Чоловіча мовна спроможність, 15
Чоловіча натура, 37
Чоловіча невербальна поведінка, 277
Чоловіча поведінкова норма, 245, 249, 285
Чоловіча проза, 68
Чоловіча психологія, 155, 207, 369, 378, 380
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Чоловіча рація, 99
Чоловіча референція, 79
Чоловіча риторика, 90, 103
Чоловіча роль, 192
Чоловіча свідомість, 30, 110, 114, 191, 378, 386
Чоловіча стать, 118, 124, 126, 130, 134, 

203, 276, 278, 296, 376, 384
Чоловіча субкультура, 383
Чоловіча формальна синтаксична струк-
тура, 75

Чоловіча фразеологія, 90
Чоловіче авторство художніх текстів, 89
Чоловіче домінування, 80
Чоловіче / жіноче як гармонія двох на-
чал Всесвіту, 96

Чоловіче мовлення (спілкування), 42, 
54, 55, 57, 84, 85, 86, 189, 190, 194, 202, 
210, 219, 233, 388, 389

Чоловіче начало, 11, 95, 118
Чоловіче письмо 23, 36, 40, 45, 69, 90
Чоловіче речення, 75, 84, 98, 99, 102
Чоловічий аксіологічний досвід, 388
Чоловічий дискурс, 90, 98, 196
Чоловічий еґо-текст, 86
Чоловічий еґоцентризм, 292
Чоловічий лексикон, 54, 58, 90
Чоловічий логічний синтаксис, 75
Чоловічий погляд, 40, 260, 271
Чоловічий псевдонім, 68, 99
Чоловічий рід, 56, 66, 77, 90, 96, 109, 

111, 115, 121, 124–126, 129, 136–139, 
142, 163, 164, 293, 305, 375

”Чоловічий” світ (світогляд), 99, 185
Чоловічий синтаксис, 90
Чоловічий соціум, 86
Чоловічий стиль мислення й спілкуван-
ня, 129, 192

Чоловічий стиль мовлення (мовленнє-
вої поведінки), 85, 86, 90, 103, 185, 191

Чоловічий стиль (письма), 34, 37, 40, 84, 
85, 104

Чоловічий тип поведінки, який репре-
зентує жінка, 99

Чоловічий щоденник, 87
Чоловічі / жіночі твори, 34
Чоловічі жести, 279
Чоловічі колядки, 115

Чоловічі комунікативні стратегії й так-
тики 90, 103, 189, 196, 214, 215

Чоловічі невербальні засоби комунікації, 176
Чоловічі тексти, 84
Чоловічі формальні синтаксичні струк-
тури, 75

Чоловічі функції патріархального сус-
пільства, 98–99

Чоловічо-гайдамацький тон, 55
Чуттєвий вишкіл, 101
Чуттєвість (жінки), 34, 177, 293, 385

Ш

Шкала андроцентричності, 78
Шлюбні зговори, 112

Щ

Щоденник , 86–87, 98
Щоденниковий текст, 87

Я
 
Явище інфантилізації, 100
Язичницькі “рожаниці”, 112
Якість мовлення як гендерно маркова-
на ознака, 193

”Ян”, 95, 96
G

Gender,169

Е
Education sentimentale, 101

M
Matrrnal lingua, 93

N
Nomina maskulina, 90
Nomina feminine, 91

P
Patrins sermo, 93

S
Sex, 169
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А

Абрамова Ю.  (Абрамова Ю. В.), 62, 80
Августин (Августин Блаженний), 13, 14
Аврорин В.  (Аврорин В. А.), 46
Агеєва В., 68, 72, 87, 91, 99
Агузарова Жанна, 141
Адам, 12, 13, 125, 149, 290, 297
Адельгейда (Adalheidis), 112, 316
Аквінський Т. (Аквінський Тома), 14
Александрова В.  (Александрова В. Г.), 

62, 74, 89
Алексеєнко М. (Алексеенко М. А.), 137, 

169, 170
Алонсо Фернандо, 201
Алчевська Христя, 38
Анна, 269–271, 274–276, 283
Ангарович Анеля (Анеля), 251–256, 

278, 280–282
Ангарович Антон (Антон), 245–249, 

252–256, 277, 279–283
Анґела М., 103
Антонюк П. (Антонюк П. І.), 79
Аполлон, 206
Аргайл М., 219
Аристотель, 11, 12, 14, 111
Арутюнова Н. Д., 96, 196
Архангельська А. (Архангельська А. М.), 

61, 70, 76–80, 83, 90, 92, 109, 111, 287
Архангельська Т., 76
Астазія, 300
Афродита, 10
Ахвледіані Г., 41, 44

Б

Бабич Н. Д., 179
Бабієва А., 18
Багмут А. (Багмут А. Й.), 74
Баграт Л., 185
Багров Н. В., 73

Багряний І., 143,144
Бадьор Я., 72
Баженова І., 213
Балога В. І., 140
Баран (Шварц), 280
Барвінок Ганна, 35
Барт Р., 203, 204
Бартус Марія, 39
Баско М., 74
Басараб М., 169
Бацевич Ф. (Бацевич Ф. С.), 57, 73, 88, 

140
Бедзик Д., 199
Безугла Л. Р., 61
Белей І., 25, 233
Бендер Остап, 142
Беницький А., 24, 41
Беннет С., 15
Берд Г., 171
Бердяєв М., 233
Берегиня, 12, 112, 308, 312
Бернштейн М. Д., 25
Бехтель Ф., 41, 45
Бессинджер Ким, 210
Бєссонова О. (Бєссонова О. Л.), 61, 80, 

161
Бибик С. П., 243
Білиловський К. О., 232
Білодід І. К. (Білодід І.), 39, 163
Білоус І.  (Білоус І. М.), 75
Білявська О. О., 25
Блонська Ванда, 192
Блохина Н. А., 11
Бовуар С. де (Симона де Бовуар), 189, 

311, 312
Богданович Г. (Богданович Г. Ю.), 59, 

66, 70, 233
Богородиця, 12, 95, 112, 117, 308, 310, 

312, 365
Бодо абат, 323
Бодуен де Куртене І., 7, 232

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
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Божа Матір, 94, 112, 310
Бойко Н., 76, 108, 109, 149, 150
Болотіна Н., 19, 67
Бондаренко О.  (Бондаренко О. С.), 62
Бондаренко С., 305, 308
Бондарко А. В., 126
Борисенко (Аргуткіна) О. (Аргут-
кіна О., Борисенко О.), 73, 89

Борисенко Н.  (Борисенко Н. Д.), 62, 89
Боровиковський Л., 25
Боттічеллі С., 309
Брикальський, 281
Брицин В. М., 58
Брицин М. Я., 88
Брітікова К.  (Брітікова К. В.), 62, 71, 73
Брус М.  (Брус М. П.), 62, 70, 71, 91, 92
Бубка 141
Булаховський Л. (Булаховський Л. А.), 

14, 23, 41–48, 52, 54, 55, 69, 74, 88, 93, 
383, 389

Булашев Г., 113
Бук С. Н., 88
Бурячок А. А. 233
Бусел В. (Бусел В. Т.) 114
Буслаєв Ф., 122

В

Вавжинчик Я., 165, 167, 168
Вагман, 280
Валюх З., 71, 92
Вакула, 197
Вальтер Х. (H. Walter), 76, 169
Ван-Гог, 143
Варикаша М., 88
Васильченко С., 125
Ващенко В. С., 125, 130
Вежбицька А., 39, 169
Венгеров, 34
Винниченко, 94
Виноградов В. В., 119, 121, 122
Винокур Г., 53
Винокуров О., 193
Вишневська Н. О., 25
Вишня Остап, 123, 125
Вільде І., 100
Вітренко, 144

Вовк О. В., 349, 357
Вовк Ф., 232
Вовчок Марко (Маркович Марія), 25, 

34, 35, 100, 125
Войтович В. М., 308, 310
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Kosmeda T. A. Gender Linguistics of Ukraine: History, Theo-
retical Basics, Discursive Practice: Corporate Monograph / T. A. Kosmeda, 
N. A. Karpenko, T. F. Osipova, L. M. Salionovich, O. V. Khaliman; / 
edited by prof. T. A. Kosmeda. — Kharkiv: Skovoroda KhNPU; 
Drohobych : Kolo, 2014. — 472 p.

The corporate monograph has fi rst presented a generalized lifelong 
work of Ukrainian linguists in the domain of gender linguistics, begin-
ning with Ivan Franko. There are outlined and defi ned archetypical gen-
der stereotypes, norms and roles characteristic for Ukrainian national 
tradition, mentality, Ukrainian national character and rooted in customs, 
traditions, rites, folklore texts, paremiic in particular. The attention is 
paid to the language fi xing of changes that represent the transformation 
of patriarchal gender roles, norms and stereotypes which is most consis-
tently observed in modern Ukrainian media on wordbuilding, lexical-
semantic and morphological (the category of gender) levels as well as 
on the intermediary phraseological level of the language system. The 
monograph traces the specifi city of gender communicative strategies 
and tactics, and peculiarities of rendering universal gender categories 
and specifi cally national categories in the discursive practice of the 
Ukrainians. The authors have studied gender verbalization in various 
types of Ivan Franko’s discourses (scientifi c and publicist texts, live ev-
eryday speech, correspondence, literary texts of different genres) and of 
Pavlo Zagrebelnij’s ones (live everyday speech, interviews, literary 
texts) as elite Ukrainian language personalities. The perspective of 
Ukrainian gender studies is aspectually outlined, typical mistakes in 
gender studies are pointed at, and key theoretical basis is suggested.

The monograph may be interesting for scientists, lecturers of higher 
educational establishments, postgraduate students and all those keen on 
the problem of refl ecting gender in the language.
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Космеда Т. А. Гендерная лингвистика в Украине: история, тео-
ретические осно вы, дискурсивная практика : {коллект. моногр.} / 
Т. А. Космеда, Н. А. Карпенко, Т. Ф. Осипова, Л. М. Салионович, 
О. В. Халиман ; под науч. ред. проф. Т. А. Космеды. — Х. : ХГПУ 
им. Г. С. Сковороды ; Дрогобыч : Коло, 2014. — 472 с.

В этой коллективной монографии впервые обобщен исследова-
тельский опыт украинских языковедов, спроектированный на пред-
ставление гендерной лингвистики, начиная от И. Франко. Выделе-
ны и описаны архетипные гендерные стереотипы, нормы и роли, 
характерные для украинской национальной традиции, ментально-
сти, украинского национального характера и зафиксированные 
в обрядах, фольклорных текстах, прежде всего паремийных. Ак-
центировано внимание на языковой фиксации изменений, пред-
ставляющих трансформацию патриархальных гендерных норм, ро-
лей и стереотипов, наиболее последовательно репрезентированных 
в современной украинской публицистике, что выражается, прежде 
всего, на словообразовательном, лексико-семантическом, морфоло-
гическом (категория рода) и синтаксическом уровнях, а также фра-
зеологическом промежуточном уровне языковой системы. Речь 
идет о специфике гендерных коммуникативных стратегий и тактик, 
а также особенностях представления универсальных гендерных ка-
тегорий и гендерных категорий специфично национальных в дис-
курсивной практике украинцев и украинок. Исследована вербали-
зация гендера в разных типах дискурсов И. Франко (научный и пу-
блицистический тексты, живая повседневная речь, письма, художе-
ственные тексты разных жанров) и П. Загребельного (живая речь, 
интервью, художественные тексты) как элитарных украинских язы-
ковых личностей. Аспектуально очерчена перспектива украинской 
лингвогендерологии, обращено внимание на некоторые типичные 
ошибки гендерных исследований и их ключевые теоретические по-
стулаты.

Монография может вызвать интерес у научных работников, пре-
подавателей вузов, аспирантов и студентов, а также у всех тех, кто 
интересуется проблемами специфики представления гендера в язы-
ке и речи.
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