
Жінка 

 

 

 

Семантико-функційне навантаження фемінітивної системи  

сучасної української мови  (на прикладі романів Люко Дашвар) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП …………………………………………………………………………... 3  

 

РОЗДІЛ I. СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАГАЛЬНИХ ЖІНОЧИХ 

НАЗВ У ПРОЗОВИХ ТВОРАХ ЛЮКО ДАШВАР…………………………. 5 

1. 1. Поняття фемінних назв у мовознавчій науці …………………………….. 5 

1. 2. Лексико-семантичні групи назв жінок ………………………………….... 6 

1. 3. Дериваційна семантика фемінних номінацій…………………………….. 15 

 

РОЗДІЛ II. ФУНКЦІОНУВАННЯ ФЕМІНІТИВІВ У ХУДОЖНЬОМУ 

ТЕКСТІ………………………………………………………………………….. 24 

 

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….. 29 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 

ВСТУП 

 

Однією з підсистем лексичної парадигми української мови на позначення 

осіб є найменування жінок. Назви осіб чоловічої і жіночої статей утворюють 

досить відкриту й динамічну мікросистему передовсім тому, що значною мірою 

залежать від позамовних чинників. На сучасному зрізі української мови група 

жіночих номінацій дуже розширилася, збагатилася новими лексемами. В 

українській мовознавчій науці маскулінні і фемінні номінації становили об’єкт 

досліджень А. Бурячка, І. Ковалика, П. Білоусенка, В. Німчука, І. Фекети, 

М. Брус,  С. Семенюк. Більшість учених акцентує на словотвірних можливостях 

аналізованих слів. Так, П. Білоусенко дослідив назви із суфіксом -иця; 

С. Семенюк вивчила запозичені форманти в складі фемінних назв, уживаних у 

пам’ятках кінця ХVІІІ ст., та простежила їх функціонування в сучасній 

українській мові. Функціональному аспектові присвятили свої наукові роботи 

М. Брус, розглянувши специфіку вживання фемінітивів у художній мові 

Олександра Олеся,  І. Фекета, проаналізувавши жіночі особові назви в 

українському усному мовленні. Комплексних студій фемінітивів в 

українському мовознавстві не представлено. Тому актуальним видається 

вивчення семантичних, стилістичних, структурних особливостей 

феміносистеми української мови. Романи Люко Дашвар із погляду 

функціонування в них фемінних назв ще не досліджені. Цим зумовлена 

новизна нашої роботи. 

Метою роботи є семантико-функційний аналіз номінацій на позначення 

осіб жіночої статі, дібраних із прозових творів Люко Дашвар. 

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких основних 

завдань: 

– окреслити поняття «фемінітив» у мовознавчій науці; 

– проаналізувати лексико-семантичні групи слів на позначення осіб 

жіночої статі; 

– вивчити семантико-словотвірні особливості фемінних номінацій;  
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– з’ясувати специфіку вживання фемінітивів у художніх творах. 

Джерельну базу наукової роботи становлять такі романи Люко Дашвар, 

як «Село не люди», «Молоко з кров’ю», «РАЙ. Центр», «Мати все», «На запах 

м’яса», «Покров». Вибір творів для мовного аналізу обумовлений наявністю 

значної кількості досліджуваних номінацій у мовній тканині художніх текстів і 

відсутністю наукових розвідок з окресленої проблеми на матеріалі цих романів 

письменниці. 

Об’єкт дослідження становить сукупність фемінітивів – одна з підсистем 

лексичного складу української мови. 

Предметом мовного аналізу є семантичні й функційні особливості 

феміноназв. 

Характер дослідження зумовлює необхідність комплексного 

використання методів і методик: спостереження, аналізу мовних одиниць, 

описового, структурного, класифікаційного, методики компонентного аналізу. 

Теоретичне значення роботи  полягає в тому, що її результати 

доповнюють сучасну українську лексикологію науковими розвідками про одну 

з лексичних підсистем мови, збагачують стилістику української мови 

дослідженнями про функціональні особливості лексичних засобів у художніх 

текстах. 

Практичне значення отриманих результатів визначається тим, що 

матеріали наукової роботи можуть бути використані для подальших 

мовознавчих досліджень художнього тексту, під час викладання курсів 

лексикології та стилістики у ВНЗ. 

Структура роботи.  Робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел (53 позиції). 
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РОЗДІЛ I. СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАГАЛЬНИХ 

ЖІНОЧИХ НАЗВ У ПРОЗОВИХ ТВОРАХ ЛЮКО ДАШВАР 

 

1. 1. Поняття фемінних назв у мовознавчій науці 

У словнику ґендерних термінів фемінітіви визначено як слова жіночого 

роду, альтернативні або парні аналогічним поняттям чоловічого роду, що 

належать до всіх людей незалежно від їхньої статі [42]. 

Аналізуючи назви жінок, утворені від чоловічих за допомогою суфікса     

-к-, Василь Ващенко наголошує на тому, що такі новоутворення контрастують 

«на тлі давнього, «освяченого» літературним вживанням слова чоловічого роду. 

Проте є підстави очікувати дальшого зростання у літературній мові загальної 

кількості таких утворень, що поступово втрачатимуть свій розмовний характер, 

оскільки цей словотворчий тип дуже живий і продуктивний» [45, с. 294]. 

Координатор Жіночого клубу в Луцьку Тетяна Карпів наголошує на тому, 

що вживання фемінітивів в українській мові потрібне. Та й, крім того, це 

природний процес для нашої мови: «Як людина з філологічною освітою, то 

вважаю, що природно, коли мова змінюється і вдосконалюється. Крім того, 

наша мова має динамічний характер і для неї природнім станом є постійний 

розвиток. І коли мова не опирається цьому, а навпаки, і є можливість 

утворювати фемінітиви, то чому б їх не утворювати. Вживання фемінітивів є 

важливими не лише з погляду розвитку самої мови, але і з погляду 

ідентифікації особи» [28].  

Досліджуючи розвиток фемінітивної системи української мови в 

історичному зрізі, Марія Брус узагальнює вироблений термінокомплекс щодо 

зазначеної мовознавчої проблеми, акцентуючи на значній кількості термінів, 

як-от: фемінітиви, фемінітивність, фемінізація, фемінітивний, фемінізувати [9, 

с. 61]. Дослідниця зауважує, що «сьогодні фемінітиви становлять досить 

обширну і багатогранну підсистему слів (понад п’ять тисяч номінацій)» [9, 

с. 68]. 
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Отже, обстеживши наявні в українському мовознавсті теоретичні 

положення про фемінітиви, ми окреслили визначення цього мовного явища, за 

яким розглядаємо феміноназви як апелятиви на позначення осіб жіночої статі. 

Романи української письменниці Люко Дашвар (Ірини Чернової), 

виступаючи репрезентами масової літератури, торкаються вічних тем і містять 

їх модерну інтерпретацію. Художні твори авторки характеризуються широким 

тематичним діапазоном, власним стилем, яскравою творчою манерою, а тому 

поняття «масовості» щодо романів Люко Дашвар не містить негативного 

забарвлення. Варто зазначити, що тексти Ірини Чернової розраховані на 

дорослу читацьку аудиторію, оскільки містять надто відверті сцени. 

Багата система жіночих образів прозових текстів Люко Дашвар 

відображає реалії сучасного життя, відгукується на актуальні проблеми 

сьогодення.  

Отже, прозові твори української письменниці відзначаються значною 

кількістю жіночих образів, чим близькі читачам як жіночої статі, так і 

чоловічої, адже в романах порушуються складні проблеми нашого сьогодення, 

описуються типові життєві ситуації. 

 

1. 2. Лексико-семантичні групи назв жінок 

Наявність значної кількості фемінітивів у мовотворчості Люко Дашвар 

дозволяє твердити про витворений авторкою фемінікон художнього мовлення 

письменниці. В аналізованому ідіолекті актуалізуються іменники на позначення 

осіб жіночої статі з різними значеннями. Найширше з-поміж них представлено 

такі: 

1) «мама». Цей фемінітив є моносемантичним, оскільки в усіх контекстах 

реалізує тільки одне значення – «ласкаве називання матері й звертання до неї» 

[44, с. 615]. 

Фемінітиви в романах Люко Дашвар представлені: 

а) як непохідні слова: мама, мати, неня: – Мама веліла бігти геть… – 

прошепотіла Катерина (15, с. 196); – Мама, мабуть, приготувала свій фірмовий 
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пиріг (16, с. 52); Як дала кулаком по дверях, дуб здригнувся і встояв, а бронзові 

замки, мабуть, не італійські, як дизайнери-оформлювачі клялися, а з турецького 

базару, бо розлетілися в шмаття, і трепетна мати стала на порозі (16, с. 68); 

Тримайся, нене (20, с. 31); 

б) як суфіксальні утворення: матінка, матуся, маманя, мамця, мамка: І 

на ранок згадав про батька-професора з матінкою (15, с. 199); – Матінко, та що 

ж це робиться? (15, с. 190); Матінка її, мабуть, впливова персона… (17, с. 43); 

Знітився (чому матінку згадав?) і, хоч планував розпочати розмову з 

підступних хитрих питань про походження золота відвідувачки, раптом мовив 

французькою, ніби і сумніву не мав, що жінка розуміє його (Покров, с. 28); 

Навіть матусі, а вона ж у мене найкраща (15, с. 128); – Матусю… ким мені 

стати, щоб так не жити?.. (15, с. 51); Маманя товар тягала, а я бачу – мужики 

товчуться коло одного дядька (15, с. 55); – Не піду. Маманю понесло за село до 

покинутих будинків, веліла мені в хаті прибирати (15, с. 106);  – Мамцю, ти ж 

казала, щоб до школи… (15, с. 6); – Раїсо! – мамка не здається. – Та схаменися, 

голубонько (15, с. 42); 

в) як складні конструкції: мама-домогосподарка: А скоро батько-

професор із мамою-домогосподаркою й самі до Києва перебралися (15, с. 84); 

2) «жінка». Цей фемінітив є полісемантичним, оскільки реалізує 

різноманітні значення, як-от:  

а) особа жіночої статі середнього віку: жінка («У жінки сокиру з рук.  – 

Давай сам» (15, с. 38); тітка («Ківі не знайшов, натомість завмер перед 

тіткою, яка продавала цуценят мопса» (15, с. 201); Тітка Раїса пустого язиком 

намолола, а ти й перелякалася» (15, с. 45); «Тітка одночасно розмовляла по 

мобільному, жестом шикувала кількох студентів, що тупцювали поруч, а ногою 

ще й підсовувала ближче до намету стос агітаційних листівок з намальованим 

кулаком» (16, с. 35)); баба («– Що ти, бабо, знаєш?» (15, с. 20); «Тільки баби 

каструлі миють, недоїдки збирають» (15, с. 95); незнайомка («Дядько підозріло 

насупився, знову потер очі, подивився на незнайомку і раптом так різко 

підскочив, що Іветта відсахнулася» (17, с. 90)). 
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Із-поміж фемінітивів аналізованої групи виділяються: 

 суфіксальні утворення зі зменшено-пестливим суфіксом: – Ти як не 

б’єшся, то файна жіночка (15, с. 251); Жіночка насупилася, наче обов’язково 

мала ідентифікувати незнайомку (19, с. 13); 

 префіксальні похідні: – Порізали… Оце півжінки від мене й 

лишилось (15, с. 94); 

 прикладкові сполуки: – А мне тут нравится, Богдан, – 

втихомирювала професорську гординю дружина-росіянка (15, с. 84); Катерина 

з Людкою пленталися позаду всіх і за розпорядженням Залусківського тягли 

важкі торби з харчами для батюшки й тіток-півчих (15, с. 80); 

б) «дружина». Мовна площина романів Люко Дашвар охоплює як 

нормативне вживання цього фемінітива (наприклад, «Про світло у віконці 

Килининої мазанки Іван Залусківський дізнався наприкінці лютого від дружини 

(15, с. 241); «– Ой ти, дівчино, з горіха зерня… – ридаючим різноголоссям 

підспівує вся Килимівка, аж доки Степанова дружина Маруся, що у Килимівці 

вчителює, не схаменеться» (15, с. 10); Дружинонька вимолила (20, с. 19)), так і 

розмовне («Романова жінка Раїса якраз капусту шаткувала…» (15, с. 19); «Я 

жінці збрехав, що хату за півтори тисячі доларів передав» (19, с. 50); Онде Толя 

Горох у смішних труселях на ґанку знай палить і палить, у Реп’яхів вечеря 

холоне, Микола Галаган  із жінкою на пару з дохлих кролів тушонку варять, 

стара Горпина пенсію посеред простирадл ховає, Полканова дружина Зоя 

чоловікові в постіль чарку несе, а Полкан на дивані козирем – нога в гіпсі, 

мордяка задумлива: оце ж без нього світ у тартарари! (19, с. 40)); 

в) «особа жіночої статі похилого віку»: баба, бабка, бабця, стара, стара 

діва: За фермою – глиняна мазанка глухої бабки Килини, і другу дорогу ще 

видно серед будяків – не тому, що шанівці полюбляють ходити до розтрощеної 

будівлі та згадувати добрі часи, а тому що дня не минає, щоби хтось із них не 

завітав до баби Килини (15, с. 10).  

Фемінітиви цієї групи представлені: 
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а) непохідним утворенням «баби»: У діда єдиний варіант вижити – 

відіслати бабу в далеку путь, – спокійно відповідав Платон (17, с. 41); 

б) суфіксальними похідними: бабка, бабця, стариця: Перепетуя 

всадовила старицю на лаву біля комина, власноруч подавала гарячий чай із 

кренделиками (20, с. 24); 

в) складним утворенням «бабця-покійниця»: – Катя?! – Алка 

перелякалася так сильно, ніби не сусідське дівча побачила, а свою бабцю-

покійницю, яку й за життя боялася, як вогню (15, с. 249); 

г) субстантивованим дериватом «стара»: – Кінець світу… – прошепотіла 

стара, дивлячись вагітній услід (17, с. 8); – З вашим ім’ям на вустах світ 

грішний покинув, – мовила стара (20, с. 25); 

ґ) перифрастичними сполуками: стара діва, стара дівка: І вже хотіла щось 

відповісти, та у вітальню ввалилася нянька Ангеліна – кругла, як гарбуз, 

сорокап’ятирічна стара діва (17, с. 12); – Мабуть, старою дівкою буду (15, с. 

61); 

д) описовими конструкціями з негативним значенням, у яких на вік жінки 

вказує прикметник «стара»: стара ідіотка, старе стерво: Він напружився, 

мовчки кивнув у відповідь, щоб не зірватися, не крикнути: Який я тобі 

«молодий чоловіче», стара ідіотко! (17, с. 51); – Ти… Ти старе стерво, в 

усьому винна! – зі стогоном (17, с. 34); 

3) «дівчина». Ця кількісно велика група фемінітивів охоплює назви на 

позначення: 

а) особи жіночої статі підліткового віку: Близько другої по півночі на міст 

вибігла тонка, аж дзвенить, рудоволоса дівчина у довгій білій спідниці (16, с. 5); 

– Щоб шанівська дівчина на поганих килимівських розглядалася! Та ніколи! 

(15, с. 34); 

б) молодої, але незаміжньої жінки: Він бачив, як дівчина з Максового 

«мазераті» вийшла… (16, с. 69); Їй неодмінно потрібна була земельна ділянка у 

межах п’яти, максимум десяти кілометрів від міста, бо занурюватися у степ 

кілометрів на сто навіть заради мрії дівчина не збиралася (18, с. 8); 
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в) коханої: – А раптом я сподобаюся йому так сильно, що він покине 

свою дівчину? (20, с. 37). 

Сема ‘дівчина‘ актуалізується в таких феміноназвах, що позначають 

рідних людей: дитина, доня, онука. Так, іменник «дитина» представлено:  

а) непохідним словом: – Дитино ти моя золота. Ну зроби… Зроби, якщо 

так (15, с. 26); Хай собі пограється дитина в самостійність (18, с. 7); 

б) суфіксальним похідним: – Підводься, дитинко (17, с. 24); Не хочу, 

голосить, щоби моє дитятко байстрюком на світ Божий народилося (20,      с. 

13); 

в) семантично видозміненим суфіксальним утворенням: Хтось же знає, де 

моя кровиночка… (15, с. 189). 

Нейтральний іменник «доня» представлено такими словоформами: 

донька, донечка, дочка: – Доню, а чого це ти досі не спиш? Завтра ж до школи 

рано… (15, с. 6); – Хай дівчата збирають, а я помию, – донька їй (15,  с. 95);             

– Руслано, – пан Ординський гірко зітхнув і спробував відірвати дочку від 

підлоги (18, с. 6). 

 Зменшено-пестливий варіант аналізованого іменника використовується в 

основному в мовленні літературних персонажів, передовсім мам, які 

звертаються до своїх дітей: – Донечко моя! (18, с. 40); – Катю, донечко! 

Вставай, спляча красуне (15, с. 32). На родинні зв’язки вказує також фемінітив 

«онука»: – Онука, – коротко пояснила стара Параска з двору… (18, с. 16). 

 Фемінітив «дівчина» в романах Люко Дашвар реалізовано й через 

демінутивний варіант із суфіксом -к-, який вказує не на малу за віком особу, а 

підкреслює прихильне, доброзичливе, співчутливе ставлення до цієї особи, 

наприклад: Катерина – дуже чемна дівчинка (15, с. 199); – Я тобі, Катя, вірю, ти 

ж дівчинка місцева (15, с. 265); Ти зараз зосередься, дівчинко! (17, с. 22). 

 Експресивно-емоційного забарвлення набуває іменник «дівча»: Роман 

дівча до себе притулив, волосся русяве цілує і… від щастя сльози котяться (15, 

с. 45); Дівча вибігло, зупинилося (15, с. 77). 
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 Негативно забарвленою є феміноназва «дівка», наприклад: – Дядько 

Роман казав, що треба трактора терміново зібрати, – ляпнула дівка і язика 

прикусила (15, с. 7). У деяких контекстах лексема набуває жаргонного 

забарвлення, представляючи елемент молодіжного сленгу, наприклад: – Усе, 

Саня! Сьогодні час-ікс, чувак! Дівки погодилися! Я все знайшов (15, с. 59); У 

дзеркало гляне й зітхне: одне слово – малолєтка (15, с. 9); У Мар’яни ж ніби 

тавро на лобі – лузерша! (20, с. 34); 

4) «кохана». Ця група фемінітивів представлена як ключовим 

субстантивованим дериватом, наприклад: – Кохана, кохана… (16, с. 82), – так і 

семантично дотичними непохідними та демінутивними іменниками й 

субстантивованими прикметниками: Іди додому, серденько (17, с. 77); – Тоді 

шепоче… «О моя солоденька… Моя крихітко… Моя любов…» (17, с. 44). 

Широке лексико-семантичне поле значеннєвої тканини прозових творів 

Люко Дашвар дозволяє виділити групи. Це назви на позначення: 

1) родинних стосунків: мама, матінка, матуся, мамка, маманя, доня, 

донька, донечка,  кровиночка, онука, бабуся. 

Приклади: –  Мама, мабуть, приготувала свій фірмовий пиріг (16, с. 52); 

Знітився (чому матінку згадав?) і, хоч планував розпочати розмову з 

підступних хитрих питань про походження золота відвідувачки, раптом мовив 

французькою, ніби і сумніву не мав, що жінка розуміє його (20, с. 28);  Навіть 

матусі, а вона ж у мене найкраща (15, с. 128); – Матусю … ким мені стати, 

щоб так не жити?.. (15, с. 51); Мамка аж прокинулася. – Доню, а чого це ти досі 

не спиш? (15, с. 6); Маманя товар тягала, а я  бачу – мужики товчуться коло 

одного дядька (15, с. 55); – Не піду. Маманю понесло за село до покинутих 

будинків, веліла мені в хаті прибрати (15, с. 106); Після похорону Сонина мати 

прийшла під хрущовку Вовиних батьків і кричала, що їхній син згубив її доньку 

(16, с. 65); Того ж дня в домі предводителя козелецького повітового дворянства 

зграйка панночок на чолі з хазяйською донькою Доллі розлилася буфетною, де 

гості перед обідом розважалися горілкою, кав’яром і устрицями (20, с. 8); 

Спати ляжу – донечка перед очима (15, с. 93); Хтось ще знає, де моя 
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кровиночка… (15, с. 189); – Онука, – коротко пояснила стара Параска з двору… 

(18, с. 16); Ой, бабусю, глянь з небес! (16, с. 24); 

2) соціальних стосунків: подруга, подружка, наречена, дружина, 

жінка (’дружина’), сусідка, коханка, полюбовниця, тітка, баба (’жінка’), 

вдова, пані, квартирантка, кріпачка, прислуга.  

Приклади: Людка глянула на русяву довгокосу подругу (15, с. 15);   «Таж 

Катерина твоя – наречена. А плаття ж у неї…» (15, с. 145); – Ой ти, дівчино, з 

горіха зерня… – ридаючим різноголоссям підспівує вся Килимівка, аж доки 

Степанова дружина Маруся, що у Килимівці вчителює, не схаменеться (15,  

с. 10); Романова жінка Раїса якраз капусту шаткувала: на столі гора порубаних 

качанів, на підлозі – ще голівок із тридцять (15, с. 19); Хату покинуту 

поремонтую і буду там жити зі своє коханкою (15, с. 41); Марно клопотала та 

грошики на гостинність витрачала – скоро упевнилася: завелася в Яреми 

втаємничена полюбовниця (20, с. 11); Тітка Раїса до мамки з татком приходила 

двадцять гривень позичити (15, с. 45); Чоловіки будуть далі шукати, а баби – по 

хатах (15, с. 68); – Професор медицини, вдова академіка Вербицького (17, 

с. 11); Каже: «Прекрасне печиво, добра пані!» (17, с.13); Зуб поклала б на 

холодильник, що хлопці плюнули на її нахабство і з’їхали, а їй – гроші з трьох і 

одна квартирантка-чепуруха (16, с. 23); У любові, тривогах і відчайдушних 

Дорошевих обіцянках згасла осінь, завірюхами пролетіла зима, а навесні Дарка, 

дівка-кріпачка, що прислужувала Перпетуї, нашепотіла пану, коли той одного 

разу приїхав до тихої садиби під Ніжином: – Важка наша Перпетуюшка… (20, 

с. 13); Немолода прислуга нервово висмикує серветку з Любиних рук (16, с. 81);  

3) осіб жіночої статі за віком: дитина, дівчина, дівча, дівка, 

малолєтка, баба, бабка, бабця, діва, дівчинка, дитинка, стара, стариця. 

Приклади: Хай собі пограється дитина в самостійність (18, с. 7); – Щоб 

шанівська дівчина на поганих килимівських заглядалася! Та ніколи! (15, с. 34); 

Дівча підскочило на постелі, розцілувало батьків (18, с. 7); – Пожаліла, – каже 

дівча, а само дивиться в бік кургану і сльози ховає (15, с. 63); – А дасте за 

п’ятірку дві ромашки? – насмілилося дівча (15, с. 50); Дівка розгублено 
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озирнулася і раптом полетіла у Дніпро (16, с. 9);  У дзеркало гляне й зітхне: 

одне слово – малолєтка (15, с. 9); За фермою – глиняна мазанка глухої бабки 

Килини, і другу дорогу ще видко серед будяків – не тому, що шанівці 

полюбляють ходити до розтрощеної будівлі та згадувати добрі часи, а тому що 

дня не минає, щоби хтось із них не завітав до баби Килини (15, с. 10); І вже 

хотіла щось відповісти, та у вітальню ввалилася нянька Ангеліна – кругла, як 

гарбуз, сорокап’ятирічна стара діва (17, с. 12); Ти зараз зосередься, дівчинко! 

(17, с. 22); – Підводься, дитинко (17, с. 24); Та нянька побризкала Ліді в 

обличчя холодною водою, обійняла, зашепотіла: – Дитино, не дратуй матері 

(17, с. 24); Вона так раділа, що няньці Ангеліні часом вартувало нервів 

відігнати дівчинку від немовляти (17, с. 38); Ох, та баба страшна… (20, с. 6); – З 

вашим ім’ям на вустах світ грішний покинув, – мовила стара (20, с. 25); 

Перепетуя всадовила старицю на лаву біля комина, власноруч подавала 

гарячий чай із кренделиками (20, с. 24); 

4) роду занять, професії: однокласниця, учениця, вчителька, 

бізнесменка, фельдшерка, колгоспниця, лікар, лікарка, віщунка, няня, нянька, 

вихователька, медсестра, доярка, поетеса, домогосподарка, півчі, поштарка, 

шахтарка, касирка, секретарка, господиня, дачниця, перукарка, годувальниця, 

служка, кухарка, гувернантка: У школі кажуть, всіх однокласниць устигли 

перемацати, а може, й того більше (15, с. 8); «А непогана я учениця!» – 

думала… (15, с. 187); Чи може, у вчительки Марусі просто голос грізний, бо 

після її слів пісня гасне і село німіє (15, с. 10); Я б тій Тамарці-бізнесменці всі 

патли повискубувала (15, с. 7); – Хай. Я … просто так. Така ви віщунка … не 

страшна. Добре у вас (15, с. 25); – Няня трохи допомагала…– не змогла 

збрехати, та впродовж обіду Стас якось дивно і насторожено поглядав на Ліду 

(17, с. 13); А скоро батько-професор із мамою-домогосподаркою й самі до 

Києва перебралися (15, с. 84); Катерина з Людкою пленталися позаду всіх і за 

розпорядженням Залусківського тягли важкі торби з харчами для батюшки й 

тіток-півчих (15, с. 80); – Та ясно яку – поштарку Галю! (19, с. 8); Касирка 

глянула на товар, не втрималася, іронічно пхикнула (16, с. 46); У кабінеті 
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першого секретаря обкому комсомолу Коноваленка двійко чоловіків без штанів 

по черзі ґвалтували на дивані обкомівську секретарку Соню (16, с. 62); 

Дратівливій від самотності та клімаксу перукарці Ліді двадцять сім квадратних 

метрів на другому поверсі давнього будинку на Костянтинівській перепали від 

бабусі, царство їй небесне (16, с. 15); Баба-годувальниця поряд умостилася, 

служка з кріпачок, дівка-кухарка, німкеня-гувернантка (20, с. 18); 

5) жінок за зовнішніми ознаками: білявка, королева, русалонька, 

красуня, богиня:  –  Люди! Де біда? Де? – випурхнула зі своєї орендованої нірки 

довгонога білявка з мотивацією матері Терези (16, с. 20); – М-м-м-м! Людка! Ти 

просто королева. І красива, і розумна (15, с. 28); – Дитино золота! Русалонько… 

(15, с. 31); Крім того, до філармонії мали припхатися з десяток 

університетських викладачів, і Крупці дуже кортіло, щоб вони повмирали від 

заздрощів, дивлячись на красуню, яка поряд із ним (15, с. 194);   

6) жінок за внутрішніми рисами: підлиза, базікало, брехуха,  розумниця, 

істеричка, жертовниця, раба, стерва, егоїстка, жебрачка, полонянка, 

тваринка, хвойда: – Ой, доню, яка ж ти в мене підлиза, – мамка сміється, а очі 

сумні (15, с. 34); – От ти базікало! – Степан потягся до акордеона (15, с. 36);  –  

Брехуха! Брехуха! – верещить Ничипориха (15, с. 141); Ти ж у нас розумниця 

(17, с. 24); Як невихована істеричка без краплі здорового глузду… (17, с. 25); 

Місцевого панства, що воно з цікавості напрошувалося до нової сусідки в гості, 

не приймала, усі запрошення відхиляла – через те й зажила слави зарозумілого 

стерва (20, с. 24); Кареніна – егоїстка, не здатна вгамувати чужий біль… (17, 

с. 41); Як божевільна жебрачка! Як полонянка! Як тваринка! (17, с. 17);                    

– Хвойду як звати? (20, с. 22); 

7) за походженням: західнячка, росіянка, румунка, полька, француженка: 

Зоряна Шошак, витончена західнячка з дипломом Львівського 

медуніверситету…(17, с. 27); – А мне тут нравится, Богдан, – втихомирювала 

професорську гординю дружина-росіянка (15, с. 84); – Орисю! Орисю! Бери 

вже свою румунку малу й гайда до клубу (18, с. 16);   – Отче наш, спаси раба 

твого Ярему… –  плакав біля отаманки сивоусий служка Дорошів Савко, 
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витирав хазяїну мокре чоло, з острахом косував на Дорошеву дружину – 

сорокатрирічну пані Станіславу, суху від самотності й гордощів польку з сім’ї 

збіднілого шляхтича; Столується з хазяями й обдарована їхньою особливою 

дружньою прихильністю за сумирний норов і шляхетні манери, а живе у 

флігельку на задньому дворі, де й усі інші вчені люди кімнатки мають: і 

студент-математик із Києва, і горбоноса француженка, що вона читає 

предводительці любовні романи перед сном, і садівник-саксонець (20, с. 9); 

8) за віросповіданням: мусульманка. 

Приклад: Провінційної забитості за місяць позбуваються навіть вихідці з 

глухої камерунської глибинки чи індонезійські мусульманки (16, с. 80). 

Отже, широке семантичне тло фемінних номінацій, представлених у 

романах Люко Дашвар, допомагає письменниці яскраво й точно виписати 

жіночі образи, переконливо описати ті життєві ситуації, у які потрапляють 

сучасні жінки, показати шляхи розв’язання проблем. 

 

1. 3. Дериваційна семантика фемінних номінацій 

Семантично фемінітиви пов’язані з маскулінативами, оскільки й ті, і ті 

мовні одиниці передають переважно те ж саме значення, але «вказують за 

допомогою певних словотворчих засобів на різних осіб за статтю –  чоловіків та 

жінок» [5, c. 20]. Мовознавці зазначають, що більшість феміноназв утворено в 

українській мові від відповідних маскулінних, і це підтверджує обстежений 

нами мовний матеріал. Незважаючи на те, що іменники на позначення осіб 

чоловічої статі є словотвірною базою для загальних жіночих назв, усе ж 

фемінітиви «виступають самостійними лексичними одиницями» [9, с. 62]. 

У феміносистемі ідіолекту Люко Дашвар кількісно переважають 

номінації, утворені від відповідних маскулінних назв за допомогою суфікса           

-к-, наприклад: сусідка, учителька, бізнесменка, фельдшерка, лікарка, 

вихователька, доярка, домогосподарка, віщунка, егоїстка, жебрачка, 

гуманістка, професорка. 
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Так, дериваційна модель «маскулінатив» + суфікс -к- у мовній тканині 

художніх творів Люко Дашвар представлена такими структурно-семантичними 

групами: 

1) назви професій: 

 секретар / секретарка: – День всюди однаковий, – відказала 

незрозуміле і пішла до голови колгоспу у секретарки (18, с. 33). 

В одному з мікроконтекстів авторка уводить обидві назви – і 

маскулінатив, і фемінітив (причому саме розмежування осіб за статтю через 

мовні засоби підкреслює патріархальну ідею всевладності чоловіка над 

покірною та безпомічною жінкою): У кабінеті першого секретаря обкому 

комсомолу Коноваленка двійко чоловіків без штанів по черзі ґвалтували на 

дивані обкомівську секретарку Соню (16, с. 62); 

 лікар / лікарка: А я лікарку затримаю… (17, с. 14); 

 вихователь / вихователька: Вихователька... Лариса Дмитрівна... 

Така тепла (17, с. 15); 

 офіціант / офіціантка: Це ти минулого літа двох наших дівок 

підмовила в Туреччині трудитися. Офіціантками (17, с. 90); 

 дояр / доярка: Під вечір «учені люди» могли тільки кліпати очима 

та слухати оповіді Мануїловича про одну доярку, яка колись на рекорд пішла, 

добу доїла, вже корови від неї сахалися, а вона засинала і все руками коров’ячі 

дійки шукала (15, с. 87); 

 вчитель / вчителька: Катерина стояла перед ними – ну точнісінького 

як у класі перед килимівською вчителькою Марусею (15, с. 196); 

 фельдшер / фельдшерка: Одна тітка Віра, фельдшерка килимівська 

(15, с. 12); – Бач, як баба загордилася, – обурювалася фельдшерка (15, с. 243); 

2) назви роду занять: 

 бізнесмен / бізнесменка: Я б тій Тамарці-бізнесменці всі патли 

повискубувала (15, с. 7); 
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 віщун / віщунка: – Хай. Я… просто так. Така ви віщунка… не 

страшна (15, с. 25); 

3) назви національностей (як офіційні, так і народні): 

 румун / румунка: Оскаженів: знущається румунка, навіть померти 

нормально не дає (18, с. 65); 

 москаль / москалька: «Клята москалька» Тася вислухала сина і 

знизила плечима (15, с. 202); Професор Богдан Крупка з дружиною, «клятою 

москалькою» Анастасією, повернувся до міста за три дні (15, с. 201); 

4) назви за територіальною належністю: 

 західняк / західнячка: Зоряна Шошак, витончена західнячка з 

дипломом Львівського медуніверситету (17, с. 27); 

5) назви, що підкреслюють негативні риси людини:  

 спекулянт / спекулянтка: – От спекулянтка! – Микола вихопив 

п’ятірку й кинув Катерині заколки (15, с. 50); 

 п’яниця / п’яничка: Тамарка заскочила на подвір’я старої п’янички 

баби Нюсі (15, с. 185); 

 крадій / крадійка: А що як вона крадійка? (15, с. 205); 

 нехлюй / нехлюйка: Чи просто нехлюйка?.. (15, с. 205); 

 жебрак / жебрачка: Як божевільна жебрачка! (17, с. 17); 

 злодюга / злодюжка: Привезла до банку чималу скриню, повну 

золота, а сама, як глянути, – голодранка бідна. Хоч би не злодюжка (20,                  

с. 28); 

6) назви на позначення негативних внутрішніх якостей: 

 егоїст / егоїстка: Кареніна – егоїстка, не здатна вгамувати чужий 

біль… (17, с. 41); 

 ідіот / ідіотка: От якби Ліда була страхіттям і дурепою, ідіоткою, 

яка не знає, хто такий Шнітке, а йому за таку дружину пропонували б мільйон і 

півцарства, отоді це був би підкуп (17, с. 50); 
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 скандаліст / скандалістка: У п’ятдесят два політик Володимир 

Сердюк мав за дружину гладку скандалістку Євгенію, дочку Федора 

Федоровича Перепечая, єдиного сина Максима, пристойний офіційний статок і 

непристойно великі неофіційні доходи, бо політичні посади як були, так і 

лишилися прибутковішими за будь-який бізнес (16, с. 66); 

7) назви внутрішніх переконань: 

 гуманіст / гуманістка: Та ви гуманістка, Іветто Андріївно! (17, 

с. 72); 

 реаліст / реалістка: – Тасі дуже кортіло сказати «хочет», але вона 

була реалісткою, – который может (15, с. 206); 

8) назви соціальних стосунків: 

 сусід / сусідка: – Бо ми з тобою шанівські, сусідко (15, с. 252); 

9) назви на підкреслення матеріальних статків: 

 багатій / багатійка: Баба на них уваги  не звертала і все думала, 

якою ж багатющою багатійкою стане завдяки власній землі (15, с. 165); Ще до 

нового 2014 року мріяла багатійкою стати, на Різдво гайнути світ за очі, та 

пошуки просувалися вкрай важко (20, с. 58); 

10) назви за найменуванням посади чоловіка:  

 професор / професорка: На Подолі не шукала – на Подолі Іветту 

Андріївну Вербицьку знали всі таксисти: щодня викликала автівку до під’їзду, 

деякі обслуговували професорку місяцями (17, с. 88). 

Окремі фемінітиви із суфіксом -к- актуалізують сему ’дружина особи, 

названої мотивувальним словом’, як, скажімо, іменник професорка: На Подолі 

не шукала – на Подолі Іветту Андріївну Вербицьку знали всі таксисти: щодня 

викликала автівку до під’їзду, деякі обслуговували професорку місяцями (17, 

с. 88). 

Цікавими є утворення від назв жіночої статі, наприклад: няня – нянька: – 

Я не сама готувала. Няня трохи допомагала… – не змогла збрехати, та 

впродовж обіду Стас якось дивно і насторожно поглядав на Ліду (17, с. 13); 
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Погано уявляла, де і як розшукає дівчину, яка стане Платону подругою, 

коханкою, нянькою і вірною рабинею до кінця своїх днів (17, с. 87); І вже хотіла 

щось відповісти, та у вітальню ввалилася нянька Ангеліна – кругла, як гарбуз, 

сорокап’ятирічна стара діва (17, с. 12). 

Художні контексти Люко Дашвар фіксують мовні одиниця однакової 

семантики та різної структури. Це, зокрема, стосується фемінних назв кіоскерка 

– кіоскерша. С. Семенюк зауважує, що суфікс -ш- характерний для 

уснорозмовного, говіркого мовлення [42, с. 14]. В історичному зрізі, зазначає 

дослідниця, цей формант набув змін у семантичному представленні. Так, у кін. 

ХІХ – пер. пол. ХХ ст. він був продуктивним у творенні назв «дружина особи, 

названої мотивуючим іменником». Пізніше під упливом екстралінгвістичних 

чинників деривати набувають прямого модифікаційного значення – «особа 

жіночої статі щодо особи чоловічої статі». Набувають актуальності й 

фемінітиви, утворені від чоловічих найменувань із функціональним лексико-

словотвірним значенням, як-от: кіоскер – кіоскерша. Мовній тканині романів 

Люко Дашвар властиві паралельні форми – із суфіксами -к- та -ш-: Кіоскерки 

канівської (15, с. 234); Та й лишилося їх у Килимівці – з десяток: Тамарка-

кіоскерша із синами та чоловіком Федькою, Людчині батьки з дочкою, які так 

до міста й не дісталися… (15, с. 241). 

Словотвірні форманти можуть упливати на семантичну структуру лексем, 

що сприяє підсиленню в контексті певного стилістичного забарвлення. 

В. Грещук зазначає: «Словотвірне значення є лише одним із семантичних 

компонентів у складній структурі лінгвалізації об’єктивної дійсності, 

опосередкованої поняттєво-категоріальною структурою мислення» [14, с. 41].  

У частини слів фемінізуючим виступає суфікс -иц-, наприклад: 

розумниця, однокласниця, учениця, колгоспниця, однодумниця. Здійснений нами 

аналіз виявив позитивну маркованість фемінітивів із таким афіксом, наприклад: 

–  За півгодини помічниця буде у вас! (15, с. 203); – У школі майже відмінницею 

була (15, с. 207); Сувора, серйозна… Соратниця (15, с. 218); –  Яка ти в мене 

розумниця! (15, с. 219). 



 

 

 

20 

С. Семенюк зауважує, що серед іменників із модифікаційним значенням 

жіночої статі словотвірний тип із суфіксом -иц(я) є одним із найчисельніших. 

Деривати цього типу, зазначає дослідниця, творяться від співвідносних назв 

чоловічого роду за різними моделями [41]. Ідіолект української письменниці 

представляє такі словотвірні схеми: 

1) фемінітиви мотивуються повними основами назв осіб чоловічої статі: 

учень – учениця; 

2) більшість номінацій твориться  від усічених основ: розумник – 

розумниця, колгоспник – колгоспниця, служник – служниця, однодумець – 

однодумниця, помічник – помічниця, відмінник – відмінниця, однокласник – 

однокласниця, однокурсник – однокурсниця, соратник – соратниця. 

Лексико-словотвірне значення обстежених дериватів-фемінітивів 

дозволяє об’єднати їх у такі структурно-семантичні групи:  

1) назви за родом занять: – У школі майже відмінницею була (15, с. 207); 

Буде весна, і він, Саня Макаров, навчений однокурсницями бути одночасно 

нахабним і ніжним, перш за все торкнеться губами Любиної ніжки, по ній – 

вище, білу спідницю геть, кров заколотиться у скронях, і він забуде все, чого 

навчили вправні однокурсниці (16, с. 47); 

2) за спільною діяльністю:  – За півгодини помічниця буде у вас! (15,    

с. 203); 

3) за належністю до певного ідеологічного, політичного тощо напрямку: 

Сувора, серйозна… Соратниця (15, с. 218);  

4) за спільністю поглядів: Мати не зраділа, що в неї з’явилася 

однодумниця, не розповіла доньці про свої плани, про те, як просувається 

авантюра з одруженням (17, с. 87); 

5) за постійним чи тимчасовим заняттям: Поки Катерина з мопсиком 

мерзли на вулиці, Тася й Богдан Крупки влаштували сімейне обговорення 

новоз’ясованих обставин життя своєї служниці (15, с. 210); 

6) за професією: Роман провів Льоньку поглядом, сів біля постаменту, на 

якому колись колгоспниця із серпом стояла (15, с. 18); 
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7) за внутрішніми характеристиками: – Яка ти в мене розумниця! (15, 

с. 219). 

Незначна частина фемінітивів має суфікси: 

1) -от-: А вона ж – босота! (15, с. 218); 

2) -ух-: Руслана вийшла з авта, глянула навкруги і засумувала: від 

асфальтівки у степ тягнулися суцільні новобудови, масштабами і дурною 

архітектурою схожі на декорації до фільму в стилі хорор, а серед них, як старі 

баби серед пафосних молодух, тулилися кілька старих сільських хат (18, с. 8);            

– Брехуха! Брехуха! – верещить Ничипориха (15, с. 141); 

3) -иськ-: – Онука, – коротко пояснила стара Параска з двору, коли 

баби якось ішли вулицею, зупинилися біля її хвіртки та все роздивлялися, як 

нетутешнє, худе, аж світиться, дівчисько незграбно порається біля курей (18, 

с. 16); 

4) -ус-: Навіть матусі, а вона ж у мене найкраща (15, с. 128); Ой 

бабусю, глянь з небес! (16, с. 24); 

5) -ес-: Поетеса мала (15, с. 98). 

6) -ев-: Як у Києві гостювала, так я її приймав, мов королеву… (15, с. 

263);– Я буду королевою Шанівки – відкрила таємницю. – Тільки… цить! 

Нікому (15, с. 12).   

7) -ин-: – Іди спати, філософине (15, с. 198); Погано уявляла, де і як 

розшукає дівчину, яка стане Платону подругою, коханкою, нянькою і вірною 

рабинею до кінця своїх днів (17, с. 87). 

Префіксальні фемінітиви в художньому мовленні письменниці 

представлені значно вужче. Однак окремі форманти можна виділити. Це, 

насамперед, питомий префікс по-. С. Семенюк називає давньою формою цієї 

морфеми творення фемінітивів на позначення духовної, а не кровної 

спорідненості [41]. Цю функцію яскраво представляє субстантив «подруга»: 

Погано уявляла, де і як розшукає дівчину, яка стане Платону подругою, 

коханкою, нянькою і вірною рабинею до кінця своїх днів (17, с. 87). 
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Феміносистема ідіолекту Люко Дашвар містить лексему з префіксом пів-:          

– Порізали… Оце півжінки від мене й лишилось (15, с. 94). 

Художні контексти фіксують уживання складноскорочених слів, 

наприклад: Медсестра зникла (17, с. 86); Мама – медсестра, тато на заводі 

слюсарює (16, с. 60). 

Цікавим є описово-перифрастичне утворення, що заміщує іменник 

«теща»: Йому було цікаво дізнатися, що запропонує жінчина мати цього разу? 

(17, с. 71). 

Значну групу фемінітивів утворюють субстантивовані мовні одиниці, які 

містять як позитивне, так і негативне забарвлення. Такі фемінітиви семантично 

розрізняються:  

1) за віком: –  От зараза! Солі кинула, як молода (15, с. 21);  –  Кінець 

світу… –  прошепотіла стара, дивлячись вагітній услід (17, с. 8); – Ах ви ж 

паскудники! – не на жарт розсердилася старенька (16, с. 19); 

2) за виявом почуттів: О моя солоденька… (17, с. 44); – Ходімо, рідна. 

Дома поговоримо (15, с. 147); І якби не це, стрибнула би, бідолашна, у 

рівненьку одномісну яму (15, с. 81);  

3) за внутрішньою характеристикою: – Ця дурнувата знову на своїх 

романах зациклилася, – махнула рукою Наталя (15, с. 14); 

4) за соціальною належністю: Одна городська (19, с. 9); 

5) за соціальною роллю: Та ж Катерина твоя – наречена. А плаття ж у 

неї… (15, с. 145). 

Стилістично знижена лексема дурна виявляє негативне ставлення до того, 

до кого звернене мовлення, наприклад: – Гості! Ясно? А ти, дурна, «міліція», 

«міліція» (15, с. 99). Послаблюється ця семантика вживанням демінутивного 

суфікса -еньк-: – От дурненька! Зовсім не страшно. То я від щастя… (15, с. 45);  

6) за соціальним статусом: – То ти теж безпритульна? – маля глянуло на 

Катерину з розумінням (15, с. 222);  

7) за фізичними ознаками: – Кінець світу… –  прошепотіла стара, 

дивлячись вагітній услід (17, с. 8). 
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У мовній тканині романів Люко Дашвар помітне місце посідають 

фемінітиви, що виступають прикладковими утвореннями до назв на позначення 

осіб жіночої статі, які є: 

а) апелятивами, наприклад: – Катя?! – Алка перелякалася так сильно, ніби 

не сусідське дівча побачила, а свою бабцю-покійницю, яку й за життя боялася, 

як вогню (15, с. 249); – А мне тут нравится,  Богдан, – втихомирювала 

професорську гординю дружина-росіянка (15, с. 84); А скоро батько-професор 

із мамою-домогосподаркою й самі до Києва перебралися (15, с. 84); 

б) антропонімами: Я б тій Тамарці-бізнесменці всі патли повискубувала 

(15, с. 7); Та й лишилося їх у Килимівці – з десяток: Тамарка-кіоскерша із 

синами та чоловіком Федькою, Людчині батьки з дочкою, які так до міста й не 

дісталися… (15, с. 241). 

 Незначною є група фемінітивів, утворена флексійним способом. Це, 

зокрема, іменники «онука» й «раба», які представлені в різних романах 

письменниці: – Онука, – коротко пояснила стара Параска з двору, коли баби 

якось ішли вулицею, зупинилися біля її хвіртки та все роздивлялися, як 

нетутешнє, худе, аж світиться, дівчисько незграбно порається біля курей (18, 

с. 16); Якби була, так і лишилася рабою Іветтиною (17, с. 33). 

 На основі зібраного й обстеженого мовного матеріалу ми дослідили ще 

одне цікаве явище. Процес творення «маскулінатив → фемінітив» може бути 

оберненим. Так, скажімо, від назви на позначення жінки «відьма» можна 

утворити номінацію для називання чоловіка «відьмак». Художні контексти 

Люко Дашвар широко репрезентують цей фемінітив: – Чого ти кричиш, стара 

відьмо! (15, с. 158); – Іди геть, стара відьмо! (15, с. 130). 

Отже, феміносистема мовної тканини художніх творів Люко Дашвар 

представлена різними лексико-семантичними полями, що дозволило 

письменниці багатогранно показати жіночі образи, тонко й майстерно виписати 

внутрішньо-психологічні регістри своїх героїнь. У художніх творах Люко 

Дашвар найширше представлені апелятиви на позначення осіб жіночої статі, які 

утворені суфіксальним способом і субстантивацією.  
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РОЗДІЛ II. ФУНКЦІОНУВАННЯ ФЕМІНІТИВІВ У 

ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ 

 

Номінації на позначення осіб жіночої статі відбивають процеси, які 

відбуваються в суспільстві. Скажімо, зактуалізовані ролі няні й служниці в 

сучасному побуті позначають контексти: Ти краще про себе розкажи, – нянька 

їй (17, с. 77);  Поки Катерина з мопсиком мерзли на вулиці, Тася й Богдан 

Крупки влаштували сімейне обговорення новоз’ясованих обставин життя своєї 

служниці (15, с. 210). Соціальні проблеми закладені в семантиці фемінітивів у 

контекстах: Баба на них уваги не звертала і все думала, якою ж багатющою 

багатійкою стане завдяки власній землі (15, с. 165); Тамарка заскочила на 

подвір’я старої п’янички баби Нюсі (15, с. 185); Як та найняла одного таксиста, 

щоби возив її на пошуки ляльки для сина хоч за тисячу кілометрів (17, с. 84). На 

позначення одного з негативних явищ у сучасному суспільстві авторка добирає 

фемінітиви, що утворюють синонімічний ряд: На підфарбований фасад глянеш 

– чисто стара повія на заробіток налаштувалася (16, с. 15); – А, вирядилася, 

хвойда! (18, с. 19); Шльондру Платонові привела! (17, с. 65).  

У мовну тканину художнього тексту письменниця вводить ряд 

однорідних членів речення – фемінітивів, що на основі градації доповнюють 

один одного та забезпечують якнайповніше висвітлення зображуваного. Так, 

позитивного забарвлення набувають фемінні номінації в контексті «Погано 

уявляла, де і як розшукає дівчину, яка стане Платону подругою, коханкою, 

нянькою і вірною рабинею до кінця своїх днів» (17, с. 87). Негативно 

маркованими є феміноназви в такому контексті: От якби Ліда була страхіттям 

і дурепою, ідіоткою, яка не знає, хто такий Шнітке, а йому за таку дружину 

пропонували б мільйон і півцарства, отоді це був би підкуп, підлість і суцільна 

ганьба (17, с. 50). 

Яскраві емоційно-експресивні нашарування відчутні в тих мовних 

одиницях, у яких реалізується стилістичний потенціал граматичних категорій 

роду й числа іменників. Так, художні контексти Люко Дашвар представляють 
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цілий ряд субстантивів спільного роду, які вживаються на позначення осіб 

жіночої статі й передають співчуття, вияв теплих стосунків (скажімо, у 

реченнях: «Темрява поглинала світло, ніби бажала: спокою тобі, бідолахо, до 

ранку» (15, с. 208); «– Ой доню, яка ж ти в мене підлиза, – мамка сміється, а очі 

сумні» (15, с. 34)) або осуд, зневагу («– От ти базікало! – Степан потягся до 

акордеона» (15, с. 36); «Це дуже дивно, що до тебе, такої… інтелігентної 

людини, запросто приходять якісь волоцюжки» (15, с. 197); Сьорбає, упиряка, – 

дратувався. – Зараз наїсться й почне у моїй голові колупатися, десерт 

шукати…» (17, с. 72); «Нащо йому, стильному, успішному, впевненому, 

гарному, невдаха Мар’яна?» (20, с. 36)). 

Стилістично виразним є в художніх творах письменниці прийом заміни 

жіночого роду на середній. Так, фемінітив «дівча» яскраво підкреслює це 

явище, реалізуючи семантику середнього роду на позначення особи жіночої 

статі. Актуалізаторами середнього роду, крім власне іменника, є вживані із цим 

субстантивом прикметники середнього роду та дієслова минулого часу 

середнього роду. Приклади: У Рокитному ще пам’ятають, як перед війною в 

хіті баби Параски з’явилося чорнооке дівча рочків шістнадцяти (18, с. 16);     – 

Таке симпатичне дівча (15, с. 122); Дівча не спало (15, с. 147).  

Батьківська турбота виразніше передається за допомогою вживання 

середнього роду в дотичних лексемах: Головою захитав гірко, мовляв, як ти там 

без мене, моє дитятко (18, с. 24). 

Форма середнього роду може позначати й негативне ставлення до 

жіночого персонажа, наприклад: Та вона просто підле стерво! (17, с. 60); 

Звісно, гидке пузате стерво, а п’ятдесят баксів за один прихід справно платить 

(16, с. 27). 

Художню тканину творів письменниці увиразнюють та збагачують 

контекстуальні синоніми й антоніми. Так, синонімічний ряд в одному реченні 

сприяє якнайповнішому опису зображуваного, як-от у реченнях: – А, 

вирядилася, хвойда! Сорому ж – катма й шукати! – рокитнянські баби аж 

задихнулися од люті. – Сука! Підстилка румунська! (18, с. 19); Баба-
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годувальниця поряд умостилася, служка з кріпачок, дівка-кухарка, німкеня-

гувернантка (20, с. 18). Цікавим є індивідуально-авторські синоніми-новотвори 

в контексті «Може, їй вдасться зарекомендувати себе не тільки як підлогомийку, 

пилозбирачку і посудоскладачку» (16, с. 26).  

У цілому фемінікон Люко Дашвар представляє широкі синонімічні ряди, 

що засвідчує високу майстерність письменниці у творенні жіночих образів. 

Скажімо, на позначення власниці будинку авторка використовує не тільки 

іменник «господиня» («Холодно зиркнула на бездиханного чоловіка, поклала 

на груди хрест, обернулася до управителя маєтком пана Струка, що він сам був 

з рідних країв пані й вельми шанував господиню (20, с. 22)), а й субстантив 

«хазяйка», у якому актуалізується сема ‘власниця житлового приміщення‘: Та 

Параска підвела – померла, сердешна, перед самою війною, і Орися лишилася 

за хазяйку на захаращеному подвір’ї її старої, але міцної хати (18, с. 17); І з того 

часу хазяйка як не старається, а хату продати не може (18, с. 10). 

Контекстуальні антоніми в основі антитези допомагають письменниці 

чітко виписати жіночі характери, наприклад: Доступна, норовиста, принцеса і 

шльондра… (17, с. 45); – У бібліотеці панночка, – доповіла кріпачка, – отримала 

срібний карбованець (20, с. 13). 

Проведений нами мовний аналіз засвідчив, що Люко Дашвар уживає 

велику кількість фемінітивів на позначення жінок за професією. Такі номінації 

утворені від відповідних маскулінних назв за допомогою суфікса    -к-. У 

деяких контекстах уживаються паралельні форми чоловічого й жіночого роду. 

Як твердять стилісти, уживання маскулінативів і фемінітивів такого значення 

залежить від стилю спілкування. О. Пономарів наголошує: «В офіційно-

діловому мовленні перевага віддається формам чоловічого роду, навіть коли є 

жіночі відповідники в загальнонародній мові. Адже в діловому спілкуванні 

підкреслюється не стать людини, а її службове й соціальне становище» [34, с. 

145]. І далі: «Форми з -ка слід уживати в художньому, публіцистичному і, 

безперечно, в розмовному мовленні. Беззастережне перенесення на ці стилі рис 

офіційно-ділового свідчить про недостатнє засвоєння мовних норм» [34, с. 145]. 
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Художні контексти Люко Дашвар представляють окремі й маскулінні 

назви, і фемінні. Так, підкреслюючи офіційний характер зображуваного, 

авторка використовує маскулінатив: Ліда теж стане лікарем і обов’язково 

вилікує брата, а зараз буде медсестрою при мамі-лікарі, бо мама, певно, точно 

знає, як лікувати Платона (17, с. 40). Знаходимо й випадки вживання чоловічого 

роду в ситуації розмовного мовлення: – Та вона лікарем буде, не інакше… – 

мамка сміється (15, с. 7). В інших контекстах реалізовано форму жіночого роду, 

наприклад: А я лікарку затримаю (17, с. 14). 

Художній контекст подає й уживання маскулінатива на позначення 

професій жінки, від якого ще не закріпився офіційний фемінітив. Указівка на 

особу жіночої статі міститься через прикладкову сполуку до фемінітива 

«дівчина»: Години три мордуватися, бо село те за двісті кілометрів від Києва, у 

лісах неподалік Добриків, де є сільрада, школа і пошта, магазин і Лариса 

Вікторівна – фігуриста дівчина-нотаріус у кабінеті зі штучними квітами на 

облупленому підвіконні (19, с. 10). 

Мовосвіт Люко Дашвар представляє різні фемінітиви за походженням. 

Так, переважна частина – це давні слов’янські чи питомо українські 

найменування жінок, наприклад: – Ти тут тепер за хазяйку, – усміхнулася 

Килина (15, с. 244); Чоловіки будуть далі шукати, а баби – по хатах (15,        с. 

65); Сердюкові би тому дружину (16, с. 62); Перераховувала ліки в шафці 

маніпуляційної, зачиняла її, і подружки пішки поверталися до замизганої 

панельної п’ятиповерхівки на Воскресенці, де Мар’яна жила на поганому 

п’ятому поверсі, а Поля на такому ж незручному першому (20, с. 36); Мов мала 

дитина, – впала, коліна позабивала і завмерла – ворухнутися страшно, 

зойкнути несила (16, с. 6); Зачинилася, наче матері однаково, що дитина сама 

не своя! (16, с. 68); – Мама, мабуть, приготувала свій фірмовий пиріг (16, с. 52); 

Ця дівчина в кабінеті Петра Григоровича – недешева повія (17,     с. 63). Виразне 

старослов’янське походження підкреслено в іменникові «жона», що в 

художньому контексті набуває іронічного забарвлення: Я б оце ще тижнів зо 
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два з ліжка не вставав, та жона, бач, уперлася – дайте їй по вулиці пройтися, 

свіжим повітрям подихати (18, с. 54).  

У мовну канву своїх романів письменниця вдало вплітає й запозичені 

фемінітиви, які передають різне стилістичне навантаження. Так, невідмінювані 

іменники «пані», «мадам» підкреслюють офіційність обставин спілкування, як-

от: За тридцять сім років, навесні 1881-го, до канадського «Банку Монреаля» 

завітала скромно вбрана сива пані… (20, с. 27); – Чи можу я запропонувати вам 

каву, мадам? (20, с. 28); Каже: «Прекрасне печиво, добра пані!» (17, с. 13). 

Більшість фемінітивів іншомовного походження містять негативну оцінку 

названих жінок, наприклад: – Твоя протеже? – уточнила мама Тася (115, с. 

219); Трохи відбивалися від тендітної фурії з довгими чорними косами (17, с. 

56); Як невихована істеричка без краплі здорового глузду… (17, с. 25). 

Цікавим є контекст, у якому зіставлено різні за походженням фемінітиви:  

Так, тітко… Не схожі ви на добру пані, – роздратувався Дезінфікатор (17, 

с. 32). 

Окремим мовним явищем мовосвіту Люко Дашвар можна назвати 

фемінітиви, які утворені від запозичених маскулінативів за українськомовною 

моделлю: іменник чоловічого роду + суфікс -к-, наприклад: Дизайнерка Оля 

Охріменко попередила (20, с. 35); Чоловік весь час перед очима, та й нема Томі 

конкуренток у селі й околицях (19, с. 48); Провінційної забитості за місяць 

позбуваються навіть вихідці з глухої камерунської глибинки чи індонезійські 

мусульманки (16, с. 80). 

Отже, фемінікон як один із шарів лексичного рівня мовної організації 

образної системи ідіолекту Люко Дашвар якнайповніше охоплює реалії 

соціального життя, пов’язані з особами жіночої статі, та сприяє стилістичному 

навантаженню художнього контексту.   
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ВИСНОВКИ 

 

Фемінні номінації в лексичній системі української мови посідають своє 

особливе місце. Процес їх функціонування пов’язаний із деривацією від 

відповідних маскулінативів. Соціальні явища, які позначаються на розвитку 

мови, зокрема можливість жінок обіймати високі посади, розширення їхніх 

соціальних функцій, видозмінюють і лексичну систему мови. Тому на сьогодні 

вже функціонує велика кількість фемінітивів, і процес їх утворення й 

закріплення в узусі мови активно триває. 

Багато фемінних назв ужито в романах сучасної української письменниці 

Ірини Чернової (Люко Дашвар), оскільки художня канва її творів охоплює 

значну кількість жіночих образів.  

Основою жіночого образотворення на лінгвальному рівні є фемінітиви, до 

яких традиційно зараховуються апелятиви зі значенням особи жіночої статі. 

Досліджуючи фемінні номінації, мовознавці акцентують на історичних 

процесах у системі цих назв (М. Брус, В. Німчук, С. Семенюк та ін.), на 

словотвірних моделях (П. Білоусенко, І. Фекета, І. Ковалик та ін.). Спорадичні 

студії з аналізованої проблематики охоплюють лише окремі аспекти вивчення 

фемінітивів і зумовлюють необхідність комплексного дослідження цих назв. 

Маркерами жіночих образів у романах Люко Дашвар є значна кількість 

іменників на позначення осіб жіночої статі. Специфіка фемінітивів, уживаних у 

прозових творах письменниці, передовсім зумовлена їх семантичною 

багатогранністю. Аналізовані феміноназви розширюють свою значеннєву 

структуру за рахунок актуалізації додаткових сем, розвитку переносних 

значень, набуття додаткових семантичних відтінків. Навколо кожного жіночого 

образу формується своя система фемінітивів, що дозволило погрупувати їх за 

семантичним принципом. Найбільш актуальними в романах Люко Дашвар 

стали фемінітиви зі значенням «мати», «донька», «дівчина», «жінка», «баба».  

Окремі фемінітиви виступають моносемантичними, більшість же є 

полісемантичними. В ідіолекті української письменниці вони представлені 
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непохідними  словами, складними конструкціями, субстантивованими 

дериватами. За походженням із-поміж феміноназв можна виділити давні 

слов’янські  та запозичені. 

Основною словотвірною базою для фемінітивів є маскулінні назви. Так, 

більшість фемінних номінацій утворена суфіксальним способом 

(найпродуктивнішим є афікс -к-). Крім того, у романах Люко Дашвар широко 

представлені субстантивовані утворення на позначення жінок за різними 

ознаками. Кількісно менші групи формуються за рахунок префіксальних слів і 

лексем, що представляють комбінований тип абревіації. Простежуємо й 

відфемінітивні словотвірні моделі (нові фемінітиви творяться від фемінних 

назв).  

На стилістичному рівні фемінні номінації реалізують переносні вживання 

категорій роду й числа, контекстуальні можливості синонімії та антонімії. За 

стилістичними особливостями фемінітиви розподіляються на нейтральні та 

марковані. Більшість із досліджених нами лексем є позитивно або негативно 

забарвленими. Відповідні конотації в значеннєвій структурі фемінітивів 

виявляються як імпліцитно (семантикою словоформ), так й експліцитно (за 

допомогою зменшено-пестливих чи збільшено-згрубілих суфіксів відповідно). 

Актуалізуючи значення прихильного, доброзичливого, доброго й ласкавого 

ставлення, фемінітиви вживаються в репліках-звертаннях мами до доньки, 

чоловіка до коханої, інших персонажів до дівчат. Негативно забарвленими є 

художні контексти, які передають ситуації сварки, обурення тощо; фемінітиви в 

них часто є зниженими, жаргонними.  

Отже, феміноназви, широко представлені в ідіолекті Люко Дашвар, 

формують значну кількість лексико-семантичних груп, реалізують широкі 

значеннєві можливості, мають усталену дериваційну базу та власні способи 

словотворення, яскраво виявляють стилістичний потенціал.  У художніх 

контекстах вони реалізують мовностильову специфіку, чим збагачують та 

увиразнюють художні твори. 
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