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ВСТУП 

Герої не вмирають. Просто йдуть  

з Майдану в небо. В лицарі – зі смерті. 

Пливуть човни. Пливуть човни. Пливуть… 

Героям слава – вписано у серці 

Революція Гідності та Війна на Сході України – чи не найболючіший досвід 

новітньої історії, який потребує ословлення й осмислення. Цей процес розпочався 

вже з першого дня протистояння, коли народ вийшов на Майдан (Майдани!) як на 

простір свободи, як на територію, де розпочався процес творення нового і справді 

українського майбутнього. Художня реакція на події революції 2013/14рр. була 

блискавичною. Це стало свідченням тектонічних зрушень у колективній 

мовосвідомості, коли на зміну байдужості, незадіяності, оспалості прийшло 

усвідомлення особистої співпричетності до творення історії, рівно ж – до її 

болючої і драматичної рефлексії. Найчастіше ця рефлексія була поетичною. Саме 

на Майдані українці написали свій, можливо, перший та останній вірш, але він 

був справжній, гранично щирий, написаний з «відстані сльози і серця». Цей пласт 

сучасної  поетичної творчості письменник Сергій Цушко означив як «літературу 

факту», тобто таку, яка оцінюється передовсім не за критеріями краси слова, а за 

знаковістю відчутого, пережитого й  відрефлексованого. Любов Проць вважає 

майданну поезію пристрасним монологом повсталого серця, «гарячий подих 

якого вряди-годи обпікає ніжні пальчики естетики вірша, однак на першому плані 

тут – висока тональність патріотичного почуття» [33, с. 6].     

Принагідно зазначимо, що направду вибухова творча енергія Майдану за 

неповні п’ять років знайшла вияв у десятках романів, повістей, новел, 

публіцистичних нарисів. Книги про Майдан виходять великими тиражами, а деякі 

з них за цей короткий час витримали декілька видань. Ми поки що обмежуємося 

лише поетичними текстами. Ілюстративний матеріал наукової студії дібрано з 

антології   «Небесна Сотня» (перше і друге видання – 2014), поетичної колекції 

(саме так визначили формат невеличкої збірки упорядники) «Євромайдан. 

Лірична хроніка», оригінальної поеми (поемного триптиху) С. Бондаренка 
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«МАЙДАНИ І МАГНАТИ, або Магія магми», поеми Антонії Цвід «Клич 

Майдану. Літопис Самовидця», збірки Світлани Костюк «Траєкторія 

самоспалення», збірок Дмитра Павличка «Вірші з Майдану» та «Грім у січні», а 

також з інших текстів («Реквієм» Антоніни Листопад, «Знакове світло Майдану» 

Надії Дички ).  

Усе сказане визначає актуальність нашої наукової студії, а також її 

новизну. Мета полягає в тому, щоб дослідити збірний майданний дискурс на 

рівні знакових концептуальних лексем та образних вербальних блоків з 

урахуванням широкого контекстного оточення та низки екстралінгвальних 

чинників.  

У роботі передбачено розв’язання таких завдань: 

 – з’ясувати феномен мовнопоетичної картини світу, що постає з рядків 

майданівської поезії (тематика, проблематика, пафос, тональність, ідейні 

настанови, колізії, діалектика спільного/ відмінного в експлікації 

інспірованих Майданом тем і мотивів);  

– виокремити домінантні слова-образи, на основі компонентного аналізу 

визначити спектр їхніх семантико-стилістичних, символічних та 

асоціативних прирощень (Небесна Сотня, Майдан, Україна, Шевченко, 

Київ, Крути, мати); 

–  простежити історію народження, розвитку й поширення концептуального 

образу української мовосвідомості «Небесна Сотня» (авторство, 

сакральність, зв’язок з іншими стрижневими  образами), окреслити коло 

його основних асоціатів; 

– провести ґрунтовні лінгвостилістичні студії над поетичним ономастиконом; 

– спростувати тезу про те, що більшість майданівських текстів не мають 

естетичної цінності й мистецької ваги, а є лише знаком доби.  

Методи дослідження. Основним обрано метод суцільної 

лінгвостилістичної інтерпретації різнопланових поетичних одиниць та методи 

компонентного (вербально-семантичний рівень) й концептуального (коґнітивний, 

прагматичний рівні) аналізу. Описовий метод використано при з’ясуванні місця 
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конкретних лексем у системі образних засобів мови загалом. 

У роботі творчо переосмислено фрагмент монографії Я. Поліщука 

«Реактивність літератури» [38], використано переднє слово Лесі Воронюк 

«Майдан: український духовний прорив» до першого і другого видань  Антології 

[8], оригінальну вступну статтю Миколи Жулинського «Коло з трикутника, або 

Триптих про триптих» до поем-кліпів Станіслава Бондаренка [5], передмову 

Д. Дроздовського до збірки Світлани Костюк, спорадично – збірник «Бог і 

Майдан: Аналіз і свідчення». Покликуємося також на статті О. Калити [18] та 

М. Стецик [45; 46]. Розглядаючи поетичний  іменник, спираємося на основні 

теоретичні постулати та дефініційний апарат художньої ономастики, в 

інтерпретації образів сфери сакрального – на науковий доробок українських 

когнітивістів П. Мацькова, Т. Вільчинської, М. Скаб, Ж. Колоїз. 

Апробацією роботи був виступ з доповіддю на щорічній науковій 

конференції викладачів і студентів філологічного факультету ДДПУ імені Івана 

Франка (2–3 квітня, 2018), а також публікація статей у збірнику наукових та 

творчих робіт студентів філологічного факультету «СЛОВО, ТЕКСТ, 

КОНТЕКСТ». Випуск І. (Дрогобич, 2017) та щомісячному науково-педагогічному 

журналі «Молодь і ринок» (Дрогобич, 2018). 
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РОЗДІЛ І. ДОМІНАНТНІ СЛОВА-ОБРАЗИ ПОЕЗІЇ МАЙДАНУ: 

СПЕЦИФІКА ВЕРБАЛІЗАЦІЇ, ЛІНГВОПОЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

 

1.1.  «Уся Україна – суцільний Майдан» 

Домінантний і найбільш знаковий образ з чітко викристалізуваною в 

українській етносвідомості концептуальністю – Майдан. Це, звісно, назва 

конкретного топооб’єкта, де відбувалися події української Революції Гідності 

(Майдан – частина площі Незалежності в центрі міста Києва). Однак Майдан – 

територія негеографічна, Майдан – це позиція, протест проти облудливої 

лукавості можновладців, феномен національного самоусвідомлення й 

самовіднайдення, це реальний топос свободи й повноти національного буття, яке 

намагалися цинічно підмінити реінкарнованою з верховного веління Москви 

совковою бутафорією. Як геніально узагальнила й не менш геніально передбачила 

Ліна Костенко у своєму знаменитому романі «Записки українського 

самашедшого», «Майдан – це простір, де Україна зустріла себе» [23, с. 399]. 

Д. Павличко визначив коротко: «Майдан – це нерв…»: І знов на Майдані народ 

український, / Уся Україна – суцільний Майдан [33, с. 351]; Наш Майдан – то не 

пташина зграя, / Що на зиму в Африку летить. / Наш Майдан – то вічна і 

безкрая / Україна, як небес блакить!  [36, с. 28]; Майдан – як ріка… В неї входим 

щораз / Опісля сумнівних здобутків [33, с. 167]; Я в ніч на Різдво загадаю єдине 

бажання: / Хай ввійде тепло в українські домівки й серця! / Хай стане Майдан 

осередком святого Єднання / Між Сходом і Заходом волею Бога-Творця! [33, 

с. 95].  

Майдан у подіях громадянського протесту 2013 – 2014рр. виявився локусом 

відновлення всіх порушених владою рівноваг в Україні. Майдан – явно 

демонстрована публічна єдність усієї України. Географія загиблих на Майдані в 

лютому 2014 року – це географія всієї країни, це географія її мартирологічної 

єдності. У цьому сенсі политий кров’ю Майдан отримує особливий статус для 

країни  [28, с. 103]: Майдан! Високий Дух МЕТИ. / І меч Добра. І клич Надії. / Хоч 

куля снайпера летить, / та вбити Правди не зуміє! [12, с. 7]; СЕРДЕЦЬ найвища 
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ВИСОТА – / це наш МАЙДАН! / Ми тут зібрались неспроста – / дав клич 

МАЙДАН! / Щоби позбутися кайдан – / стоїть МАЙДАН! [12, с. 8]. 

У лінгвоконцептуальному аспекті Майдан – це актуалізація сем ‘стійкість’, 

‘відвага’, ‘рішучість’, ‘жертвопринесення’ – наймасовіше й найкривавіше в 

новітній українській історії. Майдан – це радість перемоги та невимовні біль і 

туга за полеглими (відчитуємо в знаковій символемі й такі семантико-асоціативні 

прирощення): По серце в крові Україна, / Майдан од гранат оглух. / Коли 

убивають сина, / Тоді оживає дух… [33, с. 8]; За те, щоб не зрадили ми / Чеснот і 

достоїнств Майдану, / Бо кров’ю вони залили / Розрубану владою рану [33, с. 93]; 

«З того, що у людства ще не було,/ ми  дали козацтво,УПА, Майдан/ – людству з 

Україною повезло…» [5,   с. 105]. 

Майдан, вважає О. Калита, найперше асоціюється з ціннісною філософемою 

свобода, що упродовж століть була імперативом національного буття й формою 

національного порятунку. Він став місцем зіткнення двох ворожих світів, двох 

філософій та візій майбутнього, без перебільшення, став подією планетарного 

масштабу: розширюється Майдан до… масштабів світу: / в Європі ростуть 

майдани українського міту. / А гімн «Ще не вмерла» – всесвітній хіт: / людей 

притягує, як магніт… [5, с. 98]; Надто кривавий був тан: / горе і радість – по 

вінця!.. / Все ж ми ростили Майдан / тут не лише українцям! / Він – твоє перше 

дитя – / виріс усім на підмогу: / Богу – на вічне буття – / людству і Богу  [5, 

с. 126]. Саме такі семантико-символічні прирощення довкола знакового поетоніма 

викристалізовуються в контексті майданівських віршів. 

 

1.2. «По серце в крові Україна» 

Образ країни, батьківщини, рідного краю – константа кожної національної 

поезії, адже, про що б не йшлося, світ її образів і почувань прив’язаний до 

певного хронотопу, географічного ареалу. Можна говорити про Україну, якою 

вона поставала в художній уяві Т. Шевченка, В. Сосюри, О. Олеся, В. Стуса, 

Є. Маланюка. Але є ще одна Україна, яка рвійно увірвалася в національний 

етнопростір і ще до кінця не усвідомлена як ментальний феномен. Це – Україна 
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Майдану Гідності. За рядками майданної поезії постає гранично відвертий, 

зболений і драматичний образ Вітчизни-України. У майданних дискурсах чи не 

кожен рядок, кожне слово і кожний граматичний формант дихає Україною й 

засвідчує, нехай трохи публіцистично-пафосну, але щиру любов – синів, 

патріотів, непримиренних та безкомпромісних борців за неї: Ти – Сотня свята із 

синів України, / Ти варту небесну несеш / За вільну, єдину, міцну Україну, / Від 

ворога нас вбережеш  [33, с. 94]; Два береги Дніпра, та Правда в нас Одна, / як і 

Одна – Єдина Україна [12, с. 11]; Гримить над Майданом – аж землю трясе: / – 

Україна…/ –…понад усе! [53,с.17]. 

Цікаво, що віртуальне поетичне око авторів майданівських віршів немовби 

сфокусувало різні, часом діаметрально протилежні погляди – і перед читачем 

постає образ рідної землі, сповнений тривоги, хвилювання, розпачу, 

розчарування, туги, болю, а найбільше – любові: Мамочко, вибач за чорну 

хустину, / За те, що віднині будеш сама. / Тебе я люблю. І люблю Україну, / Вона, 

як і ти, була в мене одна [33, с. 197]. Тут актуалізовано семи ‘любов’, 

‘дорогоцінність’, ‘тривога’, ‘впертість у досягненні мети’, найповніше – 

‘жертовність’. Стрижнева лексема Україна стала художньою універсалією 

майданної поезії, що знаходить своє конкретне вираження в мікрообразах 

емоційно-експресивних характеристик. Важливу функцію при цьому виконують 

традиційні засоби, використання фольклоризмів, усталених поетичних висловів, 

витончена тропіка, художньо акцентовані перифрази (по серце в крові Україна; 

Незламна воля України! Не вічні смуток і печаль; розграбована, втомлена, 

зморена, Україна вже вкотре в бою; плакала Україна понад синами; горить і 

вибухає Україна; вся Вкраїна в молитві складає долоні): Вставай, Україно, 

вставай, рідна Ненько, / І волю свою не проспи! / Бо рвуть Твоє тіло, Голубко 

біленька / Московські кати-яструби! [33, с. 116]; Вірю і знаю! Будь, Україно,/ 

вірна ЛЮБОВІ й ІСТИНІ вірна [12, с. 12]; Хлопці, як квіти, летять до раю – 

/Україна в букети їх назбирає [53 , с. 23]. 

Навіть така несистемна вибірка міні-дискурсів зі стрижневою 

прономінальною лексемою Україна ілюструє відкритий діалог з тими 
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українськими митцями, образні узагальнення яких стали крилатими. Відчитуємо 

тут і Шевченкові алюзії, і зболені Франкові та Павличкові роздуми, і стоїцизм 

Стуса, і Лінину гірку іронію. 

І все ж у самій суті майданної поезії закладена особлива рецепція образу 

України, яка в багатьох моментах набуває рис ментально досконалого феномену. 

У новітні часи української історії, коли довелося пережити гірке розчарування 

(«помаранчеве помайдання»), сам образ як ідеал не втратив у контексті новітньої 

революційної творчості своєї чітко акцентованої й переконливої позитивної 

конотації. Досить несподіваною з погляду поетичної традиції (але аж ніяк не 

майданної дійсності) є художня паралель Україна – Білорусь. Вірменин Сергій і 

білорус Михайло стали першими полеглими за Україну в новому тисячолітті: По 

серце в крові Україна, / По очі в сльозах Білорусь  [33, с. 8]. 

Прикметно, що всі символічні прирощення та семантичні комплекси, які 

виникають навколо знакового словообразу, завжди позитивно марковані, і тут не 

може бути жодної альтернативи. Таким чином автори майданної поезії ведуть 

суперечку зі своїми побратимами по перу (і минулими, і сучасними), у яких 

Україна сприймається амбівалентно. Візьмімо хоча б для порівняння Василя 

Стуса та Євгена Маланюка. У Стусовій поезії Україна все-таки розщеплюється на 

«рідну» і «чужу», що утворює – відповідно – дихотомічну почуттєву субстанцію. 

Значна частина віршів Стуса характеризується «високістю розуміння України» 

(Іван Дзюба) і являє її образ, оточений ореолом любові й ніжності («золота, як 

мрія, Україна», «моя Вітчизно пресвята»). У контексті Маланюкової поезії 

оцінно-стилістична зниженість семантики образу рідного краю перегукується з 

поширеною (постійно нав’язуваною?!) ідеєю національної меншовартості. 

Поетові болить «спеціально українське рабство», душевна лінь і пасивність 

рідного народу, що спричинили бездержавність нації.  

Універсальний, філософськи узагальнений образ-символ України в 

контексті поезії Майдану актуалізується через низку мікрообразів, художніх 

символів, фольклорних елементів. Надзвичайно виразного позитивного емоційно-

експресивного забарвлення він набуває у складі антонімічного протиставлення 
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«Україна – Росія» «Україна – Москва»: Тут вам не Росія. Бо тут – Україна! / 

Народного гніву нестримна лавина [33, с. 52]; Ця дебілізована Росія / 

деМОбілізується колись: / прокляне того, хто війни сіяв, / щоб сто літ брати не 

обнялись  [5, с. 118]. 

Міфообраз Москви, що особливо рельєфно викристалізовується в 

найновіших за часом виходу збірках Д. Павличка «Вірші з Майдану» та «Грім у 

січні», експлікується через наскрізний синонімічний ряд цієї лексеми, у якому 

представлені здебільшого стилістично знижені образні звороти й усталені 

перифрази з негативною оцінною семантикою: банда світова, орава убивць, 

кривава Москва, російська імперська чума, облудні визволителі, барліг 

Сатани, фашизму нового твердиня стара, двоглава імперська змія, сарана 

російська, московська орда, московські поторочі, русскій мір, кремлівське 

кубло: Народе, не загинь в брехливім плетиві / Апостолів кривавої Москви, / 

Вставай і поклонися Філаретові, / У ріднім слові й правді оживи [37, с. 44]; Іде 

московське чмо, / Стріляє в наші чола [37, с. 57]; Молись, не плач, а як загину / В 

крові московської орди, / Свою хустину в домовину / Мені на очі поклади [37, 

с. 67]. 

Використання просторічної лексики з різко негативним оцінним значенням, 

оприявнення образу ворога крізь призму біблійного образу Сатани, актуалізація 

російської пропагандистської риторики про «русскій мір» формує негативний 

експресивний ореол поетоніма Москва. На це звертає увагу О. Калита [18]. Росія, 

Москва, Путін сприймаються на рівні концептів гранично негативного плану. 

 

1.3. Небесна Сотня як символічно-сакральна формула  

У національному (можливо, й світовому) аксіологічному вимірі 

майданівська Небесна Сотня (як і донбаське Небесне Воїнство, головно – кіборги) 

стала «безпрецедентним феноменом усвідомленої жертовності, самозречення, 

любові до ближнього й до своєї Вітчизни», у лінгвоментальному ракурсі – 

образно-концептуальною й символічно-сакральною вербальною формулою, що 

блискавично поширилася й стала прийнятною в загальнонаціональному масштабі 
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[45, с. 92]. Помилково вважали, що її творцями були журналісти, але насправді 

вони лише оперативно підхопили  точну і вдалу образну формулу, пальма ж 

першості належить письменниці з Полтавщини Тетяні Домашенко.  Дивовижною 

є й історія народження знакового для української етносвідомості образу [Див. про 

це: 9, с. 16].   

За визначенням М. Стецик, Небесна Сотня (Ангельська Сотня, Сотня свята, 

Сотня небесних братів, Сотня невпокорених героїв, сто янголів) – знаковий образ 

майданної поезії, сакральний в імпліцитно-експліцитному вимірі, поетично не 

претензійний, але вербально дуже чутливий для української мовосвідомості. 

«Небесна Сотня», потрапляючи в силове поле контекстів, апріорі визначає 

піднесено-драматичну тональність, програмує відповідне лексичне та тропеїчне 

оточення (ангели, архангели, воля, небесна варта, молитва, плач, стезя, 

дзвони). …і мовчки сотня непокорених героїв / відходила у чисті небеса [33, 

с. 204]; У світлих зоряних просторах / Труба архангельська гуде. / З 

архістратигом Михаїлом / Небесна Сотня в лаві йде [33, с. 14]; А на човнах / 

жовто-блакитні весни, як весла. / А на човнах – наша Вічна Сторожа. / А твоя 

Сотня – Військо Небесне. / А твоя Сотня – Янголи Божі [27, с. 34]. У 

лейтмотивному словообразі оприявнюються семи ‘жертовність’, ‘оберіг’, 

‘реалізація націєзахисної місії’, ‘лицарство’. Небесна сотня! Небесна сотня! / 

На смерть пішовши, змінила світ! / Про неї знає усяк сьогодні – / про України 

полеглий цвіт! / Небесна сотня, небесна сотня / з Небес боронить всіх нас від 

бід! [12, с. 9]; Ми ж тепер – незборимі, / З нами – сила Господня: / Вічно нас 

берегтиме / Наша Ангельська Сотня  [33, с. 280].  

Автори поетичних текстів добирають відповідний контекст, експресивні 

синтаксичні фігури (замовчування), специфічну розбивку слів у строфі, що 

граматично дорівнює парцеляції, проводять влучні  символічні та образно-

метафоричні паралелі: Небесна Сотня – не перфоменс, / Фундамент 

завтрашньому дню. /Вона на Київськім Майдані / Постала з гніву і вогню [33, 

с. 14]; Ми знали і розуміли, що всі ми – смертники…/ Ще більше скажу, / що 

страшно насправді на смерть іти…/ Під кулями снайпера впасти, та не 
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зламатися, / Бо скільки, скажіть, вже можна всього боятися… /Ми знали, за що 

вмирали… і ми не каємось…/ А пильно / у ваші очі / з небес / вдивляємось… [24, 

с. 25]. Рядки С. Костюк підтверджують, що Майдан – це символ, ідея, заради яких 

люди пішли на смерть. Вона набула, за визначенням Ігоря Подольчака, «епічного 

сакрального виміру», а Небесна Сотня стала новітнім міфом в часи аморфної 

(недоробленої!) Незалежності. Можливо, саме це й було вищою метафізичною 

метою сучасної української нації, роздертої – з подачі Москви – 

контроверсійними ідеологемами, стало втіленням волі через Майдан. 

Греко-католицький священик, доктор канонічного права, віце-ректор 

Українського католицького університету Михайло Димид був на Майдані від 

першого дня до трагічного лютневого сафарі. У книзі «Каміння Майдану» він 

пише, що молоді хлопці в той фатальний лютневий день приходили на сповідь 

[11, с. 260]. Один із капеланів Майдану  згадує, що до нього разом з побратимами 

підійшов Ігор Костенко з незвичайним проханням: «Отче, благословіть нас на 

смерть! Ми йдемо на Інститутську і знаємо, що звідти не повернемося!» [26, 

с. 36]. На ці факти усвідомленої  інтенційності звертає увагу М. Стецик [45, с.97]. 

Концепт жертва наскрізний у поезіях Майдану: Хай їхня жертва  буде 

бездоганна / На вічних непомильних терезах [34, с. 44]; Жертовна Любов не вмре, 

не погасне! / Без боротьби не буде в нас щастя! [12, с. 33]. Кров, вівтар, офіра, 

плаха, Христос – це найбільш поширені асоціати сакральної лексеми «жертва». 

Асоціат розглядаємо як слово-реакцію на слово-стимул, що здебільшого 

обертається в орбіті його семантичної структури й виявляється шляхом 

асоціативного експерименту [41, с. 43]. А чи доля така, щоби КРОВІ ЛИЛИСЬ 

повні ріки / і Славута-Дніпро бути чистим ніколи не зміг? [12, с. 23]; Не погордуй. 

/ Бо Майдан став вівтарем жертовним [34, с. 41]; Герої не плачуть, Герої 

несуть / На плаху життя, на вівтар – перемогу! / За батька, за діда, за наших 

дітей, / Що стати до лав наших нині не можуть! [33, с. 165].  
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1.4. «Майданами мати ходить слід шукає від журавлів» 

У колі найважливіших майданівських образів – Україна, Богородиця, 

Мати. Чи не кожна поезія – це схвильований діалог з ними. Це вистраждана 

сповідь у хвилини чорної жалоби вселенського ридання. Це пошук духовної точки 

опертя тоді, коли пекельним вогненним кільцем затискався вже майже крихітний 

простір Майдану, а звільнена від бруківки земля, здавалося, втікала з-під ніг. …На 

барикадах вдень, вночі / Палають шини, чорне небо. / Матусю, мамо, не мовчи – / 

Я теж хвилююся за тебе [33, с. 20]; Ходи зі мною, моя рідна мати, / Бо зараз ми 

усі потрібні там, / Де треба укріпити барикади, / Щоб відстояти Україну нам 

[33, с. 21]; Білий Ангел розкриє крила, / І під звуки її у рай / Полечу, моя мамо 

мила! [33, с. 84]. Майдан буквально (не фігурально!) творив збірну поетичну 

материнську молитву, окремі тексти якої спочатку оприлюднювалися на веб-

порталі «Жінка-УКРАЇНКА», підтримуючи волелюбний дух протестувальників. 

Пізніше вірші, упорядковані Т. Череп-Пероганич та Ю. Пероганич, вийшли 

окремою збіркою [29].  

Образ матері, неньки з давніх часів закорінений в українській 

мовосвідомості, опоетизований у численних фольклорних дискурсах. Мати – 

носій добра й любові, до неї звернуті слова ніжності, вдячності й поваги. Саме 

такі мотиви відчитуємо і в проникливих рядках поезій, звернених до найдорожчої 

людини. Приголуб мене, мамо, молю! / В твоїм сні пригорнуся до тебе… / 

Розумію твоє: «Не йди…», / Зрозумій і моє: «Так треба…» [33, с. 84]; Я обіцяю, 

мамо, ненько, / Що я тебе не полишу, / Що з неба кожен день тепленько, / Тобі 

привіт свій я пошлю [33, с. 111]. 

У народній уяві мати – уособлення злагоди, миру в суспільстві, зрештою – 

показник його високого розвитку й благополуччя. Мати – найсправедливіший 

суддя, мати – жива совість, трепетне сумління,  жертовність й акумульований біль 

від втрати синів: Мама заплакана, хрестить повсталих / Мовчки, без слів. / Сина 

не стало, / В неї віднині – мільйони синів  [33, с. 55]; Ви знайте, мамо, вам до ніг / 

Мільйони вклоняться низенько, / А ви  спечіть мені пиріг, / Що так любив я, рідна 

ненько [33, с. 354]. 
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У поезії Майдану лексема мати отримує особливе емоційно-експресивне 

навантаження через нанизування демінутивних субстантивів: матінка, матуся, 

ненька, голубка, голубонька, часто увиразнюється постійними епітетами рідна, 

дорога, мила. Вірш непрофесійної поетки О. Максимишин-Корабель «Мамочко, 

вибач за чорну хустину» став парадоксальним (бо написаний від імені вбитого 

сина) материнським голосінням-реквіємом за убієнними, спаленими, 

замордованими на всіх українських майданах, а тепер ще й на буремному 

Донбасі. Таке наративне зміщення адресатів посилює загальний драматичний 

струмінь. Саме непретензійна, може  навіть –  з погляду лінгвопоетики – банальна 

форма, вивільнила ті найвластивіші емоції, що постають, як у Стефаника,  

«натурою перед очима», заторкують етноментальні глибини позасвідомого: 

Мамо, не плач. Я повернусь весною. / У шибку пташиною вдарюсь твою. / 

Голубко, не плач. / Так судилося, ненько, / Вже слово, матусю, не буде моїм. / 

Прийду і попрошуся в сон твій тихенько, / Розкажу, як воно в домі новім. / 

Мамочко, вибач за чорну хустину, / За те, що віднині будеш сама. / Тебе я люблю. 

І люблю Україну, / Вона, як і ти, була в мене одна [33, с. 197].  

Не менш зворушливим є й текст С. Костюк, початок якого – алюзія до 

знаменитої бурлацької пісні «Забіліли сніги» (до слова, улюбленої пісні Тараса 

Шевченка): забіліли сніги / забіліли сніги / заболіли … / на замерзлім асфальті – / 

сліди закривавлених лиць… / в душах наших дітей розривались гранати / не в тілі / 

бо тіла чорна сила збивала / і кидала ниць… [24, с. 19]. «Материнські голосіння» 

(так називається цей вірш і цілковито вписується в канони жанру на всіх рівнях) 

написаний за день до перших убивств на Майдані і є материнською 

пересторогою-благанням зупинитися владі у її Каїнових намірах, бо далі – 

«згустки болю і самота», «опрірвлена висота» і трагічна МАТИ, що ходить 

майданами і «слід шукає від журавлів». Каскади неповних та односкладних 

речень витворюють емоційно-настроєву розірваність, що вивершується  

оксиморонним образом високої опрірвленості материнського болю, коли 

буквально «стогнуть ранки в кривавій млі». Журавель, журавлик – символ 

відданості рідному краю, безмежної любові до нього, а також материнської туги, 
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журби. Синє небо, крила, сльози, скрижалі душі, опрірвлена висота, кривава 

мла, згустки болю (домінують генітивні метафори) – художнє оточення, що 

експлікує домінантні трагедійні регістри міні-дискурсу.  

У поезії Майдану органічно переплітаються образи Матері Людської і 

Матері Божої. Пречистою Матір’ю називають Богородицю – ту, що породила 

Христа. Культ Богородиці – один із найбільш поширених в Україні. Майданівці 

ототожнюють українських матерів з Богородицею. У поезіях актуалізуються й 

ментальні праглибини (Берегиня, Оранта), імплікуються сакральні прототексти 

(маємо на увазі знаменитий фрагмент Хресної дороги (13 стація): Свята Діва, 

Матір світу вмилася сльозами, / Меч колючий, гострий, страшний вбили їй у 

рану [33, с. 25]; Українська ненько, Берегине роду! / Берегине слави прадідів-

батьків! / Благослови щиро сина до походу / Захистити Матір нині й на віки! [33, 

с. 285]. Мати для українця – це і втілення України, рідного краю. Для Героїв 

Майдану образи матері й України злиті воєдино:…Станьте на Майдані на коліна, 

/ Там, під стелу, де душа болить. / Добра наша мати-Україна, / Ви покайтесь – 

може ще простить… [33, с. 69]; Схаменімось усі! Понад нами вита Дух Тараса, / 

Він нагадує нам, що в нас Мати-Вкраїна одна! [12, с. 23]; Їх ідеали, віра в 

Батьківщину / Майдан тримають в моці та в огні. / За рідну землю, неньку 

Україну / Ті мужні хлопці гордо полягли  [33, с. 46]; Я загинув за Україну,/ За 

другу матінку свою,/ За кохану Україну,/а нашу земленьку святу [13 , с. 24]; 

Від поезії до поезії поглиблюється зв’язок образів – Матері, Богоматері та 

України, вони творять неповторну семантико-стилістичну ауру – любові, 

жертовності, самовідданості, стійкості та незрадливості. Зрештою, через них 

оригінальним художнім способом поети Майдану стверджують ідею свого життя 

– високої жертовності й самопосвяти.   
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Розділ ІІ. ПОЕТИЧНИЙ ОНОМАСТИКОН  

МАЙДАНІВСЬКИХ ВІРШІВ 

 

Оніми (антропоніми та топоніми) – велика й концептуально вельми 

промовиста група лексики в поезії Майдану. Перетворення реальних онімів в 

експресивні поетоніми зумовлене багатьма чинниками – соціально-політичними, 

культурологічними, реальними, зрештою, ситуацією майданної дійсності – 

спочатку оптимістичної, обнадійливої, пізніше – драматичної, трагедійної. 

Вражає онімна панорамність – від універсальних поетонімів (Майдан, Україна, 

Бог, Київ, Шевченко, Крути, Каїн) до імен та прізвищ героїв Небесної Сотні, що 

стали знаковими й перетворилися в новітні національні символи (Сергій Нігоян, 

Михайло Жизневський, Юрій Вербицький, Олександр Капінос, Устим 

Голоднюк), і двох центральних київських вулиць – Грушевського та 

Інститутської, на бруківку яких пролилася кров протестувальників. Символом 

національної скорботи судилося стати саме вулиці Інститутській, вона в 

українській мовосвідомості вже асоціюється з Крутами та античними 

Фермопілами. Найчастотніші оніми-символи – це Майдан, Україна і Бог як 

найвищі цінності, морально-світоглядні вістря-імперативи протестувальників.   

 

2.1. «Борітеся – поборете!» 

Лейтмотивом проходить крізь усю майданну поезію поетонім Тарас 

Шевченко (Шевченко, Кобзар, Тарас), у який вкладено найсокровенніші, 

вистраждані нацією сенси. Шевченко став справжнім героєм Майдану, Кобзареві 

поезії – найчастіше цитовані, окремі рядки – потужні гасла спротиву, що 

повертаються на фронт порятунку нації. Двохсотлітній ювілей Шевченка увінчав 

переможно-жалобний Майдан: бачу як ще продовжує бій / розриваючи плащ на 

собі / двохсотлітній Шевченко [33, с. 208]; Ти Бога вздриш у клекітній юрбі, / І 

вірменин, що вмер на барикадах, / Шевченка там читатиме тобі  [33, с. 233]. 

Тарас Шевченко – знакова ментальна символема, емблема України, усього 

народу, його плоті й крові. У багатьох поезіях в образі Шевченка засвідчено 



 16 

перемогу українства над фізичним і духовним кріпацтвом; нездоланність України, 

її невмирущої слави, віщого поклику [15, с. 580]. Шевченкова актуальність 

незаперечна і, наголошуємо, потверджена новітньою драматичною практикою 

українського буття. Беззахисна мрія… і снайпер… і кров… і жахіття…/ За 

пострілом постріл – зриваються душі увись. / …Це ще Україна. Це вже двадцять 

перше століття. / Шевченкові очі… ти сильний, Кобзарю. Дивись! [33, с. 29]; 

Хай нас Кобзар веде до перемоги: він був і є   з народом України [12, с. 32]. 

За рядками багатьох віршів – Кобзар, його прецедентні рядки, афоризми. 

Революційний контекст надає їм нового суперактуального звучання. Справжнім 

образним хітом Майдану стали крилаті слова «Кавказу», драматично вивершені 

візуально-акустичним рядом – поставою юного красеня Сергія Нігояна, – 

«Борітеся – поборете!»: Я кинув клич: «Борітеся!» – / Й вони врага і супостата 

побороли [33, с. 231]. 

Вгадується Шевченко й за безпосередніми та ледь трансформованими 

цитатами з «Посланія…»: коли цей зойк раптом обірветься / аби я і всі про нього 

забули / тоді і мертві / і живі / і ненароджені / земляки мої / стануть 

глухонімими [33, с. 98]. На простори майданівської поезії вривається відгомін 

інших Кобзаревих поезій – «До Основ’яненка», «Мені однаково», «Я не 

нездужаю, нівроку», «І виріс я на чужині», «І Архімед, і Галілей», комедії «Сон», 

поеми «Юродивий»: Є ще кому воскрешати і думу, і пісню [33, с. 73]; Казав 

Шевченко: не назвати Раєм / Ту землю, що зустріла дні найгірші [33, с. 91]; Ще 

свого Миколая ми разом стріти встигнемо / На кращій, на оновленій, на 

звільненій землі  [33, с. 303]. Нині Україна криваво-трагічно стверджується для 

себе і для світу, під знаком Шевченка наш народ виборює національну свідомість, 

гідність, святе право жити у своїй хаті, на своїй, Богом даній землі.   

Майданного звучання набувають і крилаті Лесині рядки з «Досвітніх огнів»: 

Рушаймо, народе, вперед! / Година повстати настала [33, с. 68]. Над віршами 

Майдану, образно кажучи, блукає привид «сторозтерзаного Києва» П. Тичини, а 

його «Золотий гомін» звучить на найбільш драматичних регістрах: Може, то 

предки / Розгойдують праведні дзвони, / Кличуть всіх нас / На віче за волю й 
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добро?.. [33, с. 73]; Неблаговісно цей день гомонів… / Ба, навіть більше, гомін той 

з недобрих  [33, с. 281].  

Поети, услід за В. Стусом, побачили Софійську площу «За Літописом 

Самовидця»: На площі кінь зорив на все схарапудженим оком, – / так вмирають 

поети зі швами зашитих ротів, / так кінь кам’яний гарцює пожвавленим скоком, 

/ і шикуються в шерег солдати, і лунає останній звук / урочого вірша, що звільнює 

душу од мук  [33, с. 77].  

У серці Майдану й майданівських віршів резонують пафосні й величні 

заклики Олега Ольжича:  «О Нація, дужа і вічна, як Бог!» / З твоїх поетичних 

вібрацій / Історія світу верстає пролог / Глобально стрімких трансформацій [33, 

с. 167].   

У контексті революційних віршів відродився кінематографічний кадр 

Іллєнкового «Білого птаха з чорною ознакою» – перлини українського поетичного 

кіно, де одну з головних ролей зіграв легендарний Іван Миколайчук. На Майдані 

– птах з чорною та з червленою (кривавою) відзнакою: Ви теж чуєте цей зойк / 

він пронизує небо / білим птахом з червленою ознакою [33, с. 98]; Тихо пливуть в 

сяйві зоряних кіл / Білі птахи з ознаками чорними [33, с. 282]. Цей поетичний 

пасаж допомагає дуже точно й драматично зворушливо передати сему вічного 

прощання з Небесною Сотнею. 

Несподівано вривається в революційні вірші «Храм Сонця», – так 

називається поетична збірка Івана Драча і саме так можна визначити одну з 

універсальних констант мовомислення митця-шістдесятника – українську душу, 

вписану у світовий поетичний космос [докл. про це див.: 47, с. 373– 376]. Новітні  

майданні реалії вносять свої корективи: храм сонця – не художньо-фігуральний 

абстракт, не месидж інтелектуала-сонцепоклонника, а конкретна вимога 

жертовності, живої любові ціною в життя, в ім’я прийдешнього: Вітри свободи 

відчиняють брами! / Віки несуть дідів могутній спів! / Нехай пречистим буде 

сонця храм / І світлим буде шлях в світи незримі… / Небесний полк вітає 

побратимів!  [33, с. 288].  
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Лише один цитатний пасаж має дещо інше забарвлення: Д. Павличко веде 

сумний уявний діалог зі своїм колишнім побратимом по перу В. Коротичем, бо 

той, на жаль, вибрав інший бік барикад: Переведіть мене через майдан, / Туди, де 

бджоли в гречці стогнуть глухо, / Де тиша набивається у вуха. / Переведіть мене 

через майдан [33, с. 233]. 

Отже, майданівські поетичні тексти володіють неабияким 

інтертекстуальним потенціалом, окремі з них – це майстерно змодельовані 

центони із впізнаваних прототекстів, що творять «мозаїку слухової пам’яті». Інші 

постають як каскади алюзій чи фрагментів цитат або ж про інтертекстуальність 

сигналізують прецедентні імена й безпосередні та ледь трансформовані заголовки 

й заголовкові комплекси. Знаковий номен функціонує на рівні інтертекстуального 

вкраплення. 

 

2.2.  «В центрі столиці – Крути» (топос майданної поезії) 

Особливої ідейно-смислової ваги в лінгвопросторі майданівської поезії 

набуває концептуальний образ Києва. Попри численні спроби применшити вагу 

стольного міста (аж до позбавлення його статусу серця держави більшовицькою 

владою в 20-х роках ХХ століття), перетворити Золотоверхий у провінційне 

відстале містечко, духовний, націєтворчий і консолідаційний статус Києва 

упродовж століть не знижувався. В українському художньому мовопросторі Київ 

– стрижневе слово фольклорних міні-дискурсів (передовсім паремій), улюблений 

пластичний образ знаних українських митців. Згадаймо хоча б Миколу Зерова 

(«Київ – традиція», «Київ з лівого берега»), Павла Тичину («Золотий гомін»), 

Василя Стуса («За мною Київ тягнеться у снах…»), Ліну Костенко, а також 

поетів-піснярів Андрія Малишка, Дмитра Луценка та ін. 

У новітній українській історії Київ став місцем двох Майданів – 

Помаранчевого й Майдану Гідності. Природно, що величний образ Києва 

пронизує лінгвопростір майданівських віршів. У більшості випадків постає він у 

драматичному, навіть трагедійному контексті, як болісна алюзія до вже 

згадуваних знаменитих рядків Павла Тичини «Лежить сторозтерзаний Київ…». 



 19 

Власне, оця сема «сторозтерзаності» й відчайдушного спротиву є ключовою у 

більшості поезій Майдану: Закривавлений прапор – це і вирок, і поводир, / де Київ 

шалений обростає вздовж  ран сивиною, / вода безшелесна з гідрантів жбурляла 

у вир / розп’ятої вулиці, й серця вирували війною [33, с. 77]; Як останній солдат, 

ще стоїть пошрамований Київ  [33, с. 170]. Не менш експресивними є епітети, 

стрижнем яких виступає онім «Київ» (Київ шалений, пошрамований Київ), 

персоніфікації, метонімії, риторичні фігури (Київ дихає; Київ оплакував; Київ 

вирощував; о Києве!). Навіть поодинокі рядки, що сприймаються як несмілива 

спроба фольклорної стилізації, вражають своєю щирістю та проникливістю. 

Темна хмара наступила, / Київ весь пітьма накрила – / Налетіли чорні круки, / 

Щоб узять дітей на муки!  [33, с. 182]. 

Урбанонім «Київ» органічно поєднаний з головною, так би мовити, 

сюжетною лінією поетичних текстів, у багатьох випадках виступає як блискучий 

поетонім, що лаконізує вагомі для авторів переживання, виступає як емоційно-

трагедійний пуант дискурсу. У топосі Києва традиційно найбільш знаковим є 

Хрещатик. Майдан і тут вніс свої корективи: відомими на весь світ стали інші 

центральні київські вулиці – Грушевського та Інститутська. «Мамо, я просто не 

можу по-іншому – / Я на Грушевського»  [33, с. 55]. 

Після перших смертей на Грушевського 22 січня (за дивним збігом – у День 

Злуки) стало зрозуміло: дороги назад немає. Вулиця Грушевського – це той 

рубікон, який перейшла влада у своїй тупій ненависті до народу і який перейшов 

народ у своїй рішучості змести цю владу, навіть якщо за це і треба заплатити 

життям. На Грушевського «люди перемогли страх, вони поводилися так, як їм 

підказувало серце» [43, с. 105]. А воно підказувало одне: «Здобудеш українську 

державу або загинеш у боротьбі за неї». На Грушевського згарищ дими, / Аж до 

неба шалене полум’я. / Не сиди, українцю, в пітьмі, / Вирушай на Майдан, сизий 

голубе!  [33, с. 195]. Лексичними інтенсифікаторами оніма виступають лексеми 

дими, полум’я, згарище, гранати, шини, барикади. Після першого вогню на 

Грушевського з’явилася знаменита варіація на тему старовинної весільної пісні 

«Горіла сосна, палала», що миттєво облетіла всі теле- та радіоефіри і стала 
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своєрідним народним хітом Революції спротиву. Найвищий ступінь драматизму 

подій на Грушевського лаконізують рядки: Б’ють нас / Гранатами / І 

автоматами. / Тут, / На Грушевського, / Суд / Зустрічатимем … [33, с. 272]. 

Криваво-переможним апофеозом Майдану Гідності стали розстріли на 

Інститутській двадцятого лютого. На Інститутській – розстріляна нація. / 

Хресна дорога. / П’ятнадцята стація [33, с. 143]. Коли ми робили суцільну 

вибірку з Антології майданівських віршів, то зауважили дивовижну річ: цитати 

різних авторів витворили один суцільний текст, у якому події розгортаються 

строго хронологічно, емоційно ж – по висхідній, завершуючись вражаючим 

візуальним образом потонулої у квітах і свічках вулиці та акустичним – плачем-

реквіємом за убієнними. На Інститутській кульмінаційний акт Майданної трагедії 

завершився. Образ п’ятнадцятої стації Хресної дороги – не художня 

претензійність, а вдало вербалізований драматичний концепт новітньої 

української історії [Див. про це: 45, с. 95]. 

У просторі української лінгвосвідомості після Революції Гідності 

народилася нова образна тріада: Фермопіли – Крути – Інститутська. Крути – 

символ мужності й звитяги, символ нескореності. Ця нікому не відома станція на 

підступах до Києва стала уособленням героїки й відданості юнаків – студентів 

київських гімназій та університету, що полягли в нерівній боротьбі з 

більшовицькою бандою Муравйова. Попри звитягу і трагізм, Крути, на жаль, не 

стали образно-патріотичним вістрям художніх текстів, рівно ж і символемою 

українського мовопростору, зрештою, як і української культури загалом 

(П. Тичина, М. Верес, О.Олесь, М. Боєслав, Б. Стельмах). І річ не лише в табу 

тоталітарної доби. Навіть після проголошення Незалежності про Крути згадували 

хіба що в чергову річницю. У далекому вже  міжвоєнні  Б.-І. Антонич урочисто-

пафосно задекларував: Крути! Крути! Мужність і посвята, / Вірність, що 

міцніша понад смерть. 

Антоничева афористична фраза знайшла своє органічне продовження в 

поезії Майдану, коли драматична паралель стала неймовірно промовистою, а 

«мужність і посвята, вірність, що міцніша понад смерть», драматично 
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потвердилися. Уперше в майданівській поезії Крути з’являються в надзвичайно 

зворушливій поезії Оксани Максимишин-Корабель: Мені наснилось, що вони 

зустрілись: / Убитий в Крутах й вірменин Сергій   [33, с. 198]. 

У семантичній структурі національно закцентованої лінгвокультуреми 

Крути можна виокремити такі компоненти, як ‘жертовність’, ‘звитяга’, 

‘трагедійність’. Майже через сто років історія протистояння повторилася: 

Двадцяте лютого… Майдан… Гірка отрута…/ Немов би вдруге пережив народ 

наш Крути [33, с. 151]; Вам би у груди вдихнути / кисень з усього Майдану… / В 

центрі столиці – Крути, / та мій народ нездоланний  [33, с. 101].  

В одній з перших книг про Майдан «Борітеся – поборете! Поетика 

революції» упорядник й автор передмови О. Уліщенко пише: «ЦЕ НАШІ 

КРУТИ». «На Аскольдовій могилі український цвіт…» (Павло Тичина). І на 

Інститутській у Києві, там, де полягла Небесна Сотня, море квітів… «Пробиті 

груди», барви, «що навколо лягли камінням важким» (Олег Ольжич) – яке все 

впізнаване й щемке!» [6, с. 3].  

 

2.3. «На портретах обірваних мрій» (іменник новітніх героїв) 

М. Димид пише : «Те, що Людина творить Майбутнє – очевидне; однак не 

всі це усвідомлюють, бо їхній простір свободи іноді обмежений чи навіть 

закритий. Вони дивляться, але не бачать. Те, що люди пережили на Майдані, – це 

Майбутнє, яке тепер у них живе! Воно сильніше від минулого і від смерти, це – 

дотик Вічности!» [11, с. 7]. Таким дотиком до вічності й безсмертя для України й 

українців є імена героїв Небесної Сотні та інших персоналій Майдану: Фатум 

невтішний перелік складає / В чорну книгу героїв Майдану. / Серце кожне карбує 

імення: / Роман, Юрій, Михайло, Сергій… / І мовчала журба сьогодення / На 

портретах обірваних мрій [33, с. 65]. Сергій Нігоян і Михайло Жизневський 

стали першими серед загиблих, очолили сумний список новітніх українських 

визвольних змагань. Михайло Жизневський, за образним визначенням 

Д. Павличка – «високий білорус», «живий білоруський пророк», «білоруської 

свободи скрес», загинув під час подій на вулиці Грушевського в Києві: Світ 
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здригнувся від шоку, / А в снайпера на прицілі вже / Інше хлоп’я / Білорус 

Жизневський [53, с. 13]; Пусть украсят на фресках / Украинский Майдан: / 

Белорусский  Жизневский, / Армянин Нигоян [33, с. 370]. Коли в Михайлівському 

золотоверхому відспівували героя, уперше прозвучала його улюблена пісня «Гей, 

плине кача по Тисині», що своїм потойбічним смутком не перестає рвати 

українську душу. До речі, згаданий текст з актуалізованою архісемою ‘плач’ у 

найрізноманітніших модифікаціях та трансформаціях «прошиває» майданівські 

тексти, заторкуючи найбільш чутливий пласт уже новітнього колективного 

українського позасвідомого: Труни над натовпом – привиди наче… / Всю нічку до 

раночку «Плине кача…» [53, с. 25]; Пливе по Тисі злотне каче, / А хлопці на 

Майдані мруть [37, с. 74]; Як велетенські кобзи, труни: / за кожним по сто 

тисяч плаче, / і натяглись між нами струни, / тепер за кожним «Плине кача» [5, 

с. 109]. 

Після вогненного Водохреща, у День злуки, обірвалося життя Сергія 

Нігояна: «Борітеся, поборете, / вам Бог помагає!» – / з барикад на камеру / 

Сергійко Нігоян, / поет вірменин / вкраїнською прорікає, / а на нього снайпера 

націлений наган!  [53, с. 13]; Його звали Сергій, і кожному з нас він – брат. / Тому 

ми стояли далі. І бив бойовий набат  [33, с. 241]. Юрія Вербицького викрали 

разом з активістом Ігорем Луценком і по-звірячому закатували, тіло знайшли 22 

січня 2014 року в лісі біля Борисполя. Юрій Вербицький став прототипом 

головного героя роману В. Базіва «Армагеддон на Майдані». А через тиждень – / 

криваве місиво! / Заплющу очі я телевізору. / – Вербицького / замордували киями / 

в лісах Бориспільських… [53, с. 13]; У сніжних шоломах засмучені гори, / сумує за 

Юрієм Київ і Львів. / У серці він завжди плекав непокору, / стояв на майдані у 

лавах борців  [34, с. 267].  

С. Бондаренко у своєму поемному триптиху пише: «До ночі виносили 

вбитих і поранених з готелю «Україна», їх несли до Михайлівського 

Золотоверхого, який став і тимчасовим шпиталем. Загинули ж майже діти, як під 

Крутами: студенту Устимчику Голоднюку було 20, Романчику Гурику 19, а 

Назарку Войтовичу 17 літ – особливо боляче вдивлятися в його найюніше 
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обличчя! Хтось іще кілька годин тому біг виручати побратима і, підібравши 

пораненого, отримував свою кулю» [5, с. 109].  

Поезію «Янгол» присвячено воїну Небесної Сотні Олександру Капіносу. 

Тут власне ім’я функціонує на рівні апелятива-поетизма: Поплач, моє серце, 

гіркими слізьми, / Бо вже не побачиш його між людьми. / Життя він віддав за 

Вкраїну свою. / Він янголом став найсвітлішим в раю. / Він янголом був, але 

крила ховав / І промінь тепла свого всім дарував [33, с. 31]. Сакральний номен 

янгол (ангел), що імплікує семи ‘заступництво’, ‘віщування’, виступає 

асоціативним замінником імені (Небесна сотня – янголи сьогодення). 

Зворушливий спогад про Сашка  залишила Роксана Харчук [52]. 

Голубою каскою, з-під якої текла вниз Інститутською кривава річка (ці 

кадри й досі шокують своїм страшним натуралізмом) запам’ятався Устим 

Голоднюк, рівно ж і своєрідною крилатою фразою «Небо падає!», якою він 

застерігав побратимів від небезпеки (поезія «Плач матері»). Сема трагедійності 

викристалізовується у відповідних образах (сиві архангели, що ляжуть 

рядочками в криваву постіль): Падає небо! Падає! Падає! / Крикни гучніш, 

Устиме! / Снайпери чорні, прокляті статуї, / цілять нехолостими. / Ляжуть 

рядочками сиві архангели / в постіль твою криваву. / Синку, Устимку, я ж тебе 

бавила / не на чужу забаву [33, с. 68].  

У майданівській поезії згадуються імена Ігоря Костенка («Кос, ну як ти 

так…»), тут антропонім винесено у присвяту; Ігоря Дмитріва («Ігор Дмитрів»), 

де, крім імені, вказано й рідне місто загиблого героя. Відчутним є асоціативний  

зв’язок з давньоруським князем Ігорем, що відважно й рішуче повів русичів на 

«середньовічну смертну прощу». Богдан Сольчаник, історик, поет, свою 

«лебедину лекцію прочитав для прийдешніх поколінь у вимірах вічності на 

Інститутській» [46,с. 255–256]: Майбутнє цілком відчиниться / і навіть мале і 

піщане / одним з милосердь учиниться / ключ Божий богдан сольчаник [13, с. 5].  

С. Процюк (роман «Під крилами великої Матері. Ментальний Майдан») 

рефлексує над драматичним жертовним Чин Небесної Сотні: «Ні юнаки і юнки – 

ніхто ніде ще не знав, що боротьба за славу вітчизни буде перемішана із кров’ю 
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нового пантеону героїв, які, напевне, раніше зовсім не мріяли про подвиги і не 

підозрювали про смерть, яка приходила до них, вогненна і швидка, в осяйних 

ризах, в центрі української столиці… вони були юними і добрими і не знали, що 

їхні імена впишуть до нового іконостасу … вони всі хотіли жити… [39, с. 144]. 

У поетичному оніміконі майданівських віршів не лише знакові імена 

загиблих героїв, а й уцілілих, чия відвага, рішучість, самозреченість і чин 

визначали поступ Революції, слугували взірцем для мільйонів повсталих, а то й 

направду змінювали хід історії. Живими національними символами стали імена 

Дмитра Булатова, Володимира Парасюка, Михайла Гаврилюка, Лесі 

Жуковської: Зникли автомайданівці, як Булатов, / Ігоря Луценка і Юрія 

Вербицького / десь катували в лісі януковці лисі [5, с. 98]. 

У текстах зазначені оніми представлені й у своєму прямому вияві, і на рівні 

реальних та художньо-символічних дескриптивів (Володимир Парасюк – один від 

імені народу, сотник з народу; Леся Жуковська – муза – медсестра – дівча; 

Михайло Гаврилюк – козак – Мамай, Мамай-козак ). 

Бійці спецзагону внутрiшнiх вiйськ на морозі роздягли Михайла Гаврилюка 

до шкарпеток, катували його та проводили з ним знущально-принизливу 

фотосесію: Догола сучий «Беркут» роздяг Мазая-козака, / Від стусанів, побоїв на 

морозі / Не опустилась в нього з оселедцем голова! [34, с. 168]. Гордий 

майданівець  не принижувався, не просив, не став жертвою знахабнілого 

бандитсько-зеківського режиму, відтак у мовосвідомості більшості національно 

притомних українців позиціонувався як символ нескореності, гідності й 

торжества справжнього гуманізму, Франковими словами – «чоловіцтва над 

звірством». Природною є й асоціація з козаком Мамаєм. 

Дівчина-волонтер Леся Жуковська, врятувавши не одне життя 

протестувальників, отримала «кулю-квітку» від снайпера й написала в смартфоні, 

що помирає. Леся ожила!.. Я – дівчинка-лікар./ Я в шию смертельно поранена. / 

Як в Твітері я востаннє пишу «до побачення» [13, с. 9]; «Вмираю!» – / дівча 

строчить в смартфон / кличе її до човна Харон…/ Швидка відбирає дівчину з 

Лети [53, с. 23]. Володимир Парасюк одного вечора став знаним на всю Україну. 
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Від нього прозвучав на весь Майдан і в ефір категоричний імператив: «Жодних 

угод з кривавим Януковичем! Януковича – геть!». І це він сказав не тільки від 

себе. Сказав від усього напівпритомного від жалоби й сліз Майдану [Докл. про це 

див.: 43, с. 107 – 108].  «Плине кача» крізь мозок і серце – я чую цей звук / і до 

нього дотичний: «Хлопці, рахую до десяти…» – / колись сотник був Гонта, тепер 

його звуть Парасюк – / ще не встигли вони, те судилось йому досягти  [43, с. 9].  

  Загиблі на Майдані й  ті, хто віддав і продовжує вже п’ятий рік віддавати  

своє життя на  Сході України,  отримали  з легкої руки відомого високе 

символічне найменування – Воїни Світла, Воїни Добра. 

 

2.4. «Тремтить від народного гніву пахан » 

(негативно маркований антропонімікон ) 

В оніміконі майданної поезії головно актуалізовані архисеми «героїзм», 

«жертовність», «драматизм», «звитяга», які реалізуються у відповідних 

контекстах. Певні ж оніми несуть цілком протилежні конотації – знижені, 

негативні, формуючи відповідну тональність – зневаги, відрази, презирства, 

рішучого несприйняття, спротиву. Це антропоніми Янукович, Путін, 

Захарченко, Олійник, Колісниченко. Жодного нейтрального (не кажучи про 

позитивний – такого немає) контексту, знижене вербальне оточення (пейоративна 

й обсценна лексика – рило, барило, бидлота, падло, триндить), загальна 

стилістична налаштованість. Лідирує за кількістю знижених інвективних 

позначень онім Янукович (дядя Вітя, Яник, Яник-падло, пахан, Вітечка): За 

правду герої поклали життя,/ І зник Янукович у небуття… [34, c. 145]. «З 

воцарінням Януковича ми опинилися в задзеркаллі. Розгнуздана донецька банда 

сіла нам на шиї і почала нещадно бити нас по голові, вбиваючи нам зовсім інші 

правила гри й цінності. Здавалося, нас швидко до всього привчили – і ми вже 

нічому не дивувалися»  [43, c. 78]. 

У післямайданній публіцистиці і прозі знаходимо розлогі характеристики 

екс-президента (втікача, зека, «законтаченого»), автори намагаються збагнути 

політичний феномен Януковича, психотип «політичного діяча з двома тюремними 
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ходками», його ціннісні та моральні пріоритети (хоча такі слова «проффесору» 

навіть на гадку не спадали), контакти з Путіним (точніше було б сказати, 

прислуговування за жирний шматок володарю Білокам’яної). У поезії усе 

набагато лаконічніше, але чіткіше, гостріше – «коротко, як діагноз»: Яник 

(зеківська кликуха), гарант (цинічно-саркастична оцінка того, хто обіцяв «почути 

всіх»), презик, Яник-падло (без коментаря!), межигірський пес (заслужена 

народна оцінка) , пахан (почесна посада на зоні), дядя Вітя, Вітечка 

(фамільярно-зневажлива форма, що набула широкого розповсюдження після того, 

як у грудні 2013 року пісня про дядю Вітю та віртуальне прощання з ним – «Вітя, 

чао» – підірвала соцмережі та ЗМІ). Українці ніколи з особливим пієтетом не 

ставилися до своїх президентів, але найвищий коефіцієнт зневажливості таки мав 

утікач Янукович, і він навіть перевищив всіх трьох попередників сумарно. 

Інвективні номени президента-втікача (президента-кілера) мають на меті 

максимально принизити його, актуалізувати конотації відрази, несприйняття, 

гидливості. «Зі стилістичного погляду їх можна розглядати як різноманітні 

узуальні оніми й апелятиви, використані як вторинні власні назви й отримані 

шляхом лексичної деривації на основі уявлень і вражень про відповідну особу й ті 

події, в яких вона брала участь» [13, c. 117]. Вербальний ряд у кожному 

конкретному випадку також відповідний: Рахунки пред’явлено владі злодійській – 

/ Тремтить від народного гніву пахан [33, c. 351]; Зробим справжніх  українців / З 

Яника й бидлоти  [33, c. 363].  

В основі онімних образних трансформацій (Олійники й Колісниченки) – 

синекдоха, що допомагає досягнути відповідних знижених текстових  

стилістичних ефектів: Межу Олійники й Колісниченки / Упевнено нахабно 

перейшли [33, c. 184]. Для більшого саркастичного ефекту автори доповнюють 

кількісне перенесення пародіюванням (азірови) та графічним зміщенням (мала 

літера), що призводить до сатиричного знеособлення носія імені: Усі азірови 

злякались, / І Янукович втік в Китай  [33, с. 268]. 

Різко сатирично змальовані зрадники, що служили злочинній владі: хохли, 

тітушки, «беркутівці»: Ти придивись до них – та це ж хахлів онуки: / Роздвоєний 
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язик, трутизна з рота б’є  [36, с. 56]. У майданівській інтерпретації запроданці – 

це передусім тітушки: Не йди туди, не йди, бо це ж і є тітушки – / Землі 

пустотної диявольські плоди [36, с. 56]. У поетичній візії Д. Павличка – це 

направду демонізовані вороги (криводушні Путіна холопи, служники 

кремлівської Москви): Та ні, це людності спотворені відрости; / Це повзаючі 

злі, приховані єства. / Вони, немов гаддя, безмозке і безкосте [36, с. 56]. Інший 

сучасний образ «запроданця-хахла» – це представники спецроти «Беркут». Вони 

змальовані різко негативно – так, що будь-які позитивні чи нейтральні асоціації 

недоречні: Його піймали беркути – не птахи, / А звірі, помосковщені хахли [36, 

c. 35]; Майдан стояв уже два місяці – / й не сподівався, що когось із ментокатів, 

/ «беркутів», покара межигірський пес [5, с. 97]. Інтенсифікація номена 

відбувається через введення іншого негативно маркованого у свідомості українців 

міфообразу – монголо-татарської орди: І тоді, мов армія Батия, / «Беркутів» 

нахлинула орда [36, c. 20]. 

У відносно нейтральних контекстах функціонує онім Путін. Це 

закономірно, оскільки більшість майданівських віршів з’явилися під час 

Революції гідності або ж відразу після неї, ще до путінської агресії в Україні: То – 

снайпер, то – тітушок президент. / Стріляє він у голову і в шию, / Готує пану 

Путіну презент [33, с. 235]. Зараз в українському мовопросторі корпус 

зневажливо-інвективних номінацій зашкалює: Путлер, Владімір Адольфович, 

кремлівський карлик, гебіст-рашист, син вертухая, ліліпутін, Путін Віссаріонович. 

Чимало цих номенів подибуємо в поемі  Станіслава Бондаренка: Спершу 

охрестив його – тупін, копутін і ще точнішим – ліліпутін. Але найвдаліший 

неологізм сьогоднішній: бен-путін. [5, с. 114]. 

Проаналізувавши різні випадки функціонування онімів, доходимо висновку, 

що власні назви обертаються в орбіті двох стрижневих образів-антиподів. Це – 

«Небесна Сотня» (Майдан, Революція Гідності) – вбиті за правду герої-українці, 

лицарі новітньої історії, та «Беркут», злочинна влада на чолі з президентом-зеком, 

антимайдан, у закуліссі – Москва, Путін як уже викристалізувані в українській 

мовосвідомості символи терору та смерті.  
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ВИСНОВКИ 

 

Домінантний і найбільш знаковий образ з чітко викристалізуваною в 

українській етносвідомості концептуальністю – Майдан. У 

лінгвоконцептуальному аспекті Майдан – це актуалізація сем ‘стійкість’, 

‘відвага’, ‘рішучість’, ‘жертвопринесення’.  Небесна Сотня – домінантний 

лейтмотивний образ поезії Майдану, сакральний в імпліцитно-експліцитному 

вимірі, концептуальний драматичний знак сучасної української мовосвідомості, 

що дисциплінує збірний майданівський дискурс, визначає його урочисто-

драматичну, подекуди піднесено-трагедійну тональність, програмує відповідне 

образно-лексичне оточення. Найбільш частотні, органічні й умотивовані асоціати 

«Небесної Сотні» – ангел та жертовність, які в аналізованих текстах виступають у 

класичній функції. 

У поетів-майданівців отримує особливо вагоме емоційно-експресивне 

навантаження слово мати: матінка, матуся, ненька, голубка, голубонька, часто 

увиразнюється постійними епітетами рідна, дорога, мила. Автори ототожнюють 

українських матерів з Богородицею. У досліджуваній поезії актуалізується 

знаменитий фрагмент Хресної дороги (13 стація). Бачимо, як   поглиблюється 

зв’язок двох образів – Матері та України, вони творять неповторну семантико-

стилістичну ауру – любові, жертовності, самовідданості, стійкості та 

незрадливості.  

У роботі наголошено на онімній панорамності – від універсальних 

поетонімів (Майдан, Україна, Бог, Київ, Шевченко, Крути, Каїн) до імен та 

прізвищ героїв Небесної Сотні, що стали знаковими й  трансформувалися в 

національні символи (Сергій Нігоян, Михайло Жизневський, Юрій Вербицький, 

Олександр Капінос, Устим Голоднюк та ін.), і двох центральних київських 

вулиць, на бруківку яких пролилася кров протестувальників, – Грушевського та 

Інститутської. Символом національної скорботи судилося стати саме вулиці 

Інститутській, вона в українській мовосвідомості вже асоціюється з Крутами та 

античними Фермопілами.  
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Лейтмотивом проходить крізь усю майданну поезію номен Тарас Шевченко, 

у який вкладено найсокровенніші вистраждані сенси. Шевченко став справжнім 

героєм Майдану, Кобзареві поезії – найчастіше цитовані, окремі рядки – 

актуалізовані гасла, що повертаються на фронт порятунку  нації.   

У новітній українській історії Київ став місцем двох Майданів – 

Помаранчевого і Майдану Гідності. Образ Києва наскрізний у мовопросторі 

майданівських віршів. Сема «сторозтерзаності» Києва й відчайдушного спротиву 

є ключовою. У такому ж річищі відбувається й поетичне рефлексування, де на 

вістрі образу конкретний урбанонім – Інститутська.   

У поетичному оніміконі майданівських віршів не лише знакові імена 

загиблих героїв, а й тих  уцілілих, чия рішучість, самозреченість і чин визначали 

поступ Революції, слугували взірцем для мільйонів повсталих, а то й рішуче 

змінювали хід історії. Це Володимир Парасюк,  Дмитро Булатов, Михайло 

Гаврилюк,  Леся Жуковська. У текстах антропоніми функціонують й у своєму 

прямому вияві, і на рівні перифразів.  

Специфічною формою життя онімів у художньому тексті є цитати, натяки, 

алюзії, ремінісценції, за якими вгадується автор. Це вища, художньо 

опосередкована іпостась власної назви, що, з одного боку, засвідчує авторську 

майстерність, інтелектуалізм мовомислення, з іншого – вимагає підготовленого 

читача з певним літературно-художнім та культурним досвідом. Розлогий 

цитатно-ремінісцентний простір майданівської поезії спростовує тезу про те, що 

це література факту невисокої художньої вартості. Навіть ті імена, які нам вдалося 

відчитати, свідчать: поезія Майдану – високоінтелектуальна, художньо 

багатошарова, оригінальна, естетично вивірена. 

Власні назви обертаються в орбіті двох стрижневих образів-антиподів. Це – 

«Небесна Сотня» (Майдан, Революція Гідності) – вбиті за правду герої-українці, 

лицарі новітньої історії, та «Беркут» (злочинна влада на чолі з президентом-зеком, 

антимайдан, у закуліссі – Москва, Путін) – символ терору та смерті. В оніміконі 

майданної поезії головно актуалізовані концепти «героїзм», «жертовність», 

«драматизм», «звитяга», які реалізуються у відповідних контекстах. Певні ж 
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оніми несуть цілком протилежні конотації – знижені, негативні, формуючи 

відповідну тональність – зневаги, відрази, презирства, рішучого несприйняття, 

спротиву. Це антропоніми Янукович, Путін, Захарченко, Олійник, Колісниченко. 

Жодного нейтрального (не кажучи про позитивний – такого немає) контексту, 

відповідне знижене вербальне оточення, загальна стилістична налаштованість. 

Лідирує за кількістю знижених інвективних позначень онім Янукович.  

У відносно нейтральних контекстах функціонує онім Путін. Це закономірно, 

оскільки більшість майданівських віршів з’явилися під час Революції Гідності або 

ж відразу після неї, ще до путінської агресії в Україні. Зараз в українському 

мовопросторі корпус зневажливо-інвективних номінацій зашкалює: Путлер, 

Владімір Адольфович, кремлівський карлик, бен-путін, гебіст-рашист, син 

вертухая, ліліпутін, Путін Віссаріонович. Це той пласт негативно маркованого 

онімікону майданної поезії, який маємо на меті  дослідити.   

У нашій роботі ми описали лише частину ілюстративного матеріалу, 

зібраного методом суцільної вибірки. Розпочато роботу над поетичним 

звукописом (зафіксовано багато нестандартних випадків опанування динаміки 

словоформи, головно паронімічної атракції), виокремлено достатньо промовистий 

корпус неолексем; вражає своєю довершеністю образно-метафоричний простір, 

що засвідчує справді елітарність та вишуканість мовомислення; цікавими є 

афоризми, фраземи, особливо трансформовані; приваблюють розмаїті синтаксичні 

конструкти. Усе це – предмет майбутніх дослідницьких студій над феноменом 

поезії Майдану. 

Наша скромна наукова студія  – це також відповідь тим, хто зверхньо, навіть 

зухвало відгукується про майданну поезію. 
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