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ВСТУП 

 

Поезія є традиційним об’єктом дослідження як у вітчизняному, так і у 

світовому мовознавстві. Її творять митці, що народилися в різних куточках 

країни, вносячи неповторність індивідуального художнього стилю до 

загальнонаціонального доробку.  

Дослідження мовного аспекту ідіостилю дозволяє зрозуміти 

індивідуальну неповторність письменника у представленій ним вербально-

естетичній картині світу, оцінити його внесок у систему вже функціонуючих 

словесних художніх засобів національної мови, визначити загальні 

закономірності й провідні тенденції розвитку літературної мови [26, с. 1]. 

Творчість поетів Поділля є самобутньою, унікальною та цікавою для 

аналізу. У ній простежуємо не лише традиційні риси та художні засоби, а й 

специфічні особливості творення поетичних зразків, характерні саме для цієї 

місцевості. Елементи художнього та мовного світу їхнього творчого доробку 

вже були предметом дослідження: поезію Ігоря Байдака вивчали Н. Мовчан, 

М. П. Цимбалюк; Віталія Міхалевського – Ю. Л. Булаховська, Б. Костюк, 

М. М. Кульбовський; Володимира Олійника – М. Г. Жулинський, 

П. І. Сорока, В. А. Філінюк; Наталії Поліщук – Н. О. Сенчило, 

Л. Л. Станіславова; Любові Сердунич – О. О. Бондарчук, В. І. Кравчук, 

Л. Лотишко; Миколи Федунця – В. П. Мацько, М. А. Мачківський, 

С. М. Шаховський та інші. 

Мовна картина світу будь-кого з поетів як частина культурного 

надбання народу є, проте, відносно самостійним витвором уяви та ідіостилю 

автора із власною логікою. Однією з основних диференційних ознак 

творчості кожного автора виступають унікальні зображально-виражальні 

засоби художності, якими він послуговується. Художні та мовні засоби 

допомагають автору відтворити необхідні образи, наповнюючи ними 

літературний зразок вагомої художньо-естетичної вартості.  
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Актуальність теми наукової роботи полягає в потребі повного 

висвітлення мовного світу, зокрема у з’ясуванні особливостей 

функціонування конкретних зображально-виражальних засобів художності у 

творчості поетів Подільського краю, оскільки їхній творчий доробок загалом 

залишається недостатнього висвітленим у працях сучасних мовознавців. 

Мета дослідження – виявити і схарактеризувати художні засоби, що 

репрезентують подільський колорит у творчості поетів Хмельниччини: 

І. Байдака, В. Міхалевського, В. Олійника, Н. Поліщук, Л. Сердунич та 

М. Федунця. 

Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати такі завдання: 

1) окреслити дефініції понять «ідіостиль», «зображально-

виражальні засоби художності», «епітет», «метафора», «кольороназва», 

«пейзаж», «топонім», «діалектизм»; 

2) схарактеризувати індивідуально-авторські особливості 

використаних поетами епітетів, метафор та кольороназв; 

3) виокремити та здійснити аналіз пейзажних замальовок у поезіях; 

4) проаналізувати діалектну лексику та поетонімікон, що становлять 

специфічну рису ідіостилю досліджуваних авторів; 

5) виявити домінанти індивідуальної мовної картини світу 

письменників. 

Об’єкт наукової роботи – мова творів І. Байдака, В. Міхалевського, 

В. Олійника, Н. Поліщук, Л. Сердунич та М. Федунця. 

Предмет дослідження – традиційні та специфічні засоби вираження 

мовного світу в поезії подільських авторів. 

Матеріалом для дослідження стали збірки та книги «До і після…», 

«Проскурів у кишені» Івана Байдака; «І слово проситься у вірш…», 

«Невиправний романтик, або як я провів літо», «Перші черешні», 

«Цукерково-букетні вірші» Віталія Міхалевського; «Ваша величність, 

жінко», «Вибрані твори. Книга перша», «Вибрані твори. Книга друга», 
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«Вибрані твори. Книга третя», «Небесний ключ білих лелек», «Нескорений 

народ», «Обеліск у шкільному дворі», «Полум’я пам’яті», «Скрипка вічності» 

Володимира Олійника; «Метафор-мози», «Час квітів» Наталії Поліщук; «Без 

чого не буває дня», «Дві барви», «Зайдам – зась!» Любові Сердунич; «День 

мій земний», «Древнє джерело», «Жниво», «Наяву», «Обличчя долі», 

«Спогади і бувальщини», «Теплі луни» Миколи Федунця. 

Для реалізації поставлених завдань у роботі використано такі методи: 

синтез, аналіз та узагальнення літератури для формування теоретичного 

підґрунтя дослідження, описовий, системний та метод порівняльного аналізу 

з метою створити цілісне уявлення про творчість поетів Подільського краю 

на літературному і теоретичному матеріалі.  

Наукова новизна дослідження визначається спробою комплексного 

аналізу художнього та мовного світу подільських поетів, зокрема 

особливостей використання ними епітетів, метафор, кольороназв, пейзажних 

замальовок, діалектизмів та поетонімів Поділля з метою виділити специфічні 

риси місцевої поезії.  

Теоретичне значення роботи полягає в тому, що проаналізований 

матеріал та результати проведеного дослідження розширюють відомості про 

сутність ідіостилю і можливість зображально-виражальних засобів 

художності творити індивідуальний стиль письменника, а також дозволяють 

з’ясувати місце і роль творчості подільських поетів у вітчизняній культурі 

загалом і літературі зокрема. 

Практичне значення роботи. Результати наукової роботи можуть бути 

використані при викладанні у закладах вищої освіти курсів лексикології 

української мови, стилістики, лінгвістики тексту, спецкурсів та спецсемінарів 

із вивчення літератури рідного краю, при написанні курсових і дипломних 

робіт . 

Апробація роботи. Основні положення наукової роботи 

заслуховувалися на Всеукраїнській студентській науковій конференції 
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«Актуальні проблеми лінгвістики та лінгводидактики» (Умань, 2019 р.) та 

університетській звітно-науковій конференції викладачів і студентів 

Хмельницького національного університету (2019 рр.), а також викладені у 

статтях «Різноманітність і функціонування епітетів у поетичній творчості 

Віталія Міхалевського» («Поділля. Філологічні студії», 2019 р.) та 

«Кольористика поетичної творчості Миколи Федунця» («Славістичні студії: 

лінгвістика, літературознавство, дидактика», 2019 р). 

Структура та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків та списку використаної літератури (41 найменування). 

Загальний обсяг роботи – 29 сторінок (без списку літератури).  
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РОЗДІЛ 1 

МОВНОВИРАЖАЛЬНІ ЗАСОБИ ЯК СКЛАДНИКИ ІДІОСТИЛЮ 

 

Дослідження словесно-художньої практики українських письменників 

має давню традицію й залишається на часі. Мова художнього твору постійно 

перебуває в колі пріоритетних об’єктів уваги мовознавців, які вивчають 

індивідуально стильову манеру автора, способи й форми відображення ним 

внутрішнього світу, його поглядів та переконань. Письменницька творчість 

пов’язана з постійним пошуком різних зображально-виражальних засобів, що 

дозволяють виокремити один авторський стиль із-поміж низки інших. Тому 

основну увагу в роботі ми зосередимо на тих художніх засобах, які свідчать 

про територіальну належність авторів досліджуваних збірок. 

Ідіостиль – індивідуальний стиль, у якому виразні, марковані засоби 

мови утворюють певну систему [3, c. 67]. Для вивчення індивідуального 

стилю необхідним є аналіз авторського вибору мовних та зображально-

виражальних засобів художності, що підпорядковуються конкретному 

задуму, втіленому в тексті. 

Художні засоби (зображально-виражальні) – сукупність прийомів, 

способів діяльності письменника, за допомогою яких він досягає мети – 

творить художньо-естетичну вартість [11, c. 715–716]. 

Вивчення функціонування та особливостей вживання художніх засобів 

здійснюється як у літературознавстві, так і з погляду мовознавства. Серед 

вітчизняних лінгвістів, які досліджували художні засоби в ідіостилях 

письменників, варто згадати І. І. Білодіда, С. П. Бибик, Л. К. Гливінську, 

К. Ю. Голобородько, Г. П. Городиловську, В. П. Дроздовського, Н. С. Дужик, 

С. Я. Єрмоленко, І. І. Коломієць, Т. І. Крупеньову, Т. Д. Ліщук, 

А. К. Мойсієнка, О. С. Переломову, В. В. Русанівського, Т. Ф. Семашко, 

С. А. Січкар, Н. М. Сологуб, Л. О. Ставицьку, С. А. Шуляк та ін., які 
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сходилися на думці, що дослідження індивідуального стилю тісно пов’язане з 

проблемами мовної картини світу та мовної особистості письменника. 

Вивчення мови художніх творів дозволяє оцінити процес постійного 

стилістичного збагачення художніх засобів національної мови завдяки 

використанню митцями оригінальних художніх прийомів, ефективних 

стилістичних способів впливу на читача. Отже, основним об’єктом вивчення 

ідіостилю письменника є мова його художніх творів, сукупність мовно-

виразових засобів. Зупинимося, зокрема, на тих, що найкраще репрезентують 

подільські мотиви в поезіях І. Байдака, В. Міхалевського, В. Олійника, 

Н. Поліщук, Л. Сердунич та М. Федунця. 

Для розуміння авторського задуму та повного дослідження мовного 

світу необхідно проаналізувати різні групи лексики, що використовуються в 

художньому тексті. У роботі ми висвітлюємо такі групи лексики, як епітети, 

метафори, кольоролексеми, пейзажні описи, діалектизми і поетоніми. 

Епітет – художнє означення або обставина способу дії, які образно 

змальовують особу, предмет, дію чи явище або виражають емоційне 

ставлення до них. Епітети підкреслюють ознаку (колір, розмір, форму, якість, 

властивість тощо) описуваного, найхарактернішу щодо певної життєвої 

ситуації або художньої мети мовця [34, c. 35]. Найчастіше в ролі епітета 

виступають прикметникові означення. Функцію епітета виконують також 

прислівники, що називають ознаку дії, та іменники-прикладки. 

Існують різні підходи до класифікації епітетів, проте зосередимо увагу 

лише на тих, які ми використали у роботі. Так, В. В. Красавіна виокремлює у 

структурі епітетів логічні й художні (власне епітети) означення, постійні 

(фольклорного походження), загальномовні та індивідуально-авторські [9, 

с. 12]. Усталеним також вважають поділ епітетів на лексико-семантичні 

групи, серед яких розрізняють епітети зорової семантики; епітети 

внутрішньопсихологічного сприймання. Серед внутрішньочуттєвих епітетів 

окремо виділяють одоративні та емотивні епітети [12, с. 347].  
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Метафора – вид тропів, побудованих на основі вживання слів та виразів 

у переносному значенні [12, с. 328]. Сконцентровуючи та узгоджуючи у 

своєму семантичному полі різноманітні асоціації, метафора постає суцільним 

нечленюованим тропом, який може розгортатися у внутрішній сюжет. 

Водночас метафора, її структура відображає досвід народу, його матеріальну 

й духовну культуру. Досліджуючи семантико-стилістичні типи метафор, 

Т. А. Єщенко виокремила підгрупи метафор-оживлень, метафор-

опредмечувань, метафор-синестезій, систематизувала метафори у межах 

трьох груп [6, c. 226]. 

Важливим засобом розуміння художнього тексту та цікавим предметом 

для дослідження мови твору виступає кольоролексика. Одним із важливих 

аспектів вивчення кольоративів є всебічний аналіз їхніх функціональних 

властивостей у мові художньої літератури. Численні спостереження в галузі 

лінгвопоетики переконують, що в поетичній мові назви кольорів естетично 

проакцентовані, відзначаються багатством семантичних наповнень і 

виконуваних функцій. Колірна гама як важливе мовноестетичне явище є 

одним із показників індивідуального стилю автора, а її аналіз має 

принципове значення для розуміння специфіки поетичномовних картин 

світу, визначення особливостей розвитку ідейно-художніх систем, 

характеристики традиційного і новаторського тощо [5, c. 15]. 

Для показу особливостей певної місцевості та вираження настрою 

художнього тексту митці використовують пейзажну лексику. Пейзaж – 

композиційний компонент художнього твору: опис природи, будь-якого 

незамкнутого простору зовнішнього світу. Існують статичні пейзажі 

(спокійне, врівноважене зображення природи), динамічні (під час вирування 

стихійних сил) [11, с. 528]. У пейзажі відображаються особливості 

літературного напряму, методу (класицистичний, сентиментальний, 

романтичний, реалістичний тощо), жанру (має відмінний масштаб, виконує 

різноманітні функції), стилю. Пейзаж може зображати «самостійну» природу 
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або бути функціональним, може виражати ідеї або бути важливим за своїми 

художніми якостями, сприяти вихованню моральних, естетичних цінностей, 

релігійних, політичних уподобань тощо [32, с. 410]. 

На сучасному етапі до вивчення пейзажного опису існує низка підходів. 

У нашій роботі ми використали погляди Ю. І. Коваліва, який за тематикою 

розрізняє сільський, степовий, лісовий, гірський, мариністичний, 

урбаністичний та індустріальний пейзажі [10, c. 195]. 

Кодифіковані норми літературної мови, або літературний стандарт, не 

залишаються незмінними. Народнорозмовний компонент літературної мови 

динамізується під впливом територіальних відмін національної мови. До 

народнорозмовних джерел збагачення мови художньої літератури належать і 

діалектні різновиди національної мови. На території України функціонує 

низка говірок, у яких чітко вираженою є діалектна лексика, котра стає 

частиною мовотворчості місцевих авторів.  

Діалектизми – це діалектні слова, що вживаються в мові художньої 

літератури з певною стилістичною метою (для відтворення місцевого 

колориту, для індивідуальної мови персонажів тощо) [4, c. 65]. Якщо у 

ХІХ ст. діалектна лексика могла набувати нормативності, то сучасні автори 

використовують діалектизми зі стилістичною метою.  

Особливе місце в мовній системі художнього твору посідає онімна 

лексика. Вона бере активну участь у створенні художнього цілого, є одним із 

засобів відображення світу. Творчість досліджуваних нами авторів хоча й 

кількісно неоднаково, проте насичена власними назвами, вивчення яких є 

необхідним для повного аналізу їхнього ідіостилю. 

Поетонім – це власна назва в художній літературі, що має в мові твору, 

крім номінативної, характеризуючу, стилістичну та ідеологічну функцію [33, 

c. 111] За реальністю існування більшість мовознавців виокремлюють 

реалоніми, фантастоніми та гіпотетоніми, використання яких залежить від 

задуму автора та ідейно-художнього змісту твору. Кожна група поетонімів 
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(насамперед топопоетоніми, а також антропопоетоніми, космопоетоніми, 

зоопоетоніми, прагмапоетоніми, ідеопоетоніми тощо) в межах художнього 

тексту виконують різноманітні функції, що зумовлено низкою чинників. 

Саме цей аспект і викликає постійний інтерес науковців до вивчення 

вищезгаданої групи лексики в ідіостилях різних авторів. 

Отже, ідіостиль, художні засоби та різні групи лексики (кольористична, 

пейзажна, діалектна та поетонімічна) були предметом вивчення багатьох 

сучасних лінгвістів. Ці та низка інших складників мовної картини світу 

реалізують письменницький задум, сприяють більш вичерпному викладу 

думок, певною мірою характеризують ліричного героя та персонажів і 

свідчать про майстерність автора. Існують різні погляди щодо розмежування 

та класифікацій елементів художнього тексту, що стосуються вищезгаданих 

понять. Найбільш усталені та доречні принципи поділу будуть використані у 

роботі над практичною частиною дослідження на прикладі творчості поетів 

Подільського краю.  
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РОЗДІЛ 2 

РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ХУДОЖНІХ ЗАСОБІВ У ПОЕТИЧНИХ 

ЗБІРКАХ ПОДІЛЬСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ 

2.1. Функціональні особливості епітетів 

 

Епітети становлять найбільш поширений художній мовний засіб у 

поетичному дискурсі, оскільки дозволяють найвиразніше передавати 

особливості жанру, індивідуального стилю письменника, характеризувати 

стиль літературного напряму та художньої мови відповідного періоду. У 

досліджуваних поезіях виокремлюємо епітети оригінальні, постійні та 

фольклорного походження (за В. В. Красавіною [9, с. 12] ). У мовотворчості 

І. Байдака, В. Міхалевського, В. Олійника, Н. Поліщук, Л. Сердунич та 

М. Федунця усі вищезгадані типи наявні, наприклад: 

– оригінальні (винайдені автором) епітети: чужинські батарейки [1, 

c. 14]; оксамитом розшитий сезон [15, c. 45]; буття розшарпано-

жорстоке [19, c. 33]; непоказне щастя [30, c. 67]; згорьований час [40, 

c. 93]; 

– постійні (літературного походження) епітети: листя золоте [14, c. 81]; 

шовкові трави [18, c. 42]; лапатий сніг [28, c. 99]; карта бита [31, c. 6]; 

колючий терен [35, c. 163]; 

– фольклорного походження: дрібні зорі, степ широкий, синє море 

[14, c. 53]; тихі води [19, c. 8]; очі ясні [27, c. 115]; щира любов [28, c. 55]; 

курний шлях [35, c. 47]. 

У творчості поетів Поділля чільне місце посідають епітети 

внутрішньопсихологічного сприймання. Це епітети, що передають відчування 

ліричного героя, особисті, пережиті ним, чи суспільні, що переплітаються з 

настроями природи або суголосно, або контрастно [12, c. 347]. Серед них 

виділяємо емотивні та одоративні епітети.  
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Найбільшу групу становлять емотивні (почуттєві) епітети. Це 

закономірно, оскільки автор не тільки виражає власні почуття, а й 

намагається передати свій поетичний світ одухотворено, у почуттєвому 

сприйманні для інших. Наявність таких епітетів у поезії створює 

самодостатню мистецьку якість, поезію узагальненої поетичності, коли всі 

окремо взяті слова ніби відомі, але на їхній сполучуваності виникає свіжий 

образ, наївно прекрасний [12, c. 348]: заклопотані птахи [2, c. 28]; 

розгублена земля [16, c. 97]; всміхнені жоржини [19, c. 96]; безжальні роки 

[28, c. 115]; нахабне право [40,с. 158]. 

Одоративні епітети – це ті, що характеризують предмет за запахом, 

нюхом, смаком, дотиком [1, c. 347]: мед гіркий [16, c. 62]; тугий вогонь [18, 

c. 91]; полинна самотність [19, c. 63]; серце м’яке [28, c. 53]; тихий день 

[35, c. 69]. 

Однією з визначальних рис творчості В. Міхалевського, що вирізняє її 

від доробку інших поетів Поділля, є частотність композитних епітетів: очі 

святково-натхненні [14, c. 9], сніг невинно-чистий [14, c. 13], вино 

грайливо-молоде [14, c. 20], ти невинно-римо-неповторна [16, c. 235] та 

редуплікованих утворень: синій-синій вечір, темна-темна нічка, білий-

білий ранок [14, c. 16]; сорочка полотняна біла-біла [14, c. 53]; сон 

страшний-страшний [15, c. 56]; ромашки білі-білі [15, c. 98]. 

Проаналізувавши увесь наявний матеріал, робимо висновок, що 

найбільш уживаними є епітети, репрезентовані лексемами бентежний: 

бентежна темнота [16, c. 11]; бентежний огонь [18, с. 200]; бентежна 

дума [35, c. 31]; золотий: слова золоті [16, c. 238]; мрія золота [27, c. 89];  

золота зірниця [35, c. 120]; солодкий: солодкі сни [14, c. 71]; солодкі рими 

[16, c. 26];  солодкі ягоди [20, c. 54]; хмільний: слова хмільні [16, c. 29];  

хмільна мить [16, c. 68]; луги схмелілі [35, c. 20]. 

Отже, в ідіостилях І. Байдака, В. Міхалевського, В. Олійника, 

Н. Поліщук, Л. Сердунич та М. Федунця функціонують оригінальні, постійні 
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та епітети фольклорного походження, котрі також можна класифікувати як 

епітети внутрішньопсихологічного сприймання, зокрема одоративні й 

емотивні. Проте мовотворчість В. Міхалевського [8] дещо виділяється  

з-поміж інших доробків решти досліджуваних митців наявністю 

композитних та редуплікованих епітетів. Найбільш поширеними у творчості 

подільських поетів є епітети, представлені лексемами бентежний, золотий, 

солодкий та хмільний. 

 

2.2. Естетика метафоричного простору поезій 

 

Метафоричні конструкції, виокремлені з поезій І. Байдака, 

В. Міхалевського, В. Олійника, Н. Поліщук, Л. Сердунич та М. Федунця, 

характеризуємо на основі класифікації, запропонованої Т. А. Єщенко [6, 

c. 226].  

У поетичному доробку авторів переважають метафори-оживлення. До 

найбільш поширених належать антропометафори («оживлення» предметів, 

понять і явищ, семема яких збагачується семою «людинототожність» [6, 

с. 226] ): волошку мак цілує у вуста [17, c. 4]; під небом ночі горбилась оселя 

[18, c. 16]; чорнозем волає до небес [20, c. 118]; голодна хуртовина [28, c. 72]; 

трава сизоброва [38, c. 45].  

Яскравими прикладами можна проілюструвати зоометафори – 

«оживлення» абстрактно-філософських категорій, явищ та предметів, семема 

яких збагачується семою «тотожний тварині, птахові, рибі, ссавцям, 

комахам» [6, c. 226]: ціни гавкають скажені [2, c. 4]; коней-хмар табун 

проліта [17, c. 4]; здичавіла твань [18, c. 15]; щастя пір’їна [28, c. 56]; 

щебече радість [36, c. 124]. 

У творчому доробку подільських поетів знайшла своє місце й низка 

ботанометафор – «оживлення» предметів, понять та явищ, семема яких 

збагачується семою «тотожний рослині» [6, c. 226]: спориш чужих стежин 
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[16, c. 116]; стигле літо [17, c. 58]; падали й шелестіли синові весни [25, 

c. 41]; букет бузкових слів [28, c. 25]; тихо вибруньковується вірш [30, 

c. 87]; людськості віть [37,c. 41]. 

За класифікацією Т. А. Єщенко, існують також химерометафори – 

«оживлення» понять і явищ, семема яких одночасно збагачується 

інтегрованою семою «тотожний людині, тварині, рослині», тобто одночасно 

синтезує архісеми: «людина» і «рослина»; «людина» і «тварина»; «рослина» і 

«тварина» [6, c. 226]. У досліджуваній поезії митці химерометафори 

використовують порівняно нечасто: дуб старий мучиться крижами [16, 

c. 10]; трава приголубила наші сліди [17, c. 88]; достигає твій плід у мені [27, 

c. 14]; смуглі пальці колосків [37, c. 104]; трава струнка [38, c. 22].  

Другою поширеною групою в поетичній спадщині подолян є група 

метафор-опредмечувань, у межах якої можна виділити:  

– термінологічну лексику: синтаксис річок [16, c. 167]; амплітуда 

людських коливань [20, c. 140]; бандероль домовини [38, c. 83];  

– назви геометричних понять: лінія кохання [16, c. 57]; срібним 

кружечком сонце тремтіло [17, c. 13]; контури страху [36, c. 33]; 

– назви споруд і їхніх частин: неба біла стеля [25, c. 58]; під дахом 

долонь [27 , c. 130]; круглий купол живота [36, c. 168]; 

– назви речовин і матеріалів: перлини сліз любові неземної [17, c. 73]; 

осінь золотом гаптує [27, c. 14]; соняшників мідь [39, c. 76]; 

– назви транспорту і його частин: рейки життя [16, c. 74]; сонця лагідне 

вітрило [17, c. 86]; трав кортеж [36, c. 157]; 

– назви мистецьких понять: обеліски мовчать [20, c. 119]; ноти нiжних 

дотикiв [28, c. 22]; росяні палітри [36, c. 18]; 

– назви предметів побуту: телефон мовчить [17, c. 76]; горнятко 

щастя [27, c. 83]; свічадо днів [31, c. 73]; 
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– назви географічних об’єктів, явищ природи, астральних тіл: 

крутогір’я духу [25, c. 12]; водоспад волосся темного [28, c. 31]; галактика 

чуттів і сонця [39, c. 41] та ін. 

Із природно-біологічної властивості людини одночасно переживати 

враження, отримані від кількох органів чуття, випливає метафора-

синестезія. При синестезії до семантичних інновацій залучаються зорові, 

слухові, одоративні, смакові, дактильні образи, унаслідок чого виникає 

інтерференція різних видів сприймання довкілля. Синестезія створює у 

свідомості реципієнта-читача віртуальну ситуацію «реалізму» багатьох 

«реальностей» [6, c. 231]. Різновидами метафори-синестезії у творчості 

подільських поетів є:  

– візуальна (зорова): чорно-білі пісні [16, c. 16]; у снах сиві сльози [20, 

c. 118]; блакитний погляд [28, c. 50]; 

– смакова: гіркий урок [16, c. 224]; солоний сум [25, c. 64]; солодкі слова 

[37, c. 35]; 

– дактильна (дотикова): холод слів [16, c. 165]; усмішка м’яка [17, c. 77]; 

пекучі сльози [28, c. 131]; 

– одоративна (запахова): липами пахне літо [16, c. 59]; літо пахне 

твоїми косами [16, c. 236]; м’ятно пахне тиша [17, c. 64]; 

– аудіальна (слухова): наші землі стогнуть [1, c. 13]; серця стишене 

зітхання [17, c. 40]; мовчазні луги [37, c. 101]. 

Отже, у творчості поетів Хмельниччини функціонує велика кількість 

метафор, що виконують емоційно-експресивну та естетичну функції і завжди 

несуть певне смислове навантаження. Метафоричні конструкції в 

досліджуваній поезії можна згрупувати в системи метафор-оживлень, 

метафор-опредмечувань та метафор-синестезій, кожна з яких поділяється на 

підгрупи. Кількісну перевагу в досліджуваному доробку має група метафор-

оживлень, які однаково поширені в ідіостилях усіх досліджуваних авторів. 

Індивідуальних особливостей вживання метафор виявлено не було.  
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2.3. Кольористика поетичної творчості 

 

Важливе місце в контексті художнього твору, особливо поетичного, 

посідають кольороназви, які можуть передавати психологічний настрій, 

емоційне сприйняття автором того, що він зображає. Кольоролексеми 

формують образний світ художнього твору загалом та індивідуально-

авторської картини світу зокрема. Із-поміж кольорів основного спектру 

кольористики у збірках І. Байдака, В. Міхалевського, В. Олійника, 

Н. Поліщук, Л. Сердунич, М. Федунця чільне місце посідають чорний, білий, 

червоний та зелений колір. 

Чорний колір зазвичай асоціюється з песимістичними настроями. Але, 

якщо аналізувати вживання цієї кольоролексеми у творчій спадщині поетів 

Поділля, варто зазначити, що таке трактування не завжди є виправданим. 

Крім прямого негативного підтексту (чорна весна [1, c. 21]; сила чорна [16, 

c. 62]; чорно у душі моїй [25, c. 19]; ніч зловісно-чорна [28, c. 66]; по-чорному 

кляне [39, c. 102] ), ознака «чорний» може бути сталою або мати нейтральне 

забарвлення (чорний татуаж [22, c. 157]; натхненно-чорні вії [27, c. 13]; 

чорні цятки ворон [27, c. 127]; чорна й густа, тепла кава [28, c. 29]; чорна 

доха [38, c. 54] ). Водночас М. Федунець досить активно використовує 

дієприкметник «зчорнілий»: лик зчорнілий [39, c. 51]; зчорнілий пень [39, 

c. 78]; трава зчорніла [39, c. 83]. Слід також зауважити, що кольоролексема 

«чорний» домінує в його вірші «Чорний колір».  

Білий – колір світла, чистоти, надії, початку чогось нового [7, c. 55]. У 

поезіях подільських авторів знаходимо такі зразки використання цієї ознаки: 

кінь білогривий [16, c. 47]; білі, ніжні плечі [20, c. 70]; день був білим і 

теплим, як молоко [27, c. 43]; біла сорочка волі [36, c. 38]; білий бусол [41, 

c. 51]. Здебільшого кольоролексема «білий» виступає сталою ознакою або 

використовується з позитивним емоційним забарвленням. 
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Диференційною ознакою поезії В. Міхалевського є часте використання 

лексеми «чорно-білий»: лиш би не були пісні чорно-білими [15, c. 150]; 

чорно-біле кіно [16, c. 88]; однострої чорно-білі [16, c. 243]. 

Зелений вважається кольором, що символізує весну, молодість та 

рівновагу. Поряд із випадками вживання ознаки «зелений» у складі 

постійних епітетів із нейтральним забарвленням, таке бачення змістового 

наповнення цього кольору знаходить своє відображення у поезіях: зелений 

коник [15, c. 137]; травнева зелень [17, c. 7]; посмішка зелена пророста [28, 

c. 101]; сни зелені [30, c. 44]; зелені тайнощі буття [36, c. 52]. 

Червоний колір трактують неоднозначно: він може символізувати як 

кохання, пристрасть, ніжність, так і війну, кров, злість [7, c. 56] . У творчому 

доробку подільських поетів «червоний» також може бути сталою ознакою: 

мільйон троянд, як кров, червоних [20, c. 132]; червонощоке сонце 

засміялось [27, c. 11]; червона рута [31, c. 67] або ж асоціюватися з 

елементами символіки радянського часу (здебільшого у М. Федунця): 

червона мова революцій [38, c. 7]; червоні інтригани [38, c. 41]. 

У творчості М. Федунця поширеним є використання кольоролексеми 

«багряний»: земля багряніла [39, c. 32]; вкрились багрянцем [39, c. 50]; 

збагрянена роса [39, c. 46]; війни зоряниця багряна [39, c. 67]; багряний цвіт 

[39, c. 69], що, ймовірно, теж зумовлено впливом епохи комунізму. 

У поезіях Н. Поліщук частотністю характеризуються конструкції з 

лексемою «рожевий»: вона мала бути всміхнено-рожевою [27, c. 144]; густі 

рожеві вії [28, c. 82]; рожевий захід [28, c. 75]; рожеві руки землі [28, c. 122]. 

Також поети активно вживають й інші кольоролексеми, більшість із 

яких має традиційну для художнього мовлення семантику, тобто вказує саме 

на колір: синій (сині грона [2, c. 18]; у синій тиші [16, c. 178]; небо ясно-синє 

[30, c. 46]; синьо поблискує став [41, c. 30] ); голубий (небо голубе [16, c. 63]; 

в голубому платті [25, c. 57]; ранок голубий [39, c. 57]; голубінь акварельна 

[39, c. 121] ); сивий (посивію, напевно, від суму [13, c. 30]; сиве полум’я [23, 
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c. 18]; і хтось стояв над дідусем такий же сивий і святий [27, c. 24]; 

передрання сиве [39, c. 25] ); срібний (в пору для срібних весіль [20, c. 23]; 

срібна пітьма [25, c. 27]; срібний згорблений дідусь [27, c. 24]; палахке 

сріблясте намисто [39, c. 132] ); золотий (листя золоте [20, c. 45]; осінь 

золотом гаптує [27, c. 14]; золоте сонце волі [38, c. 48]; золотаве соняха 

суцвіття [39, c. 115] ). 

Однією з характерних рис поетичної творчості В. Міхалевського та 

М. Федунця є редуплікація кольоролексем: на сорочці полотняній білій-білій 

[20, c. 101]; туман в долині голубий-голубий, аж синій [21, c. 195]; темні-

темні слова [39, c. 102]; сивий-сивий лист [39, c. 125]. 

Подекуди знаходимо передавання кольору через колірну якість листя, 

суцвіття чи квітки або плоду рослини: стяги малинові [20, c. 64]; оливкове 

світло ліхтаря [27, c. 123]; синь ожинна [39, c. 27].  

Отже, у поетичному доробку авторів Подільського краю функціонують 

усі кольоропозначення, проте серед них переважають кольороназви чорний, 

білий, зелений та червоний. Щодо індивідуальних слововживань, то 

В. Міхалевський часто використовує лексему чорно-білий, Н. Поліщук – 

рожевий, М. Федунець – багряний. Особливих рис в кольоропозначеннях 

інших поетів не встановлено. 

Загалом проаналізовані епітети, метафори, кольоративи, виявлені в 

досліджуваних ідіостилях, свідчать про їхню загальновживаність, вони 

характеризують явища та об’єкти природи, зовнішність та внутрішній стан 

людини, матеріальні реалії людського життя тощо. У художньому мовленні 

усі вищезгадані засоби набувають додаткової конотації. Увиразнення певних 

стилістичних ефектів забезпечується саме за рахунок пріоритету 

конотативного аспекту семантики слова в структурі поетичного тексту. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ МОВНОГО СВІТУ В ІДІОСТИЛІ ПОЕТІВ 

ХМЕЛЬНИЧЧИНИ 

3.1. Пейзажні замальовки у творчому доробку  

 

Для вивчення індивідуальних диференційних ознак поезії авторів 

Поділля як митців конкретної місцевості важливим етапом є дослідження 

пейзажних замальовок, наявних у їхніх творах. Часто поети описують місця, 

де провели своє дитинство, юність, або ж ті, які пов’язані з якимись 

значущими спогадами. Традиція введення до поезії елементів пейзажу не 

нова, ця тенденція явно окреслена вже у творчості Лесі Українки, зокрема у 

вірші «Красо України, Подолля», із яким «перегукуються» рядки 

В. Міхалевського: В малинових дзвонах, у неба блакиті Над щедрими нивами 

сонце встає, У камені кожнім історії клекіт. І Лесина пісня не згине у Леті: 

Красо України – Поділля моє! [16, c. 32]. 

Градацію пейзажних замальовок, наявних у поезії І. Байдака, 

В. Міхалевського, В. Олійника, Н. Поліщук, Л. Сердунич та М. Федунця, 

вважаємо доречним здійснювати на основі класифікації Ю. Коваліва, котрий 

робить акцент на місцевості. Більшість із них належить до категорії 

сільського пейзажу. 

Яскравими прикладами цієї групи є фрагмент вірша Н. Поліщук 

«Колискова ластівок»: Стрічка сіра сільської дороги. Серпневий обрій літа. 

У повітрі – Спас Медовий. Зникають надвечір зморено квіти. Видніються з-

за хмар роги місяця і золоті розписи зірок. Гойдає душу мою ніжна 

колискова ластівок [28, c. 83] та уривок із поезії М. Федунця «Над 

Горинню»: Є село там, дорогі могили, Крижова дорога у світи. Там струмок 

з-під крейдяної брили Вибігає – річці помогти… Добру казку липа там 

колише, Спочиває вітер в споришах [37, c. 17]. 
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Описи долини, зокрема у В. Олійника, також можна віднести до системи 

сільського пейзажу: В долині – місячно… Берізки. – Пливуть, як білі свічі, 

Вдалину, І завмирають [23, c. 17]; А по долинах цвітуть незабудки, сонцем 

пахне земля [23, c. 30]. Сюди ж варто додати пейзажні замальовки лугу та 

поля в поезіях М. Федунця: Спускаюсь в луг. Рясніє хміль. Цвітуть сашини 

біля греблі [38, c. 49] та В. Олійника: Полем іду. Сонце біле – Нестерпно 

палить [24, c. 11]. Крім того, у М. Федунця є вірш «Польова дорога», 

насичений описами подільського поля [36, c. 75]. 

Другою за чисельністю є група лісового пейзажу, оскільки край має 

велику кількість лісів: Ліс у тумані, як у молоці – вічнозелений, ніжно-свіжо-

юний [27, c. 107]; Йду давнім лісом – далі й далі В зелені тайнощі буття. Он 

бурелом. Он цвіт в проваллі. Он моху ніжне вишиття [36, c. 52]. 

Незважаючи на те, що рельєф Поділля здебільшого рівнинний (за 

винятком південної частини області), поети часто використовують гірський 

пейзаж. Особливо цікавими для дослідження є описи гір у В. Міхалевського: 

Впали сиві тумани на розгублену землю – Гори вкрились димами – Бо ночами 

вже мерзнуть [16, c. 97] та М. Федунця: Морок завмер в лабіринтах гірських, 

В сизості – злами. Дно вільгувате з ущелин вузьких Пахне льодами [39, c. 90]. 

Особливості замальовки дозволяють стверджувати, що поети описують 

справжні гори, а не високі горби, які на Поділлі прийнято називати горами. 

Поширеним є й урбаністичний пейзаж. Майстрами пейзажного опису 

міста Хмельницького можна вважати І. Байдака: На Подільській є в нас 

жабки – Над фонтаном гріють лапки. Жабки зовсім не счукають, з рота 

струмені пускають [1, c. 13] та В. Міхалевського: На Проскурівській пахне 

липа, Б’є у груди медовим духом. Дощ нежданий надвечір випав. Ніч 

купальська стає над Бугом [15, c. 61].  

У творчості подекуди знаходимо й індустріальний пейзаж, 

найяскравішим із яких став опис М. Федунця: Унизу грімкоче техпрогрес, 
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Гул і чад несуть автомобілі. До небес той клекіт, До небес – Аж із хмар 

шапки злітають білі [37, c. 29]. 

Традиційними є пейзажі, що стосуються водних об’єктів. Здебільшого 

вони притаманні творчості І. Байдака: Де меандри виписує Збруч, Де цілюща 

вода з Медоборів, Древній Сатанів дивиться з круч На Подільські безкраї 

простори… [1, c. 66] та Л. Сердунич: Мовчить Іква… І течія притихла [30, 

c. 39]. 

Серед лексем на позначення природних явищ у пейзажних замальовках 

подільських поетів переважають вітер (Вчора вітер допоміг – Потрусив мені 

горіх, Покидав униз грушки, Яблунь розбудив вершки… Пошумів і тишком 

зник Безкоштовний працівник  [1, c. 78] ), дощ (Полотнище неба дощ полоще, 

Гасить дощ каштанові свічки… [17, c. 26] ) і туман (Тече туман У буйних 

сіножатях. Стоїть пшениця Мов казкова рать [37, c. 10] ). 

Отже, в ідіостилі подільських авторів функціонують усі типи пейзажів – 

сільський, лісовий, гірський, урбаністичний, індустріальний. Такий 

поетичний опис підкреслює душевний стан героя (часто самого автора), 

відображає або гармонію персонажа з природою, або їхній антагонізм, часто 

служить фоном для подій, але здебільшого допомагає асоціювати автора з 

певною територією, зокрема з Поділлям. 

 

3.2. Діалектна лексика в поезії авторів Поділля 

 

В ідіостилі багатьох сучасних письменників вагоме місце посідають 

діалектизми, які в художньому мовленні досить часто вживають зі 

стилістичною метою, коли автор прагне відтворити місцевий колорит. 

Діалектні лексеми, до того ж, правдиво передають особливості усно-

розмовного мовлення людей. 

Хоча поети Подільського краю у творчості використовують переважно 

українську літературну мову, проте в доробку окремих із досліджуваних 
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авторів таки знаходимо значний пласт діалектної лексики, зокрема в 

І. Байдака, Л. Сердунич, М. Федунця. Діалектизми поети використовували 

здебільшого для відтворення реалій, пов’язаних із Поділлям. 

Найбільшу групу становлять лексичні діалектизми, із-поміж яких 

виокремлюємо низку груп, як-от: 

– побутову лексику: айстри вересень складає у тайстру [1, c. 97]; 

будиночки поморщились мов нецки [2, c. 16]; розірви, рабе, ретязь [31, c. 13]; 

важкі бесаги [31, c. 65]; цьвохкання пужалн [30, c. 83]; 

– назви флори та фауни: значно вищі зростом бузьки [1, c. 38]; хопту їй 

ношу і гладжу [29, c. 42]; виполю-виловлю всеньку свиріпу [30, c. 95]; лелич 

хитнув головою [38, c. 33]; 

– назви предметів гардеробу: тут сенс не в золоті і лахах [2, c. 14]; тут 

«мадеін» шмаття хоч завались [2, c. 15]; свою «сведру» торочила [28, c. 61]; 

міняєм просто кашкети і лик [30, c. 91]; в льолі білій [30, c. 106]; 

– назви частин людського тіла: вранці кожен писок вмиє [1, c. 69]; дуб 

старий мучиться крижами [16, c. 10];  

– назви процесів і дій: це пазим ми, мовчазні і старі [1, c. 13]; та і тут 

щось не фуриче [1, c. 59]; прителіжився й кабан [29, c. 40]. 

Також у групи можна об’єднати й інші діалектні лексеми, які 

відрізняються від літературної мови здебільшого лише фонетичним 

оформленням: 

– назви абстрактних понять: так би й душа полетіла од туску [17, c. 25]; 

без неї ж бо в життю який хосен? [17, c. 70]; тих руж жур [30, c. 110]; не 

позбулися давньої хороби [31, c. 65]; олжа це! [36, c. 13]. 

– назви ознак і рис осіб, предметів та явищ: на рапатих сісти верхи [1, 

c. 38]; оголені й встидливі [15, c. 109]; щоб росла капуста, головаста, гарна, 

тлуста [29, c. 13]; підлязурені нею лани [30, c. 10]; вам же буде студено [37, 

c. 9]. 



23 
 

В окремих випадках знаходимо фонетичні діалектизми, притаманні не 

тільки подільському мовленню: старий лісапед [1, c. 47], хтів додати щось 

іще [1, c. 49]; моя струна пірвана [30, c. 70]; не мрево, а мрія! [31, c. 38]; хоч ти 

шіпайсь-нешіпайсь [30, c.  95]; ще й доляри під себе підстели [31, c. 54] тощо. 

Із-поміж фонетичних явищ варто виділити аферезу: я той камінь все 

кочу і кочу д’горі [17, c. 37]; в ’буниній хаті; милувались ними всі: г’нуки, 

гості, діти [30, c. 23]; апокопу: мо’, не так прожили [39, c. 121], з 

морфологічних – нарощення основи: заступцем копав так’о [29, c. 15] та ін. 

Діалектних фразеологізмів знаходимо значно менше, проте вони 

передають особливості описуваних ситуацій: Маранц здійснює ґешефт [2, 

c. 17]; а грець нехай такому залицянню [16, c. 174]. 

Отже, діалектна лексика є невід’ємним складником ідіостилю 

письменників. У різних контекстах вона підсилює художній опис, надає 

емоційно-експресивної виразності мовленню, ідентифікує автора або 

ліричного героя щодо територіальної належності. Основну групу становлять 

лексичні діалектизми на позначення побутових об’єктів; флори та фауни; 

предметів гардеробу; частин людського тіла; людей за родом занять, 

професією, національністю; абстрактних понять тощо. Проте визначальною 

римою подільських говірок є фонетичні відмінності від літературної мови. 

 

3.3. Подільський поетонімікон у творчості  

 

У поетичному мовленні, на відміну від прози, є невелика кількість 

онімів, які науковці кваліфікують як поетоніми. Будь-який онімний пласт в 

ідіостилі письменника набуває особливого функціонального навантаження і 

додаткової семантики. 

При характеристиці подільських поетонімів у творчому доробку 

І. Байдака, В. Міхалевського, В. Олійника, Н. Поліщук, Л. Сердунич та 
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М. Федунця використовуємо класифікацію, подану в монографії «Структура 

oнімного простору української мови» М. М. Торчинського [33, с. 548, 550–551]. 

Будь-яка місцевість має власні географічні назви, що вирізняють її серед 

інших. У творах вищезгаданих поетів було виділено різні групи та підгрупи 

топопоетонімів. Так, у структурі хоропоетонімів (найменувань територій) 

знаходимо власні назви вулиць: долаю овіяну вітром Рибалко [1, c. 34], на 

Подільській є в нас жабки [1, c. 38], нема Проскурова без Львівського шосе 

[2, c. 15], запрошую пройтись по Кам’янецькій [2, c. 16], на Проскурівську – 

в місячні потоки [21, c. 98], «Дворик на Проскурівській» (назва поезії) [2, 

c. 18], площ: по Майдану ходять наші земляки [2, c. 30], мікрорайонів: 

рідненьке Заріччя [1, c. 34], а скажеш Ружична – й простеляться У ружах 

рум’яних гаї [37, c. 72], регіонів: на рідному Поділлі [18, c. 172], книгозбірня ця 

в Подільськім краї [19, c. 141], парків: іду в «Комсомольський» [1, c. 34], «У 

парку Франка» (назва поезії) [2, c. 11], заповідників: цілюща вода з Медоборів 

[1, c. 66], залізниць: наша електричка «Жмеринка-Гречани» [22, c. 135]. 

Із-поміж ойкопоетонімів (найменувань поселень) найбільшу частку 

становлять назви сіл: з моїх рідних Сорокодубів [18, c. 160], під Карпівцями – 

золота стерня [20, c. 140], Юний старий Остропіль [22, c. 116], старезне 

Городище потойбіч [30, c. 45], відкрилась на пагорбі Волиця [35, c. 87], під 

Божиківцями зріє лан [40, c. 272]. Фіксуємо також найменування міст і селищ 

міського типу: древній Сатанів дивиться з круч [1, c. 66], мій Хмельницький 

іще не заснув [13, c. 19], Чорний Остріве тихий, ти ще його пам’ятаєш? [18, 

c. 41], «Дорога на Кам’янець» (назва поезії) [20, c. 143], «Екскурсія в 

Меджибіж» (назва поезії) [21, c. 95], Деражнянська сага [22, c. 137]. 

Якщо за ойкопоетонімами можна ідентифікувати подільську місцевість, 

то значна частина гідропоетонімів є загальновідомими назвами: рідне місто 

над Бугом [18, c. 173], у Смотричі полощуться качата [27,c. 111], у 

городище над Іквою Приходжу подумки і в снах [30, c. 32], над голубою 
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красою Горині й Дністра [35, c. 32], її під райдугами й хмарами Південний 

Буг охвилив і Бужок [35, c. 158]. 

Найбільш частотні топопоетоніми в досліджуваному доробку – це 

Поділля (25 випадків вживання), Хмельницький (12) та Кам’янець (8).  

У віршах поетів Хмельниччини (переважно в І. Байдака) знаходимо 

також приклади прагмапоетонімів (власних назви об’єктів, пов’язаних із 

матеріальною сферою діяльності людини), зокрема номінацій торгових 

об’єктів: відкрився «Єврошоп»; всім відомий «Євромікс»; відкриваєм 

«Європростір», світом править «Антикриза» [2, c. 7]; і серед друзів лише … 

ЦУМ [2, c. 12]; колективу магазину «Фея» (присвята поезії) [2, c. 20]; не 

забудь – «Дитячий світ»! [16, c. 60]; готелів: і повзуть плітки з готелів, Он – 

«Бельв’ю», «Континенталь» …[2, c. 17]; ресторанів: вирушайте до 

«Загадки» [2, c. 21]; пам’ятників і скульптур: пам’ятнику Богдану 

Хмельницькому на залізничному вокзалі (присвята поезії) [2, c. 4]; пам’ятнику 

барону Мюнхаузену (присвята поезії) [2, c. 6]; «Етюд коло Ангела Скорботи» 

(назва поезії) [2, c. 10]; базарів: в корчомці кам’янецького базару [21, c. 15]; 

шкіл: однокласникам та викладачам ЗОШ № 22 (присвята поезії) [2, c. 24].  

Було виявлено і приклад ідеопоетоніма – власної назви фестивалю: нас 

знову «Розкуття» позвало [1, c. 41]. 

Звісно, що в досліджуваних поезіях наявні й поетоніми, які не 

репрезентують Поділля (наприклад, Україна, Франція, Єгипет, Палестина, 

Іудея; Єрусалим, Капернаум, Рим, Назарет, Віфлеєм, Голгофа, Йордан, 

Гетсиманський сад), проте цю групу пропріативів ми не досліджували. 

Отже, унікальною рисою доробку поетів досліджуваного регіону є 

використання місцевих топопоетонімів, на основі чого можемо говорити про 

поетонімікон подільських авторів. Усі зафіксовані нами оніми є реальними. 

Здебільшого топопоетоніми стилістично-нейтральні, виконують номінативну 

функцію, проте в окремих контекстах вони можуть реалізувати символічну, 

соціально-історичну, образно-тропеїчну та описувально-зображальну функції. 
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ВИСНОВКИ 

 

Кожен автор має індивідуальний стиль, який формується шляхом 

унікального використання мовних засобів образності, згрупованих за 

певними критеріями. Зокрема, риси, притаманні ідіостилю автора, можна 

поділити на традиційні, котрі використовують усі митці незалежно від 

територіального, вікового, тематичного або будь-якого іншого розмежування 

(до основних із них належить вживання зображально-виражальних засобів 

художності та різних груп лексики) та специфічні, які виділяють митця  

з-поміж багатьох інших, дозволяють упізнавати твори за певними ознаками.  

Метою роботи було з’ясувати індивідуальні особливості мовотворчості 

поетів Поділля, зокрема Хмельницької області, та виокремити ті художні 

засоби, які є визначальними для творення мовного світу авторів Поділля. 

В ідіостилях І. Байдака, В. Міхалевського, В. Олійника, Н. Поліщук, 

Л. Сердунич та М. Федунця репрезентовано низку індивідуальних художніх 

засобів. Так, автори використовують оригінальні та постійні епітети, епітети 

фольклорного походження. Спільною рисою для творчості всіх 

вищезгаданих митців є активне використання епітетів з ознакою бентежний, 

золотий, солодкий, хмільний. Оригінальністю вирізняється ідіостиль 

В. Міхалевського, якому притаманні композитні та редупліковані епітети.  

У структурі метафоричних конструкцій, виокремлених із досліджуваних 

поезій, виділяємо метафори-оживлення, метафори-опредмечування та 

метафори-синестезії. Найбільш частотними є метафори-оживлення, які, 

зрештою, притаманні усім поетам.  

Важливим складником ідіостилю кожного автора є кольоролексика, 

адже кольороназви мають чітке ідейне навантаження й індивідуальну 

семантику. Серед широкого розмаїття кольорів, тонів, напівтонів та відтінків 

у досліджуваних творах переважають кольороназви чорний, білий, зелений, 

червоний. Також автори часто використовують синій, голубий, сивий, срібний, 



27 
 

золотий та інші кольори. Наявні й особливості вживання кольоропозначень: 

у В. Міхалевського – це частотність лексеми чорно-білий, у Н. Поліщук – 

рожевий, а в М. Федунця – багряний.  

Проте якщо вищезгадана система художніх засобів як базова основа 

художнього мовлення не є індивідуальною, а поширена в усіх творчих 

доробках, де митці з її допомогою створюють нову художню реальність за 

естетичними критеріями, виражають духовні цінності, одуховлюють світ, 

спонукаючи його розкриватися за ідеалами краси та істини, то наступні 

групи лексики виконують здебільшого локативно-номінативну функцію. 

Специфічною рисою мовотворчості подільських поетів є введення у 

текст пейзажних замальовок, серед яких переважає сільський пейзаж. 

Активно функціонують також лісові та урбаністичні пейзажі, водночас 

гірські та індустріальні кількісно обмежені. Яскравих зразків морського 

пейзажу немає, що можна пояснити особливостями місцевості та рельєфу 

Подільського краю. Серед лексем на позначення природних явищ 

домінантними є вітер, дощ та туман.  

Визначальним для ідіостилів подільських поетів стало використання 

діалектної лексики, яка відтворює місцевий колорит. Так, лексичні 

діалектизми, що переважають у мові творів поетів Поділля, передають певні 

відомості про матеріальну і частково духовну культуру жителів тієї чи іншої 

місцевості. Якщо в творчості більшості подолян можна знайти лише 

поодинокі приклади використання діалектної лексики, то поезіям І. Байдака і 

Л. Сердунич притаманна значна кількість вищезгаданої лексики. 

Поетонімікон поетичного доробку також є специфічною рисою 

індивідуальних стилів подільських авторів. Спільним для всіх письменників 

стало переважання топопоетонімічної лексики, серед якої кількісно 

найбільшою групою є ойкопоетоніми, адже у творчості більшості авторів є 

вірші, присвячені населеним пунктам, зокрема селам, де вони народилися й 

виросли. Насиченість поезій топопоетонімами, які поза контекстом є 
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повністю стилістично нейтральними, у поетичному мовленні надає 

особливого стилістичного забарвлення усього тексту. Крім того, автори 

згадують і прагмапоетотоніми, серед яких переважають найменування 

споруд. Усі проаналізовані подільські поетоніми є своєрідними 

локалізаторами місця, описаного чи згаданого у віршах, виконують реально-

географічну та нейтрально-описову функції. 

Отже, літературно-художній текст є складним естетичним феноменом, 

кожний елемент якого вмотивований, оскільки співвіднесений із загальним 

творчим задумом поета. У поезіях досліджуваних авторів вміщено низку 

виражальних засобів, які відображають особливості Поділля. 

Варто зазначити, що українська мовознавча наука та доробок 

подільських авторів на сучасному етапі активно розвивається й має ще багато 

недосліджених або недостатньо вивчених аспектів. Тому перспективу 

майбутніх наукових робіт вбачаємо у продовженні вивчення мовної картини 

світу письменників та визначенні спільного й відмінного при її відтворенні. 

 

 



29 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Байдак І. М. До і після… : поезія. Хмельницький : ПП Балюк І. Б., 

2018. 100 с. 

2. Байдак І. М. Проскурів у кишені : літературно-художнє видання. 

Хмельницький : ПП Балюк І. Б., 2018. 32 с. 

3. Бибик С., Єрмоленко С., Тодор О. Українська мова : короткий 

тлумачний словник лінгвістичних термінів. Київ : Либідь, 2001. 223 с. 

4. Ганич І., Олійник І. Словник лінгвістичних термінів. Київ : Вища 

школа, 1985. 360 с. 

5. Губарева Г. А. Семантика та стилістичні функції кольоративів у 

поетичній мові Ліни Костенко : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01. 

Харків, 2002. 18 с. 

6. Єщенко Т. А. Семантико-стилістичні типи метафор : теоретичний 

аспект. Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Донецьк : 

Український культурологічний центр, 2010. Т. 18. Мова. С. 224–240. 

7. Каштан О. С. Кольористика поетичної творчості Миколи 

Федунця. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : 

збірник наукових праць . Хмельницький : Хмельницький нац. ун-т, 2019. – 

Вип. 6. – С. 54-57. 

8. Каштан О. С. Різноманітність і функціонування епітетів у 

поетичній творчості Віталія Міхалевського. Поділля. Філологічні студії. 

Хмельницький : Хмельницький нац. ун-т, 2019. Вип. 11. С. 101-105.  

9. Красавіна В. В. Структурно-семантичні, стилістичні та текстові 

функції епітета в історичному романі (на матеріалі творів другої половини 

XIX – першої половини XX ст.) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01. 

Київ, 2005. 20 с.  

10. Літературознавча енциклопедія : у двох томах. Автор-укладач 

Ковалів Ю. І. Київ : Академія, 2007. Т. 2. 624 с.  



30 
 

11. Літературознавчий словник-довідник. За ред. Гром’яка Р. Т., 

Коваліва Ю. І., Теремка В. І. Київ : Академія, 2007. 752 с. 

12. Мацько Л. І., Мацько О. М., Сидоренко О. М. Стилістика 

української мови: підручник. Київ : Вища школа, 2003. 462 с. 

13. Міхалевський В. Ц. І слово проситься у вірш… : Віталію 

Цезарійовичу Міхалевському – 55. Хмельницький : ФОП Цюпак А. А., 2016. 

88 с. 

14. Міхалевський В. Ц. Невиправний романтик, або Як я провів літо : 

поезії. Хмельницький : Видавництво Алли Цюпак, 2011. 88 с. 

15. Міхалевський В. Ц. Перші черешні : поезії. Хмельницький : 

Видавництво Алли Цюпак, 2012. 160 с. 

16. Міхалевський В. Ц. Цукерково-букетні вірші : поезії. 

Хмельницький : Видавництво Цюпак А. А., 2018. 256 с. 

17. Олійник В. Г. Ваша величність, жінко : любовна лірика. Київ : 

Золоті ворота, 2004. 124 с. 

18. Олійник В. Г. Вибрані твори. Книга перша : поезії, балади, 

поеми-цикли, пісні, рубаї, вірші, загадки, абетка для дітей. Хмельницький : 

Приватне видавництво Алли Цюпак, 2008. 247 с. 

19. Олійник В. Г. Вибрані твори. Книга друга : поезії, балади, поеми-

цикли, пісні, елегії, білі вірші, сонети, верлібри. Хмельницький : Приватне 

видавництво Алли Цюпак, 2008. 247 с. 

20. Олійник В. Г. Вибрані твори. Книга третя : поезії, балади, пісні, 

верлібри, віршовані абетки. Хмельницький : Приватне видавництво 

Алли Цюпак, 2008. 247 с. 

21. Олійник В. Г. Небесний ключ білих лелек : поеми, поезії, пісні. 

Київ : Видавництво Сергія Пантюка, 2005. 128 с. 

22. Олійник В. Г. Нескорений народ : нова книга поезій. 

Хмельницький : ФОП Цюпак А. А., 2019. 168 с.  



31 
 

23. Олійник В. Г. Обеліск на шкільному подвір’ї : поема, вірші. 

Хмельницький : Хмельницький редакційно-видавничий відділ, 1991. 68 с. 

24. Олійник В. Г. Полум’я пам’яті : книга поезій. Хмельницький : 

Поділля, 1995. 40 с. 

25. Олійник В. Г. Скрипка вічності : поезії. Хмельницький : 

Хмельницький облполіграфвидав, 1990. 73 с. 

26. Переломова О. С. Ідіостиль Валерія Шевчука : автореф. дис. … 

канд. філол. наук : 10.02.01. Київ, 2002. 20 с.  

27. Поліщук Н. В. Метафор-мози : поезія. Хмельницький : ФОП 

Цюпак А. А., 2016. 164 с. 

28. Поліщук Н. В. Час квітів : вірші з історіями. Хмельницький : 

ФОП Цюпак А. А., 2018. 168 с. 

29. Сердунич Л. А. Без чого не буває дня? : вірші, загадки, лічилки, 

пісні, акровірші, шаради, мовні та літературні ігри. Хмельницький : ФОП 

Цюпак А. А., 2019. 60 с.  

30. Сердунич Л. А. Дві барви : вірші, поема, фрески-хокку, 

паліндроми, паліндроми-скоромовки. Городок : Бедрихів Край, 2011. 128 с.  

31. Сердунич Л. А. Зайдам – зась! : поезія, проза. Хмельницький : 

Видавництво ФОП Цюпак А. А., 2016. 80 с.  

32. Сідорцова С. О. Поетика пейзажу : теоретичний аспект. 

Актуальні проблеми слов’янської філології. Бердянськ : Бердянський держ. 

пед. ун-т, 2011. Вип. 24, ч. 2. С. 403–411. 

33. Торчинський М. М. Структура онімного простору української 

мови : монографія. Хмельницький : Авіст, 2008. 550 с. 

34. Українська мова : Енциклопедія. Редкол.: Русанівський В. М., 

Тараненко О. О., Зяблюк М. П. та ін. Київ : Вид-во «Укр. енцикл.» 

ім. М. П. Бажана, 2004. 824 с. 

35. Федунець М. Ф. День мій земний : вибрана лірика. 

Хмельницький : НВП «Евріка» ТОВ, 2003. 224 с. 



32 
 

36. Федунець М. Ф. Древнє джерело : поезії. Київ : Український 

письменник, 2006. 183 с. 

37. Федунець М. Ф. Жниво : поезії. Київ : Дніпро, 1992. 269 с. 

38. Федунець М. Ф. Наяву : поезії. Хмельницький : Доля, 1996. 93 с. 

39. Федунець М. Ф. Обличчя долі : поезії. Київ : Радянський 

письменник, 1987. 142 с. 

40. Федунець М. Ф. Строфи з різночасся : спогади і бувальщини. 

Хмельницький : ТОВ «Поліграфіст», 2008. 320 с. 

41. Федунець М. Ф. Теплі луни : поезії. Хмельницький : 

Хмельницька міська друкарня, 1999. 95 с. 

 


