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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Лінгвістична наука останніх десятиліть відзначається фокусацією 

зацікавлень мовознавців на вивченні проблеми мовотворчості та світогляду 

“невичерпного атома” – І. Франка. Чільне місце в мовній картині світу 

митця посідають словесні символи як своєрідні “коди нації”, вербальні 

згустки людського духу, ословеснені елементи колективного несвідомого, 

засоби лінгвокультурної ідентифікації народу та ідіостилю самого 

І. Франка.  

Дослідження слів-символів у лінгвістиці спирається на досягнення 

метамов онтології, семіотики, культурології, літературознавства, 

фольклористики, лінгвофілософії. Відповідно символ інтерпретується у 

різних аспектах: філософському та міфологічному (Ґ. Геґель, Х. Керлот, 

О. Лосєв, О. Потебня, К. Юнг, А. Багнюк, О. Шейніна), 

лінгвокультурологічному (Т. Вільчинська, П. Мацьків), лінгвістичному та 

етнолінгвістичному (М. Дмитренко, В. Жайворонок, М. Івасюта, 

В. Кононенко, В. Коцур, В. Куйбіда), лінгвокогнітивному (С. Жаботинська, 

О. Селіванова). В основі лінгвістичних розробок лежить з’ясування мовної 

природи символу, вивчення його функціонування в тексті, а в ширшому 

плані – визначення глибинних процесів і явищ мовних систем, 

закономірностей структурування смислів через пізнання людської діяльності 

і створеної на її основі картини світу. 

Теоретичні засади вивчення символіки своїм корінням сягають 

античності та обґрунтовано викладені у фундаментальних працях Й. Ґете, 

Ґ. Геґеля, К. Юнга, Е. Кассірера, Х. Керлота, С. Аверинцева, О. Лосєва, 

Ю. Коваліва, у яких сформульовано концептуальні засади вивчення та 

інтерпретації символів.  

Символознавчі студії тривалий час були на периферії української 

філології і тільки спорадично потрапляли в коло зацікавлень та запитів 

суспільства, що зумовлює потребу ретельного перегляду усталених 

уявлень про природу символу, його характеристики, функції, значення. У 

сучасній філологічній думці спостерігаємо пожвавлення в галузі 

символознавства. Це різноформатні дослідження Н. Слухай, Ю. Дядищевої-

Росовецької (символіка поетичних текстів Т. Шевченка), К. Голобородька 

(символопростір поезії О. Олеся), І. Дмитрів, О. Решетняк, М. Торчинського 

(християнська та біблійна символіка), М. Івасюти (особливості 

функціонування мовних символів у творчості письменників Буковини ХІХ – 

початку ХХ століття). І. Сирко, Н. Пастух (символи українського 

фольклору), О. Куцик (слова-символи у фразеології). Розширення 

дослідницьких парадигм, вироблення нових методологічних і методичних 

підходів відкриває нові можливості лінгвістичного пізнання синкретичних  

понять, до яких відносимо символ. З іншого боку, є потреба переосмислити 

творчість І. Франка відповідно до нових, передовсім націєтворчих і 
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загальнолюдських парадигм. У дисертації послуговуємося франкознавчими 

студіями О. Багана, Л. Боднар, Т. Вільчинської, А. Войтюка, М. Гольберга, 

З. Гузара, Т. Гундорової, В. Ґрещука, І. Денисюка, О. Дея, М. Ільницького, 

В. Корнійчука, Н. Мех, М. Мороза, Л. Полюги, Г. Попадинець, Л. Сеника, 

О. Сербенської, М. Скаб, М. Стецик, Б. Тихолоза, І. Ціхоцького,  

М. Шалати, М. Якима, Я. Яремка.  

Дисертаційна праця – це перша спроба аналізу символіки поезій 

І. Франка в лінгвостилістичному аспекті, що й зумовило актуальність 

дослідження. 

Звʼязок роботи з науковими планами, програмами, темами. 
Дисертацію виконано в межах наукової теми кафедри української мови 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

“Український мовний простір: лінгвокогнітивний, лінгвокультурологічний 

та лінгвопоетичний аспекти” (номер державної реєстрації РК 0113U001235). 

Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка (протокол № 14 

від 20 грудня 2012 року) та уточнено на засіданні вченої ради 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

(протокол № 11 від 22 листопада 2017 року). 

Мета роботи – дослідити феномен символіки І. Франка в 

лінгвостилістичному аспекті, з’ясувати місце словесних символів у системі 

образних засобів поетичного тексту та мовотворчості загалом. 

Досягнення мети передбачає розв’язання конкретних завдань: 

– з’ясувати основне коло теоретичних проблем, що виникають при 

вивченні символів як універсальної естетичної та лінгвостилістичної 

категорії; 

– визначити мотиваційні (екстра- та інтралінгвальні) чинники й 

логіко-семантичний механізм формування основних і периферійних 

символозначень у поетичному дискурсі І. Франка; 

– виокремити найчастотніші архетипні знаки авторського 

мовомислення, простежити діапазон їхніх символічних значень та 

особливості авторської трансформації через взаємодію з феноменами 

ментального й оказіонального рівнів;  

–  дослідити біблійні (головно – християнські) символеми як базові 

категорії трансцендентного світовідчуття, що об’єктивують морально-

етичні, інтелектуальні й культурологічні константи та формують важливі 

етнонаціональні смисли; 

–  схарактеризувати символьні значення-новотвори в системі 

авторського поетичного дискурсу. 

Об’єктом дослідження є поетичні тексти І. Франка.  

Предмет дослідження – мовні репрезентації символів у поезіях 

І. Франка. 
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Для досягнення мети та розв’язання поставлених завдань використано 

такі методи: описово-тематичний (застосовано для виявлення, систематизації 

та класифікації символів у лінгвопоетичному аспекті); аналітичний 

(спрямований на з’ясування чи реконструювання в символах їхньої 

мотиваційної основи, що зумовила формування сталих асоціацій і 

художніх значень); інверсійний (уможливив відстеження реалізації 

символів як семантично-образної матриці на матеріалі поетичних текстів 

І. Франка); системно-структурний (використано для дослідження 

семантичного ядра символів як цілісної множини їхніх семантико-

символічних елементів та зв’язків і відношень між ними); компаративний 

(послужив для простеження особливостей семантичного функціонування 

символів у поезії І. Франка через зіставлення їхніх концептуальних сем); 

індуктивний (застосовано для узагальнення та систематизації даних про 

символіку, а також самих символів поезій І. Франка); дедуктивний 

(використано для створення семантичного поля характеристики Франкових 

символів); функціональний (використано для опису та пояснення 

семантики символеми як асоціативно-символічного комплексу); стилістичної 

інтерпретації (сприяв дослідженню значення символів та їхньої ідейно-

образної структури); метод семантико-стилістичного аналізу (застосовано 

для визначення функційного наповнення символів у поетичних текстах 

І. Франка). 

Джерельною базою дослідження слугували символи поезій І. Франка, 

вибірку яких здійснено за виданням Франко І. Повне зібрання творів : у  

50-ти т. / Іван Франко. – К. : Наукова думка, 1976. – Т. 1 – 3; доповнено за 

виданням Франко І. Вибрані твори : в 3-х т. / Іван Франко. – Дрогобич, 

2004. – Т. 1 : Поезії і поеми. – 824 с. Проблеми походження та інтерпретації 

символів в україністиці простежено на основі класичних праць О. Потебні, 

М. Костомарова, а також вітчизняного символознавчого доробку: монографії 

В. Кононенка “Рідне слово”, М. Дмитренка “Символи українського 

фольклору”, “Енциклопедичного словника символів культури України” (за 

редакцією В. Коцура, О. Потапенка, В. Куйбіди), словника-довідника 

“Знаки української етнокультури” В. Жайворонка; для дослідження 

символів у філософії, культурології використано словники та енциклопедії 

різних типів, у багатьох випадках покликуємося на Словник біблійного 

богослов’я.  

Наукова новизна. У дисертації вперше комплексно проаналізовано 

символи в поетичних текстах І. Франка в лінгвостилістичному аспекті з 

погляду їхньої полісемійності та поліфункційності, узагальнено 

спостереження над особливостями реалізації символічних значень у межах 

певного поетичного контексту. З’ясовано особливості Франкового 

символотворення. Простежено характер віддзеркалення в мовних символах 

позамовної дійсності та авторської рецепції світу. 
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Теоретичне значення дослідження полягає в поглибленні 

лінгвістичних знань про символи як елементи художньо-мовної організації 

поетичних текстів І. Франка та в розробці окремих положень стилістики 

художньої мови. Викладені в дисертації спостереження сприятимуть 

подальшому розвитку лінгвостилістики. 

Практичне значення одержаних результатів дисертації полягає в 

тому, що низка її положень можуть бути використані при викладанні 

курсів стилістики, лінгвостилістичної інтерпретації тексту, лексикології 

сучасної української мови, спецкурсів з етнолінгвістики, лінгвопоетики, а 

також читанні спецкурсів за творчістю І. Франка, укладанні словника 

символів поета. 

Особистий внесок дисертанта. Усі результати та висновки 

дисертант отримав самостійно. Чотирнадцять опублікованих статей та 

наукових тез, у яких викладено основні положення наукової роботи, 

виконані автором одноосібно. 

Апробація результатів дисертації. Положення й результати роботи 

обговорено на засіданнях кафедри української мови Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка (2013 – 2017). 

Основні теоретичні аспекти та практичні результати дисертації викладено 

в наукових доповідях та апробовано на міжнародних і всеукраїнських 

наукових конференціях: ІІ Міжнародній науковій конференції “Українська 

мова і сфера сакрального” (Чернівці, 2013); І Міжнародній науково-

практичній конференції молодих вчених (Дрогобич, 2013); Всеукраїнській 

науковій конференції “Слово і образ”, (Дрогобич, 2013); щорічній звітній 

науковій конференції викладачів та студентів філологічного факультету 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

(Дрогобич, 2013); Міжнародній науковій конференції “Рідне слово в 

етнокультурному вимірі” (Дрогобич, 2014); Міжнародній науковій 

конференції “Українська мова поза межами України” (Люблін, 2015), 

обласній науково-практичній конференції “Іван Франко: феномен генія” 

(Львів, 2016); Міжнародній науковій конференції “Лінгвістичне 

франкознавство в контексті сучасних філологічних студій” (Дрогобич, 2016). 

Публікації. Основні результати дослідження відображено в 

чотирнадцяти публікаціях (із них сім статей у фахових виданнях України, 

одна – у закордонному періодичному виданні, чотири – в інших наукових 

виданнях України та дві як тези доповідей). 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

основних розділів з підрозділами, висновків, списку використаної літератури 

(286 найменувань), списку лексикографічних джерел (46 найменувань) та 

списку використаних джерел (5 найменувань). Загальний обсяг роботи – 

230 сторінок, основний зміст роботи викладено на 184 сторінках. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано 

мету й завдання роботи, визначено об’єкт, предмет, джерельну базу, 

методи дисертаційного дослідження; з’ясовано теоретичне і практичне 

значення дисертації та наукову новизну отриманих результатів;  окреслено 

структуру роботи і вказано на звʼязок дисертації з науковими програмами, 

темами, планами; наведено відомості про публікації й апробацію 

результатів роботи. 

Перший розділ дисертації – “Теоретичні засади вивчення символу 

як універсальної естетичної категорії в контексті художнього 

дискурсу” – складається з трьох підрозділів. У розділі розглянуто 

теоретичні засади і проблеми вивчення символів як метамови філософії, 

літературознавства, культурології, лінгвістики (лінгвостилістики).  

У першому підрозділі – “Лінгвофілософське та літературознавче 

тлумачення символу” – проаналізовано стан дослідженості окресленої 

проблеми з позицій лінгвофілософії та літературознавства. Простудійовано 

словниково-енциклопедичну та філософську й літературознавчу наукову 

літературу, присвячену питанням символіки (ґрунтовні розвідки 

С. Аверинцева, Ґ. Геґеля, Е. Кассірера, Х. Керлота, М. Костомарова, 

О. Лосєва, О. Потебні, Г. Сковороди, В. Шеллінга, К. Юнга та ін.), 

проведено дефініційний аналіз поняття символ, досліджено його природу 

та функційне наповнення, окреслено кореляцію понять знак, алегорія, 

образ, міф, символ. 

У другому підрозділі – “Лінгвостилістична природа символу” – 

проведено аналіз власне лінгвістичних інтерпретацій поняття символ. 

Досліджено, що в мовознавстві символ трактують як слово, яке виступає 

умовним знаком іншого слова-найменування, своєрідним перейменуванням 

поняття, означуваного в мові іншим словом. Символ – це повноцінна 

лінгвоодиниця, яке має своє пряме номінативне, низку похідних 

переносних та власне символічне значення (О. Потебня). В. Кононенко 

розуміє символи як своєрідні коди нації. Укладачі Енциклопедичного 

словника символів культури України тлумачать їх як ретранслятори 

історично значущих смислів, архетипних образів, у яких закодовано 

памʼять слова в його різнофункційних культурних аспектах. О. Селіванова 

резюмує, що символ – це естетично канонізована культурно значуща 

концептуальна структура іншої, ніж предметний зміст реалії чи знака, 

понятійної сфери. Символ як лінгвофеномен двоплановий: його 

семантичне ядро складається з експліцитного та імпліцитного значень. 

Зазначено, що на сучасному етапі розвитку лінгвістичної думки символи 

класифікують за семантичним, етнолінгвістичним, міфологічним, 

лінгвокогнітивним критеріями.  



6 

У третьому підрозділі – “Методологія дослідження символів Івана 

Франка” – описано етапи та методику аналізу символів поезій І. Франка, 

окреслено основні методи дослідження, використані в роботі. Синтезовано 

думки дослідників та запропоновано власне визначення символу як 

полісемійної культурологічно зумовленої одиниці мовомислення, семантичне 

ядро якої репрезентоване експліцитними (пряме номінативне, переносні) 

та імпліцитними символічними семами, що виникають на основі 

переосмислення, асемантизації чи семантичного зміщення актуалізованих 

семантичних компонентів і безпосередньо корелюють з феноменами 

архетипного, етноментального та індивідуального (оказіонального) 

рівнів. У дисертації частково апробовано нові терміни метамови 

символознавства. Це – символема (О. Решетняк) та образон 

(Енциклопедичний словник символів культури України): символема 

розглядається як лінгвокультурологічна одиниця мовної системи, у якій 

домінує символічна сема; образон – як впізнаваний оказіональний образ-

символ, виштовхнутий із мовної тканини й зумовлений комплексом 

засадничих культурно-естетичних та світоглядно-етичних чинників. 

Другий розділ – “Архетипні символи в поетичній інтерпретації 

Івана Франка” – складається із шести підрозділів. У першому підрозділі – 

“До поняття архетипу” – обґрунтовано природу архетипів як 

лінгвоментальних згустків колективних, часто міфологічних уявлень про 

світ, виявів родової памʼяті, історичного минулого етносу, людства, 

їхнього позасвідомого, що забезпечує цілісність та єдність світорецепції й 

виявляється у знакових культурних явищах. Головно спираємося на 

концепцію К. Юнга, який розглядає архетипи як основний позасвідомий 

засіб передачі найціннішого людського досвіду від покоління до покоління 

у формі підсвідомих символів, закорінену в мову та міф складову частину 

колективної пам’яті, що акумулює мудрість людства. Питання свідомого 

та несвідомого досліджував І. Франко у трактаті “Із секретів поетичної 

творчості” – “верхня і нижня свідомість”, трактуючи “верхню свідомість” 

як те, що ми означуємо власне свідомістю, а “нижню свідомість” як 

“глибоку верству психічного життя, що звичайно лежить в тіні” і є 

“найбільшою частю усіх тих сугестій, які називаємо вихованням і в яких 

чоловік вбирає в себе здобутки многотисячолітньої культурної праці 

всього людського роду”. 

Зроблено узагальнення, що в поетичній спадщині І. Франка 

архетипні символи належать до найбільш частотних, хоча й мало коли 

виступають у своїй первісній, чистій, природній формі. Майже кожен 

випадок текстової реалізації архетипної символеми позначений моментами 

національно-культурної інтерпретації та індивідуально-авторського 

переосмислення (акцентування, семантичного зміщення, контамінації). 

У другому підрозділі – “Архетипи-символи вогонь, світло, сонце ” – 

проаналізовано символічний потенціал архетипів. Досліджено, що вогонь 
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належить до архетипних слів-символів, що узагальнює духовну енергію, 

перетворення й переродження, руйнівну й водночас творчу силу, 

символізує кохання, плодючість, багатство, щастя, сімейний добробут, 

звʼязок з небесним світом, очищення від зла, рід, Бога. Символеми вогонь, 

світло виступають в І. Франка в одному символічному ряду з лавиною, 

бурею, громом та ще низкою співзвучних з ними за зовнішньою 

подібністю або внутрішнім змістом, метафоричністю і символічністю 

звучання образними словосполуками. Для І. Франка вогонь – це передовсім 

носій ідеї життя, що корелює із загальнофілософською особистою концепцією 

оптимістичного сприйняття дійсності, закодованою в українському 

менталітеті. Цей символічний компонент програмово вербалізований у 

кінцевих рядках “Гімну” (“Вічний революцйонер”): “Розвалилась зла 

руїна, / Покотилася лавина, / І де в світі тая сила, / Щоб в бігу її спинила, / 

Щоб згасила, мов огень, / Розвидняющийся день?”. 

У контексті Франкових поезій архетипні символи вогонь, світло 

зближуються з космогонічним архетипним знаком сонце. Образи сонця, 

ясності й весни з актуалізованою символічною семою ‘світле майбутнєʼ 

характерні для тих поезій І. Франка, в яких окреслено ідеал справедливого 

суспільного ладу. Зберігаючи ядерний стрижень символіки сонця й світла, 

І. Франко актуалізує передовсім їхні філософські та світоглядні компоненти 

(‘поступʼ, ‘активністьʼ, ‘вдосконаленняʼ, ‘рішучістьʼ): “З світочем науки / 

Проти брехні й тьми – / Гей, робучі руки, / Світлії уми!”. Увиразнені 

контекстом сенси розширюють діапазон символічного поля архетипних 

знаків, демонструють зміщення на осі архетипне / національне / авторське. 

Поетичний мовопростір багатьох поезій І. Франка змодельований на 

контрастах. Постійний супутник світла – темрява. Такий прийом – 

актуалізація споконвічної (на рівні архетипів людства) боротьби двох 

протилежних світових первнів. Автор вдається до різноманітних вербальних 

репрезентантів (синоніми, асоціати) та конкретизаторів (здебільшого 

художні атрибути) аналізованої лексеми: темрява, пітьма, мла, сумерк, 

туман, темнота, що передають мінорні рефлексії поета над долею 

народу, його неосвіченістю, відсталістю, байдужістю: “А ще тяжче 

бачити всю муку, / Знати добре джерело її, / Але не могти подати руку / 

Тому брату, що так стогне в тьмі”. 

У підпункті другого підрозділу – “Семантичне поєднання символів 

вогонь – слово як домінанта авторського мовомислення” – простежено 

синтез символем мова – слово та вогонь, які виступають унікальною 

поетичною формулою мовомислення І. Франка, що постає на основі 

зближення двох архетипних знаків, породжених рецепцією концептуально-

мовного універсуму (В. Жайворонок), блискуче лаконізованому в 

поетичному імперативі “дай і огню, щоб ним слово налити”. Символема 

огонь експлікує покликання поета й поезії – щоб “чистим жаром [слова] 

серце запалити” (“Котляревський”, “Народна пісня”). Символічно-
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алегоричний діапазон сугестивних образів огонь і слово передовсім 

екстрапольовано на ідеальну сферу вселюдського поступу – думок, ідей, 

науки, освіти. 

У третьому підрозділі – “Символіка лінгвокультурем слово – мова” – 

простежуємо авторські рефлексії над природою слова – мови. Автор 

актуалізує в поетичному лексиконі ті грані лінгвокультуреми (Н. Мех) 

слово – мова, які в різних контекстах або генералізують зміст конкретного 

висловлення, або ж, навпаки, репрезентують його конотативні та 

символічні сенси. Слово – мова – це головно сакральний атрибут, що в 

контекстах увиразнює свої символічні архетипні компоненти ‘цінністьʼ, 

‘духовністьʼ, хоча часто постає у цілком несподіваному “словесному 

сусідстві” (“Се дім плачу, і смутку, і зітхання”): Тут стережуть основ, але 

основу / Усіх основ – людського серця мову, / І волю, й мисль зневажують, 

як дрантя. У поезії “Якби ти знав, як много важить слово!” автор 

увиразнює архетипну, первісну сему ‘основаʼ, ‘підвалинаʼ, ‘засадаʼ поряд 

із усталеними семами ‘спілкуванняʼ, ‘розмоваʼ. Слово в І. Франка – 

ціннісна світоглядна константа, символ добра, прихильності (“Якби ти 

знав, як много важить слово, / Одно сердечне теплеє слівце!”), водночас 

слово експлікує і певну негацію, увиразнює семи ‘злоʼ, ‘знищенняʼ (“Якби 

ти знав, які глибокі чинить рани / Одно сердите, згірднеє слівце”), тобто 

поет в афористичній формі вербалізує знаменитий феномен біполярності, 

антиномійності лінгвокультуреми, її сакральну й профанну сутність.  

У четвертому підрозділі – “Архетипна символіка лексеми кров” – 

зазначено, що архетипний символ кров повʼязаний з найважливішими 

етапами людської цивілізації і подіями в житті кожної людини. Символема 

кров контамінує засадничі філософські, культурні, ментальні та етичні 

компоненти (‘життяʼ, ‘жертваʼ, ‘жертвоприношенняʼ, ‘гріхʼ, ‘відкупʼ, 

‘спасінняʼ).  

У колективній мовосвідомості українців символема кров постає як 

іманентний знак мучеництва, що пов’язано з органічним ментальним 

теоцентризмом, передусім глибоким пошануванням Господнього Сина та 

його жертви на хресті. У поезіях з увиразненими суспільними мотивами  

концептуальними семами лексеми кров виступають компоненти 

‘жертовністьʼ, ‘відкупленняʼ й водночас ‘життєствердністьʼ навіть ціною 

особистого самозречення: “Люди, люди! Я ваш брат, / Я для вас рад 

жити, / Серця свого кров’ю рад / Ваше горе змити”. Художнім засобом 

подвійної символізації у І. Франка постає епітетна сполука кривавії сльози, 

що слугує створенню надемоційного дискурсивного тла, яке 

увиразнюється фольклорною мовною практикою та Шевченковими 

мотивами: “Якби в сльози кривавії знов / Міг я все своє горе розлить, Я би 

виплакав всю свою кров, / Щоб нічого з людьми не ділить. 

У пʼятому підрозділі – “Архетипна символіка лексеми змія” – 

проведено лінгвостилістичний аналіз одного з найчастотніших символів 
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поезій автора – змія (гадюка), що виступає варіантним знаком (Б. Тихолоз) 

широкої світоглядної опозиції “чоловіцтва” і “звірства”, одним із 

визначальних символічних атрибутів оприявнення авторського “Я”. 

Оригінальність Франкового мовостилю часто виявляється не в традиційному 

поєднанні, а в динамічному синкретизмі автологем і символем, їхньому 

філігранному осмисленні, розмиванні семантичних меж. Ядерна зона 

здебільшого представлена поетичними асоціатами негативної семантики, 

позитивні зміщуються на периферію. Змія в поетичній візії І. Франка – це 

розлогий набір сем-репрезентантів зла (‘лукавствоʼ, ‘підступністьʼ, 

‘ненавистьʼ, ‘жорстокістьʼ, ‘зіпсованістьʼ, ‘звироднінняʼ, ‘брехняʼ), генетично 

архетипна символічна сутність, що породжує страждання, емблема 

жорстокості, тиранії. Негативної оцінної трансформації набуває лексема 

змія через образно-символічну паралель гадюка – серце: “… а серце в мене 

вижерла гадюка”. Образ-символ гадюки у трансцендентно-філософському 

ракурсі увиразнює Франкову концепцію причетності поезії, мистецтва до 

вселюдських тривог (М. Ільницький), навіть у найвищому пориві їхнє 

прагнення до болю і заклик його постійної, неодмінної супутниці – “грижі-

гадюки”: “Не покидай мене, пекучий болю, / Не покидай, важкая думо-

муко  / Над людським горем, людською журбою! / Рви серце в мні, бліда 

журо-морюко, / Не дай заснуть в постелі безучастя – / Не покидай мене, 

гриже-гадюко!”. 

У шостому підрозділі – “Міфоніми як символеми в поетичних 

текстах І. Франка” – простежено, що кожен міфонім є символом і володіє 

символічним та символотворчим потенціалом. Міфоніми зберігають тісний 

звʼязок з праосновою і навіть через тисячоліття викликають ту ж 

конкретну візію, яка була в них закладена первинно, однак можуть 

зазнавати певних змін у процесі художньої рецепції та інтерпретації. 

Розробляючи мотиви світової культури, поет вдало екстраполює античні 

сюжети на сучасність. Так, Лаокоон у нього символічно репрезентує 

духовний гніт поета-творця, який не може виконати своєї місії в умовах 

поневолення й пригноблення: “Мов Лаокоон серед змій, / Так люд увесь в 

тих путах в’ється. / Ох, і коли ж той скрут страшний / На тілі велетня 

порветься?”. Сфінкс, за І. Франком, – це кохана “женщина-звір”. Міфонім 

Немезіда, що традиційно символізує кару, відплату, у поезії І. Франка 

наділений закцентованими архетипними та індивідуально-авторськими 

семами ‘віра у справедливістьʼ, ‘надія на світле майбутнє народу, кожного 

індивідаʼ: “А що, як Немезіда / Собі одного дня / Позволить жарт 

зробити / І ролі поміня? / На своїм грунті стане / Русь міцно на ногах, / А 

супротивна хвиля / Піде по ворогах”. Художня семантика міфонімів 

розширюється передовсім через взаємодію з образами української 

національної культури, збагачується контекстуально. Еолові вітри, Троя, 

Еней, Пенати постають як трансформовані в системі авторського 

мовомислення символи, що ототожнюються зі знаковими Франковими 
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репрезентантами справжньої любові до Батьківщини та “патентованого 

патріотизму”, а символічна паралель Україна – Троя – як образон 

художньої лаконізації світу: “Вона горить! Та Троя-Україна / Палає, гине, 

з серця точить кров”. 

Третій розділ – “Біблійні символи в системі поетичного 

мовомислення І. Франка” – складається з шести підрозділів. Проведено 

лінгвістичний аналіз символічного потенціалу біблійної лексики поезій 

І. Франка, зокрема теонімів (Бог, Ісус Христос, Мати Божа), біблієонімів 

(Лазар, Йосиф, Соломон, Самсон, Мойсей, Адам, Єва, Каїн), лексем-

номенів християнських святих (Варвара, Микола), а також символьних 

значень лексем дух, душа, серце, віра, надія, любов, хрест, гріх.  

У першому підрозділі – “Функційне навантаження біблійних 

символів” – констатуємо, що Біблія – це не лише система знаків, 

прецедентних імен та фабул, а й струнка ієрархічна система образів, 

універсальних для багатьох національних культур, потужний інспіраційний 

чинник мовотворчості та мовомислення.  

Другий підрозділ – “Символічний потенціал теонімів та біблієонімів” – 

присвячено аналізові базових біблійних символів. У поезіях І. Франка 

Біблія постає претекстом, одначе автор часто трансформує сакральну 

праоснову (алюзії, ремінісценції, контамінації), спонукаючи до 

дешифрування, декодування символічних смислів. Один із найчастотніших 

вербальних актуалізаторів символомислення митця – теонім Бог, апелюючи 

до якого митець вдається до гетеронімії (Творець, Господь, Правдивий і 

Святий, Пан Бог, Ягве). За біблійною традицією, Бог – це любов, саме тому 

в багатьох поезіях І. Франка теонім Бог, Господь актуалізує семи ‘любовʼ, 

‘милосердяʼ: “Отак і той, що наложив печать / На серце: сам, без 

дружньої розмови / Жиє для себе – хоч би був не знать / Як чесний, не 

приблизиться на п’ядь / До бога без любови”. Бог у творчій візії митця 

постає своєрідним символічним кодексом чеснот, моральності людини, 

мірилом святості кожного індивідуума.  

Сакрально-ментальним символічним потенціалом наділений у 

поетичному континуумі І. Франка теонім Ісус Христос, архетипним 

корелятом якого є хрест. Для автора Христос – символ страждання, 

відкупної жертви, перемоги над злом, воскресіння, добра, любові, 

милосердя, всепрощення, святості. Такі значеннєві компоненти виразно 

експлікуються в тих контекстах, у яких символічний план увиразнюють 

лексеми кров, сльози, рани. Ісус Христос – християнський символ терпінь і 

страждань заради спасіння людства – також вінчає перемогу над усіма 

злими пекельними силами: “І під знаком хреста лягали / Вони за віру в 

тьму могил, / І під знаком тим побіждали, / Як Той, що пекло побідив”. 

Теонім Мати Божа у лінгвальній символічній візії І. Франка актуалізує 

символічні семи ‘заступництвоʼ, ‘милосердяʼ, ‘лагідністьʼ, ‘любовʼ, 

‘благовоління Творцяʼ. 
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Біблійні антропоніми Мойсей, Каїн, Пилат, Адам, Єва, Соломон, 

Лазар, Марія Магдалина, Арот, Марот у Франкових контекстах 

функціонують як прецедентні символеми з акцентуванням архетипної 

основи: Адам і Єва – ‘гріхопадінняʼ, Мойсей – ‘провідникʼ, Йосиф – 

‘жертва підступу й обмануʼ, Каїн – ‘боговідступник і братовбивцяʼ, 

‘трансцендентне злоʼ, Пилат – ‘боговбивцяʼ, Лазар – ‘воскресінняʼ, Марія 

Магдалина – ‘гріховністьʼ та ‘ревність віри і служіння Христуʼ.“І бог 

поклав клеймо на грудь Пілата, / Життя, смерть, тіло й дух його прокляв, / 

Гірш Каїна, бо Каїн, вбивши брата, / Не мив рук з крови – винним чувсь, 

тікав”. У Франкових контекстах простежено також динамічне розгортання 

релігійних символосенсів: узагальнені символи християнства втрачають 

свою глибинну сакральну сутність, перетворюючись на фетишизовані 

знаки релігійної атрибутики та обрядовості (Варвара, Микола). 

У третьому підрозділі –“Символьні значення лексем дух, душа, серце: 

діалектика архетипного, ментального та індивідуально-авторського” – 

проілюстровано семантику денотатів дух, душа, серце.  Феномен знакової 

символеми дух витлумачив сам І. Франко: “А той дух, та духова звʼязь  – то 

не що інше, як природна причиновість, внутрішня діалектика розвитку, 

котра лучить в собі всі суперечності, вирівнює всі нерівності, котра з 

найрізнородніших частей творить одноцільну єдність”. Семема дух у митця 

символізує вічність, а також імплікується конотатами ‘всесилляʼ, 

‘нездоланністьʼ: “Недаром ти в біді, пригноблений врагами, / Про силу 

духа все співав”. Дух як символ безконечності відображає позаземну та 

позачасову сферу. Він – ідеальна (небесна) субстанція, яку необхідно 

берегти від земних пороків, аби не привести до загибелі. Найвиразніше 

репрезентований величний і чистий власне Франків дух у знаменитому 

“Гімні”. Семантика символеми дух викристалізувана й прозора, позбавлена 

навʼязуваної атеїстичної чи соціалістичної заанґажованості. Її концептуальне 

ядро доповнюється семами ‘світлоʼ, ‘поступʼ, ‘мрія про оновленняʼ, ‘постійне 

відродження і переродженняʼ: “Вічний революцйонер – / Дух, що тіло рве 

до бою, / Рве за поступ, щастя й волю, – / Він живе, він ще не вмер”. 

Душа – вмістилище Бога в людині, його осередок, небесний Отець як 

втілення добра, любові, справедливості, найвищих духовних якостей і 

чеснот не може співіснувати зі злом: “Як запорохи чоловік / Знести не 

може у очох, / Так гордости в душі людській / Не зносить Бог”. 

Символічні значення номена душа посилюються відповідним лексичним 

оточенням, а також уживанням його в складі усталених та тропеїчних 

сполук (“біль мою жре душу”, “горе зморозило душу”, “душа болить і 

плаче”, “гризе в душі”, “жура душу тлить”, “по душі скребе”, “душу 

порвати”, “душа холоне”).  

Корелят душі в поезіях І. Франка – символема серце, що постає 

символом Центру людського буття, вмістилищем святості, Всевишнього. 

Серце – це й осередок болю, страждань і вболівань за свій народ: “ І мому 



12 

серцю легшає неначе / З народним болем в один такт боліти”. І. Франко, 

апологет раціо, висуває на перший план саме емоцію, актуалізуючи 

архетипну основу символеми серце, ототожнюючи його з вмістилищем 

“нижньої свідомості”. Цей феномен можна окреслити як “кордоцентризм 

ума” (або ж “розум серця”): “Та се знання предавнє / Відчути треба, 

серцем зрозуміть. / Що темне для ума, для серця ясне й явне… / І іншим 

би тобі вказався світ. / Ти б серцем ріс”. 

У четвертому підрозділі – “Біблійні символеми віра, надія, любов в 

авторській художній транскрипції” – досліджено символічний потенціал 

сакральних символем віра, надія, любов. Сакральний номен любов в 

І. Франка – це полісемійний символ, що уособлює життя, молодість, 

святість. Любов – знак єднання з Богом, всепереможної сили, архетипна 

емблема мудрості, бо лише той, хто пізнав мудрість, може, за прикладом 

Христа, дарувати любов своїм ворогам: “Господь сказав: “Яка тобі 

заслуга, / Коли кохаєш свого брата, друга? / А ви любіте своїх ворогів!”. / 

Подумай добре, що господь велів!”. 

Символічний  корелят любові – віра об’єктивується поетом як носій 

семи ‘життяʼ, її відсутність стає призвідником смерті, джерелом розчарувань, 

розпуки, жалю за безповоротно втраченим і нереалізованим. Символічна 

парадигма віри в поезіях автора окреслена не тільки ціннісними 

параметрами, простежуємо й негативні конотації. Це стосується здебільшого 

тих випадків слововживань, у яких символема віра зазнає зміщення від 

архетипного ядра (відмежування від релігії, Бога), що зазвичай інспіровано 

суспільно-політичними та інтимними чинниками (“сліпая віра”). 

Частотна в поетичному мовопросторі І. Франка і знакова лексема 

надія, що символізує джерело сил людини на шляху до бажаного, рішучий 

стимул, поштовх до змін, радість, віру в перемогу, пробудження незламного 

духу, світло, чистоту. Як і віра, надія уособлює саме життя: “Ти знов 

оживаєш, надіє! / Світліє душа, молодіє… / І серце живіше б’є в груди… / 

О серце! О воле! О люди!”. Вербальними експлікаторами символічних 

нюансів виступають традиційні для системи авторського мовомислення 

епітети, метафори, порівняння, образно-лексичні паралелі, фразеологізми. 

У п’ятому підрозділі – “Символіка лексеми хрест” – здійснено 

лінгвостилістичний аналіз символеми хрест, що в поетичній візії поета 

актуалізується як символ належності до християнства, іманентна ознака 

віри в Бога, джерело духовності, своєрідний оберіг. У народній традиції 

хрест символізує смерть, забуття, болісну втрату. Хрест – символ 

мучеництва Божого Сина, уособлення життєвого шляху людини, її болю, 

розпачу та переживань: “Мов під хреста вагою, йшов я далі”. Хрест – це 

символ спасіння, радості, миру та водночас гніву й покарання. 

У шостому підрозділі – “Симовольні значення лексеми гріх” – 

проаналізовано лінгвостилістичний потенціал біблійного номена гріх, що 

виступає імплікатором сем ‘провинаʼ, ‘упадокʼ, ‘злоʼ. Гріх, за християнським 
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віровченням, породжує тягар, смуток, відчай, страх, закриває перед 

людиною всі принади й радості життя (“Так тікай ти від гріха”). 

І. Франко руйнує художні стереотипи, порушує норми (догми), відтак 

парадоксально зближує гріх зі святістю. Це аж ніяк не є викликом Біблії чи 

християнству, оскільки через гріх приходить спасіння (К. Юнг). І. Франко 

трактує гріх і як символ досвіду. 

У Висновках підсумовано результати лінгвостилістичного 

дослідження символьних значень у поетичному доробку І. Франка. 

Резюмуємо, що в сучасній лінгвістиці відбувається активний процес 

перебудови методологічних засад і парадигм, який характеризується 

появою нових підходів до оцінки фундаментальних понять, серед яких 

виділяємо символ. Зміна гуманітарної парадигми вимагає і нових способів 

прочитання й дослідження мови художніх текстів, у нашому випадку – 

символіки поетичних текстів І. Франка в лінгвостилістилістичному аспекті.  

Символ визначається в дисертації як полісемійна культурологічно 

зумовлена одиниця мовомислення, семантичне ядро якої репрезентоване 

експліцитними (пряме номінативне, переносні) та імпліцитними символічними 

семами, що виникають на основі переосмислення, асемантизації чи 

семантичного зміщення експліцитних і безпосередньо корелюють з 

феноменами архетипного, етноментального та індивідуального 

(оказіонального) рівня. Образність словесного символу базується на 

семантичній транспозиції, яка виступає тут процесом породження, 

генерування нових референційних смислів за умови повного збереження 

самозначущості первинних значень. 

Зазначаємо, що серед усіх різновидів номінативних знаків-символів 

найвагоміше місце посідають архетипні та біблійні символеми. І. Франко 

розвиває розгалужені семантичні поля архетипних символів, поєднуючи у 

їхній семантиці архетипний, культурний, естетичний та індивідуально-

авторський компоненти значення. Оригінальність Франкового мовостилю 

часто виявляється не в традиційному поєднанні, а в динамічному 

синкретизмі автологем і символем, їхньому філігранному осмисленні, 

розмиванні семантичних меж. Це допомагає втілити поетичний задум та 

створити бажане емотивне словотло. Архетипи розглядаємо як первісні 

вроджені психічні структури, вияви родової пам’яті, історичного минулого 

етносу, людства, їхнього колективного позасвідомого, що забезпечує 

цілісність і єдність людського світосприйняття й виявляється в знакових 

лінгвокультуремах. 

Встановлено, що найчастотнішими архетипними символами в 

поезіях І. Франка є світло, темрява, вогонь, кров, змія, слово, мова, які 

відображають специфіку індивідуально-авторського бачення, слугують 

лінгвальним засобом передачі особливого душевного стану, набувають 

особливої символічної сконденсованості, є лейтмотивом його поетичної 

творчості. Вони формують підвалини поетичної світобудови, духовні 
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виміри ліричного героя і визначають основне поле його діяльності, світ 

уявлень, переживань і почувань. 

Міфоніми (Немезіда, Авгій, Іксіон, Пенати, Муза, Доля), як і інші 

архетипи, у поезіях І. Франка зберігають тісний звʼязок з праосновою, 

іноді виступають згорнутими прецедентними міні-дискурсами, де 

фабульними сигналами є інші моменти нарації. Діапазон символічних 

значень міфонімів збагачується через взаємодію з явищами української 

культури, розширюється у контексті. Еолові вітри, Троя, Еней, Пенати 

постають як трансформовані в системі авторського мовомислення 

символи, що ототожнюються зі знаковими Франковими репрезентантами 

справжньої любові та псевдолюбові до Вітчизни.  

Відзначаємо, що наріжним каменем символотворення та образного 

моделювання індивідуально-авторської мовної картини світу з вершиною – 

біблійною символемою – для І. Франка стала Біблія. Біблійний інтертекст є 

одним із найважливіших засобів створення й актуалізації підтекстової 

інформації, що несе авторську оцінку. Християнські символи як базові 

категорії трансцендентного світовідчуття виражають певну морально-

етичну й інтелектуальну, культурологічну установку. У поезіях І. Франка 

Біблія постає прецедентним текстом, він нерідко вдається до 

трансформації біблійного інтертексту. Найчастотніші біблійні символи 

поезій І. Франка, які репрезентують духовний світ автора, – теоніми (Бог, 

Ісус Христос, Мати Божа), біблієоніми (Лазар, Йосиф, Соломон, Самсон, 

Мойсей), номени християнських святих (Миколай, Варвара), а також 

символьні значення лексем дух, душа, серце, віра, надія, любов 

об’єктивуються в контексті канонічно-християнських, архетипних, 

етнонаціональних смислів, через посередництво алюзій та ремінісценцій. 

Франкова художня практика опанування образно-символічного потенціалу 

біблійних символем збагатила національну систему художнього 

мовомислення, доповнила аксіологічні константи сакральності (символ дух – 

трансцендентний місток між Богом і людиною, носій незнищенної суті, 

інспіраційний чинник вселюдського поступу; лексема серце символізує 

Божий, творчий первень, є вмістилищем найсвятішого й найсокровеннішого, 

знаком духовності і внутрішнього світу людини, основою “кордоцентризму 

ума”). 

Простежено, як образно-символічні характеристики досліджених 

символем у І. Франка трансформуються в асоціативно-символічні комплекси, 

модифікуються в конкретних художніх варіантах, кожен з яких, зберігаючи 

зв’язок із первинним лексичним значенням, водночас семантично 

ускладнюється і “працює” на гармонійну цілісність тексту, збагачує 

національну систему образного мовомислення (Україна-Троя; кривавії 

сльози; огонь в одежі слова; дух що тіло рве до бою; міць духа; огень любові).  

Лінгвостилістичний аналіз символіки поетичних текстів І. Франка 

свідчить не тільки про високу майстерність та ерудованість митця, а й про 
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невичерпні можливості багатозначного слова, семантико-символічне ядро 

якого, здебільшого енантіосемійне, розкриває приховані глибинні сенси. 

Символи у поезіях І. Франка постають як особливі знаки глобального 

мистецького осягнення світу автором, що сприяють інформативній 

насиченості поезії, створюють її інтелектуальне підґрунтя, глибоку 

смислову перспективу. 

Розширення смислового діапазону символу (засадничі для поета 

семантичні компоненти, символічні семи периферійного поля) І. Франко 

актуалізує та увиразнює вдало дібраним вербальним оточенням (епітетні, 

атрибутивно-субстантивні, метафоричні сполуки, асоціативне тло, 

оригінальні за структурою й змістом порівняння). Метафоризація, 

символізація, алегоризація – невіддільний атрибут його поетичних 

синтагм, у яких кожен компонент увиразнює  канву художнього дискурсу. 

У такому аспекті вважаємо доцільним у перспективі дослідження феномену 

символіки прози та науково-публіцистичних текстів автора з позицій 

лінгвостилістики та укладення словника символів І. Франка. 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ СТАТЕЙ  

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Статті в наукових фахових виданнях 

 

1. Явір Л. В. Алюзивно-ремінісцентний потенціал Біблії в поетичних 

текстах Івана Франка / Лілія Явір // Проблеми гуманітарних наук : збірник 

наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка / [ред. кол. Надія Скотна (шеф-ред.), Марія Федурко 

(гол. ред.) та ін.]. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені 

Івана Франка, 2016. – Випуск тридцять восьмий. Філологія. – С. 170–178.  

2. Явір Л. В. Антропоніми як символеми поетичного дискурсу Івана 

Франка / Л. В. Явір // Записки з ономастики = Opera in onomastica : [зб. 

наук. праць / ред. кол. : О. Ю. Карпенко (відп. ред.) та ін.]. – Одеса : 

Астропринт, 2014. – Вип. 17 = Fascicullum 17. – С. 280–292. 

3. Явір Л. В. “Дав Бог мені прожити много літ…” (символічне 

наповнення теонімів Бог, Ісус Христос, Мати Божа в поезії Івана Франка) / 

Л. Явір // Науковий вісник Чернівецького університету : [зб. наук. праць]. – 

Вип. 659. Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 

2013. – С. 47–51.  

4. Явір Л. В. Сакральний мовопростір збірки Івана Франка “Мій 

Ізмарагд” / Л. Явір // Науковий вісник Чернівецького університету : [зб. 

наук. праць]. – Вип. 772. Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці : 

Видавничий Дім “Родовід”, 2016. – С. 116–120. 

5. Явір Л. В. Символема “гріх” у поетичних контекстах Івана Франка / 

Л. В. Явір // Вісник Запорізького національного університету. Серія : 



16 

Філологічні науки : [зб. наук. праць]. – Запоріжжя : Запорізький 

національний університет, 2014. – № 2. – С. 394–402.   

6. Явір Л. В. Символічне навантаження лексеми серце в поезіях Івана 

Франка / Лілія Явір // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових 

праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка / [ред. кол. Надія Скотна (гол. ред.), Марія Федурко (ред. розділу) 

та ін.]. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 

Випуск тридцять другий. Філологія. – С. 121–134.  

7. Явір Л. В. Символічне навантаження лексем “місяць” і “зоря” в 

поетичних текстах Івана Франка / Л. В. Явір // Філологічні студії : 

Науковий вісник Криворізького національного університету : [зб. наук. 

праць / редкол. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П. І. Білоусенко, А. З. Брацкі та 

ін.]. – Вип. 10. – Кривий Ріг, 2014. – С. 247–255. 

 

Публікації в іноземних виданнях 

 

8. Явір Л. В. “Ми вічність носимо в душі (Символізація лексеми 

душа в поезії Івана Франка)” / Лілія Явір // Spheres of Culture / [ed. by Ihor 

Nabytovych]. – Lublin : Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, 2014.  – 

Vol. VІІ. – P. 322–330. 

 

Додаткові публікації 

 

9. Явір Л. В. Астральна символіка в поезіях Івана Франка / Явір Лілія // 

Українська мова та культура у загальнослов’янському контексті : здобутки 

та перспективи. : тези доповідей Міжнародної наукової конференції, 

м. Київ, 27–28 лютого, 2014 р. / [гол. ред. А. Г. Гудманян та ін.]. – К. : 

Університет “Україна”, 2014. – С. 163–166. 

10. Явір Л. В. “З хреста пливуть всі наші сили” (Символіка лексеми 

хрест у поезії Івана Франка) / Лілія Явір // Актуальні питання гуманітарних 

наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / 

[ред.-упоряд. В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 

2013. – Вип. 5. – С. 168–175. 

11. Явір Л. В. “Невичерпний атом” (Про актуальність дослідження 

феномена Івана Франка) / Л. Явір // Розвиток сучасної освіти і науки : 

результати, проблеми, перспективи : тези І-ї Міжнародної науково-

практичної конференції молодих вчених, Дрогобицький державний 

педагогічний університет імені Івана Франка, 21–22 листопада 2013 р. / 

[ред.-упоряд. В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 

2013. – С. 176–178. 

12. Явір Л. В. Символізація рослин у збірці Івана Франка “Зів’яле 

листя” (лінгвопоетичний аспект) / Лілія Явір // Молодь і ринок : 



17 

щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич. – 2013. – № 4 (99). – 

С. 144–148. 

13. Явір Л. В. “Символічне наповнення кольороназв у поезії Івана 

Франка” / Лілія Явір // Рідне слово в етнокультурному вимірі : [зб. наук. 

праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана 

Франка]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 435–444. 

14. Явір Л. В. Флоролексеми-символи мікрополя “квіти” в поетичних 

текстах Івана Франка / Лілія Явір // Молодь і ринок : щомісячний науково-

педагогічний журнал. – Дрогобич. – 2014. – №4 (111). – С. 142–147. 

 

АНОТАЦІЯ 

 

Лемець Л. В. Символи в поезії Івана Франка: 

лінгвостилістичний аспект. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук зі спеціальності 10.02.01. – українська мова. – Дрогобицький 

державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2018. 

У дисертації здійснено лінгвостилістичний аналіз символів у поетичних 

текстах І. Франка. Символ осмислено як полісемійну культурологічно 

зумовлену одиницю, семантичне ядро якої репрезентоване експліцитними 

та імпліцитними символічними семами, що безпосередньо корелюють з 

феноменами архетипного, етноментального та індивідуального рівнів 

мовомислення. На конкретних прикладах проілюстровано особливості 

функціонування архетипних та біблійних символів у поезіях І. Франка, 

простежено їхню динаміку (символічне ядро – периферія), виокремлено 

знакові символеми, що збагачують та доповнюють національно-мовну 

картину світу.  

З’ясовано основне коло теоретичних проблем, що виникають при 

вивченні символів як універсальної естетичної та лінгвостилістичної 

категорії. Визначено мотиваційні екстралінгвальні та інтралінгвальні чинники 

формування основних та периферійних символозначень. Схарактеризовано 

символьні значення-новотвори в системі авторського поетичного дискурсу. 

Ключові слова: символ, символема, сема, семема, семантичне ядро, 

символічне наповнення, архітип, біблійна символіка, компонент лексичного 

значення. 
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лингвостилистический аспект. – Рукопись. 
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государственный педагогический университет имени Ивана Франко. – 

Дрогобыч, 2018. 

В диссертации проведены лингвостилистический анализ символов в 

поэтических текстах И. Франко. Символ осмысливается как полисемийная 

культурологически обусловленная единица, семантическое ядро которой 

представлено эксплицитными и имплицитными символическими семами, 

непосредственно коррелирующеми с феноменами архетипного, 

этноментального и индивидуального уровней языкового мышления. На 

конкретных примерах проиллюстрированы особенности функционирования 

архетипных и библейских символов в поэзии И. Франко, прослеживается 

их динамика (символическое ядро – периферия), выделяются знаковые 

символемы, которые обогащают и дополняют национально-языковую 

картину мира. 

Выяснены главные теоретические проблемы, возникающие при 

исследовании символов как универсальной эстетической и 

лингвостилистической категории. Определены мотивационные 

экстралингвистические и интралингвистические факторы формирования 

основных и периферийных значений символов. Охарактеризованы 

символьные значения-новообразования в системе авторского поэтического 

дискурса. 

Ключевые слова: символ, символема, сема, семема, семантическое 

ядро, символическая нагрузка, архетип, библейская символика, компонент 

символического значения. 

 

ABSTRACT 

 

Lemets L.V. Symbols in Ivan Frankoʼs poetry: linguo-stylistic aspect. – 

The manuscript. 

Thesis for Candidate Degree in Philology (PhD): Specialty 10.02.01. – 

Ukrainian Language. – Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University. – 

Drohobych, 2018. 

The thesis focuses on the linguo-stylistic analysis of symbols in Ivan 

Franko’s poetry. The symbol is interpreted as a multicultural culturologically 

predetermined unit, the semantic core of which is represented by explicit and 

implicit symbolic semes, which directly correlate with the phenomena of 

archetypal, ethnomental and individual way of thinking. The functioning of 

archetypal and biblical symbols in I. Frankoʼs poetry has been researched on the 

basis of specific examples. It enables the author to deal with their dynamics 

(symbolic core – periphery), single out important elements enriching and 

complementing the national-language picture of the world. 

Definition analysis of the notion of symbol is carried out. Furthermore, 

the peculiarities of symbols classification as a category of Linguistics, 

Philosophy and Literary Studies are under consideration. The motivational 
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extralingual and intralingual factors of the main and peripheral symbols 

formation are determined. A wide range of theoretical issues that arise in the 

study of symbols in the linguostylistic aspect is outlined. The linguistic problem 

of the symbol turns out to lack unanimity. The symbol, for the most part, is 

considered as a unit of secondary nomination. In everyday speech, a word-

symbol is not marked by the frequency of usage, because its symbolic meaning 

is formed in the wide context on the basis of the connotative semes and is not 

clearly formulated. 

The dissertation follows the semantic principle of the classification of 

symbols in I. Frankoʼs poetry and analyzes dominant archetypes (light, sun, fire, 

darkness, word, language, blood, serpent, word, blood, snake), the biblical 

symbols (psyche, soul, heart, faith, hope, love, cross, sin), myths (Ixion, Avgia, 

Laocoon, Sphinx, Eol, Troy, Aeneas, Penates etc.), biblionyms (Lazarus, Adam, 

Eve, Solomon, Samson, Joseph etc.), theonyms (God, Jesus Christ and Godʼs 

Mother) etc.  

Figurative and symbolic characteristics of symbolemes studied by 

I. Franko are transformed into associative-symbolic complexes.  Each of them is 

modified in specific artistic variants, and being connected with the primary 

lexical meanings, is semantically complicated. Thus they contribute to the 

harmonious integrity of the text and enrich the national system of figurative 

thinking at the same time. Ivan Franko actualizes and expresses the expansion of 

the semantic range of the symbol (basic elements of the poetʼs semantic 

components, symbolic semes of peripheral field) via a thoroughly chosen verbal 

environment (epithets, attributive-subjective word combinations, metaphorical 

connections, associative background, original in structure and content 

comparisons). Metaphorization, symbolization, allegory are inseparable 

attributes of his poetic syntagmas, in which each component makes fictional 

discourse expressive. 

The linguo-stylistic analysis of the symbolism of I. Frankoʼs poetry 

proves not only his high skill and erudition, but also shows boundless 

possibilities of the Ukrainian polysemantic word, whose semantic-symbolic 

core, often enantiosemic, reveals its hidden deep meanings. Symbols in Ivan 

Frankoʼs poetry prove to be special signs of the global creative comprehension 

of the world by the author. They make a considerable contribution to the 

informativeness of poetry, create its intellectual basis, a profound semantic 

perspective. 

Keywords: symbol, symboleme, seme, sememe, semantic core, symbolic 

meaning, archetype, biblical symbolism, component of lexical meaning. 
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