
276 

 

In accordance with the purpose of the study, a correlation analysis of the frequency of the 

combination of aggressive consonants and the coefficients of semantic-semiotic markers was 

performed in three poems by Osip Makovey («І я умію пісню…», 1891; «В дорогу, в дорогу!», 

1899; «Образок», 1900). 

The research was carried out with the help of methods of empirical research (observation 

as a purposeful and organized subjective perception of the three O. Makovey's poems 

considered, a description that helped us fix the results of this observation, measurements by the 

method of the semantic differential of C. Osgood were applied with the purpose of revealing the 

correlation between factors " combination of aggressive consonants "and" semantic-semiotic 

markers of poems by O. Makoveya. "The methods of the theorem the following were chosen for 

formal research: formalization as the construction of abstract-mathematical models aimed at 

revealing the essence of the correlation between the frequency combinations of "aggressive" 

consonants ([ГР], [РГ], [ДЗВ], [РХМ], [КР], [БР], [ХВ], [ПР], [ХВБ], [ШН], [ВШ], [ЧМ], 

[МЗ], [РН], [С’ЗД], [Т’ТР], [СПР], [JРЗ], [ЖД], [С’ЗМ]) and coefficients of semantic-

semiotic markers of three poems by O. Makovey, where such combinations occur as frequency 

ones, statistical methods were necessary for us to determine the mean values characterizing the 

entire the totality said correlation between the frequency combination of "aggressive" 

consonants and their semantics. 

Conclusion: we established an ambivalent trend: on the one hand, there is no correlation 

between the rates of the combination of aggressive consonants and the coefficients of semantic-

semiotic markers in O. Makovey's three poems; on the other hand, there is a clear correlation 

between the indices of the frequency of combinations of aggressive consonants and the non-final 

(average) indices of semantic-semiotic markers in the three O. Makovey's poems under 

consideration. 

Key words: combinations of "aggressive" consonants, coefficients of semantic-semiotic 

markers, correlation, poems of Osip Makovey. 
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Протягом століть релігія була і залишається фундаментальним 

чинником світової культури. Ще сто років тому в статті, присвяченій 
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творчості Данте, І. Франко писав: «Щодо християнства, то ми також не 

думаємо нехтувати його великого і доброчинного впливу на моральне 

відродження людей. Воно, без сумніву, дало старинному світові, що або 

задихався в безтямній розкоші, або пропав у чорній зневірі і розпуці, вищу 

мету життя, вказало йому новий світ ідей і вірувань, давало його душі зовсім 

іншу силу й іншу волю, ніж могли йому дати наскрізь матеріалістичні 

філософи епікурейської та цинічної школи і навіть ніж давали метафізичні 

спекуляції неоплатоників» [16, 12 - 13]. 

Історія української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. являє 

розмаїту художню картину, в якій поєднується високе трагічне і знижене, 

гуманне і людиноненависницьке, духовні злети і пристосуванство до 

жорстоких реалій повсякдення. Можна без перебільшення стверджувати, що 

українська історія, а відповідно й історія національної культури, - один з 

найтрагічніших прикладів у всезагальній історії людства. Звісно це не могло 

не стати одним із визначальних факторів духовної еволюції українства. Тому 

дослідження звернень української літератури до євангельського сюжетно-

образного матеріалу має безперечну актуальність і наукову перспективність. 

У праці основна увага зосереджується на дослідженні закономірностей 

та своєрідності функціонування євангельських образів і мотивів в українській 

літературі ХІХ – ХХ ст. Сучасні процеси відродження християнства 

вимагають поглибленого вивчення його впливу на формування національної 

духовності, розгляду проблеми в синхронному та діахронному аспектах. 

Релігія повсякчас відігравала виняткову роль у житті українського 

народу. Вона наклала помітний відбиток на світовідчуття і поведінку, 

сформувала й ідеали й ціннісні орієнтири, вплинула на моральні установки, 

знайшли відображення в його традиціях і звичаях. За спостереженням Т. 

Салиги, «релігійність як світогляд, а поетичність як засада людської натури, 

як категорія психологічна – це наша праоснова, це фундамент нашого 

духовного розвою, це материк, з якого починається українське поетичне 
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слово. Єдність релігійності й поетичності є якраз тим, що формувало, що 

різьбило наше художнє слово протягом століть» [15, 6 – 7]. 

Християнські твори стали могутнім чинником у формуванні та 

розвитку національної культури, особливо літератури. Вони відчутно 

вплинули на характер жанротворення, засоби зображення і загалом 

образність, символіку, метафоричність і стиль оригінального мистецтва. 

Сьогодні, на думку М. Жулинського, «визріває ембріон нової цивілізаційної 

якості культури, ідейним стимулом виростання якого  було вчення про 

людину як про істоту, створену за образом і подобою Бога, і про безмежну 

любов Бога до людини, проявом якої стала сама самопожертва Ісуса Христа 

заради спасіння людини і людства. Саме тому релігія й стала 

«фундаментальним компонентом культур», а культура, запліднена 

християнськими ідеями, зміцнювала уявлення про людську особистість та її 

відносини з соціумом, [….].В нових умовах національного буття українська 

культура «приречена» витворити універсум цінностей та ідеалів, в якому 

християнська ідея буде стимулюючою енергією духовного осягнення людини 

і світу на основі українських національних базових цінностей і пріоритетів» 

[8, 12 - 13]. 

Зосередження на літературному матеріалі ХІХ – ХХ ст. зумовлене тим, 

що саме в цей період відбувалися трагічні події та катаклізми, які стали 

визначальними не тільки в долі окремих народів, а й усієї загальнолюдської 

цивілізації. 

Досить широкий діапазон переосмислення образу Понтія Пілата в 

українській літературі: він використовується в якості традиційного образу-

символу; лаконічні свідчення євангелістів дописуються й продовжуються, 

при цьому євангельський контекст наповнюється численними соціально-

історичними та предметно-побутовими реаліями епохи. Нарешті, в ряді 

інтерпретацій письменники реконструюють внутрішній світ персонажа, 

зосереджуючи основну увагу на тій жахливій духовній катастрофі, яка 

сталася в житті Пілата після розп’яття Христа. У поемі О. Маковея 
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«Терновий вінок» (1900 р.; перша назва «Пілат») [9] історія Ісуса Христа 

«переповідається» Понтієм Пілатом, Іродом Антипою і Проклою. Причина 

такого трактування полягає в тому, що автор концентрує свою увагу на 

осмисленні справжніх причин на трагічну долю Ісуса. Мова йде, звичайно, не 

про божественну визначеність долі Месії, а про роль того реального 

людського світу, заради спасіння якого і прийшов Ісус Христос. При цьому 

авторська точка зору реалізується на різних змістових рівнях. У ліричних 

відступах, наприклад, читаємо: 

Пророк помер – темнота людська вбила 

страдальця, що вже бачив божий рай, 

а на землі кумирні поробила, 

свічками освітила темний край …[9, 263]. 

 

 А сам же Понтій Пілат причину смерті Ісуса вбачає в сліпій і темній 

силі, якій поет дає лаконічну, але дуже точку характеристику: 

… товпа – звірюка зла: 

її скаженості не сперти; 

коли вже крові забагла, 

то всяка кара замала, 

вона жадає мук і смерті [9, 251]. 

 

 Позиція прокуратора в «Терновому вінку», за задумом автора, повинна 

показати ті сумніви і душевний неспокій, які спонукають Пілата знову і 

знову говорити про Христа. Інакше кажучи, позиція прокуратора в поемі О. 

Маковея зумовлена «великою совістю». Але якщо Понтій зрозумів якоюсь 

мірою велич розп’ятого на хресті, то для Антипи Ісус – всього-на-всього 

бунтар, який був справедливо страчений за свої обурливі проповіді. В даному 

разі обмеженість Антипи посилюється постійно підкреслюваними автором 

невіглаством і духовною сліпотою єрусалимського народу. Для того, щоби 

відтворити ці моменти в їх суперечливому поєднанні, О. Маковей посилює 
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психологічний контекст твору численними тропами, паралелізмами, 

синаксичними фігурами, а також образно-стильовими елементами 

українського фольклору. При цьому цілісне епічне звучання поеми 

ускладнюється авторськими роздумами, які об’єктивують принципово 

тенденційні точки зору інших персонажів. 

 Загальновідомо, і досить повно відобразилося в численних історичних 

дослідженнях, що Рим ставився до завойованих і приєднаних провінцій з 

презирством і зверхністю. При цьому римський спосіб життя, римська 

культура, римська духовність оголошувалися і утверджувалися тим 

абсолютним зразком, який належало наслідувати. У різних джерелах 

наводиться ряд фактів, коли саме несприйняття римських традицій ставало 

причиною бунтів підкорених народів, які повставали проти чужоземного 

володарювання в ім’я захисту національних духовних цінностей. Відомо, що 

Пілат якось опинився в такій ситуації, коли, зазнаючи поразки, був змушений 

відмінити свої накази, які ображали релігійні вірування й обряди іудеїв. 

Римський прокуратор із поеми О. Маковея «Терновий вінок» відчуває, що 

класичний світ римської культури опинився на межі загибелі під тиском 

нових суспільно-політичних та ідеологічних обставин, однак все ж мріє 

перебудувати Єрусалим на кшталт своєї столиці: 

Хотілось би чи по добру, 

чи хоч по-злому руйнувати 

гнилу будівлю і стару 

і, заки тут чи там помру, 

покласти пишнії палати [9, 259]. 

 До того ж Пілат із твору О. Маковея – бундючний завойовник і 

нав’язливий політик, який не може і не хоче пізнати культурних традицій 

іудейського народу, у стосунках з яким поводить себе зверхньо і зневажливо, 

незмінно дотримуючись принципу повелителя: «Не заведеш ладу без кар» [9, 

258]. 
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 Змістове поєднання євангельського, фольклорного, літературного та 

історичного планів дозволяє авторам створювати складні соціокультурні 

моделі національного буття у всіх його суперечливих виявах. З цього погляду 

показова поема А. Григоренка «Храм Істини» (1992) [1]. Вона складається із 

трьох частин («Над Біблією», «Суд над Ісусом у Понтія Пілата», «Некрополь 

катів»), кожна з яких має специфічне смислове звучання і створює в цій 

тріаді міцні зв’язки між євангельським і реалістичним контекстами. 

 Якщо для першої частини поеми характерний уривчастий інтонаційний 

лад, свідома мозаїчність роздумів ліричного героя і його «двійника», то друга 

частина будуються за принципом розповідного контрасту. Її акцентоване 

етичне начало, в якому окреслюються моральні домінанти, вибухає 

драматичною дисгармонією констант світосприйняття ліричного героя. При 

цьому автор орієнтується на догматичну (канонічну) семантику 

євангельських персонажів, насамперед, - Понтія Пілата. Звичайна, можна 

полемізувати з автором, який новозавітну трагедію (зрада Ісуса Христа) 

концентрує на образі римського прокуратора. А. Григоренко активно 

використовує принципи примноження євангельських персонажів, що 

дозволяє йому надати кожному конкретному вчинку універсального значення 

і звучання. Ось один із прикладів: 

                                       О чорнії понтії пілати, 

Як ви навчились розпинати! 

Як ви навчилися нести 

На Землю праведну хрести! [1, 15]. 

 Принцип примноження євангельського Пілата аж ніяк не знімає 

провини і відповідальності за скоєне із загальновідомого персонажа, бо, як 

підкреслює поет, в усі історичні епохи в різних народів були ревні 

прихильники прокуратора. Одночасно А. Григоренко стверджує, що сучасні 

пілати ворожі до будь-якого вільнодумства, тому вони відправляють на хрест 

будь-кого, хто зважиться повстати проти існуючого світопорядку: 

На тім хресті пекельні муки, 
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Допоки й світ йому нести… 

Ісус дививсь, як Понтій руки 

Мив… щоб чужими розп’ясти. 

Ісус був першим. Ну а потім 

З’явився світу новий Понтій 

На той на тесаних хрестах 

Розп’яв одразу душ до ста. 

А далі більше, більше, більше 

Пілатів нових і хрестів. 

І фарисеї псами бігають: 

Кого ще можна розп’ясти? [1, 15]. 

 Використовуваний А. Григоренком принцип («пілати») не тільки 

свізвучний загальнокультурній традиції, але й, головне, в поемі він надає 

простір авторській фантазії, логічно пояснює вибудовувані історичні й 

культурологічні ряди: Христос – Ленін, Голгофа – Соловки, Голгофа – 

Колима, Пілат – Гітлер, Пілат – Сталін і т. п. Наприклад, 

Та коли хочеш трапить в рай, -  

За найсвятішую ідею 

Себе – не інших! – розпинай. 

Не треба «руки умивати», 

То – вибір понтіїв пілатів [1, 16 - 17]. 

 

Та й як він міг, сердега, знати, 

Коли на тім путі – пілати [1, 17]. 

 Вважаємо, що концепція поеми значно складніша, точніше – 

суперечливіша. По-перше, поет «скористався» можливістю застосовувати 

євангельські тексти до своїх роздумів про трагічні колізії ХХ ст., а по-друге, 

він, мабуть, став жертвою своєрідних «інформаційних шумів», які підсвідомо 

впливають на світогляд кожного автора. Маємо на увазі суперечливість 
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світоглядної позиції письменника, який відчуває на собі тиск колізії «старе – 

нове» в її підкреслено ідеологізованій інтерпретації. 

 Нарешті, третя частина поеми («Некрополь катів») за своїми 

формально-змістовими характеристиками, накресленими в попередніх 

частинах сюжетними колізіями є «модифікацією» Дантового пекла. Це  - 

чвоєрідна зустріч минулого і теперішнього, яка визначається строфою-

зачином: 

І якийсь Аліг’єрі Данте 

(Із сучасних таких пронир) –  

Богохульник, писака, романтик –  

Чорним ходом у пекло проник [1, 18]. 

 Після ретроспективного огляду Пекла в поетичну оповідь включається 

«Чорний Понтій з Чорної Галактики» [1, 21], роздуми якого акцентовано 

узагальнені; вони стали своєрідною універсальною домінантою його 

одкровень:  

Всесвітом керуєм ми, Пілати, 

Все під силу, все нам по плечу… 

Ми всесильні – Понтії Пілати –  

Невмирущі, всюдисущі ми … 

Людство – на Голгофу! … [1, 23]. 

 Біблійний символ Звізди Полин, що спочатку мав есхатологічне 

звучання, після чорнобильської трагедії отримав у сучасній літературі 

зловісно актуальне наповнення і саме в такій якості використовується для 

створення складного асоціативно-символічного підтексту, який формує із 

елементів різних культурних традицій ідейно-тематичне ціле. З цього 

погляду показовим виглядає фінал поеми А. Григоренка «Храм Істини», в 

якому поєднуються накреслені в попередніх частинах сюжетні колізії: 

В розпачі волаю: 

- Людство! 

Де ти?! 
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Глухо…. 

Тихо… 

Пустка і пітьма. 

Воскресися, озовись хто-небудь! 

Сам … 

Один …. 

Та часу тихий плин …. 

За віконцем у біблійнім небі 

Жевріє сумна Звізда Полин [1, 24]. 

 Асоціативно-символічні плани поеми А. Григоренка «Храм Істини» 

змістовно підтверджують вмсловлені нами положення про те, що при будь-

яких рівнях використання євангельського матеріалу здійснюється синтез 

традиційного та оригінально-авторського, історичне трактується як сучасне, 

а сучасне в свою чергу акцентовано демонструє свої звязки зі всім 

попереднім досвідом людської цивілізації. 
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