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The article considers the concept of "love" as a complex and multidimensional phenomenon of mental, 

emotional life of a person with a high axiological status in many humanitarian and non-humanitarian disciplines: 

philosophy, religious studies, ethics, aesthetics, literary criticism, art criticism, psychology, anthropology, sociology, 

political science, and many others in modern English. In this study, some aspects of the study of the concept of "love" 

have been reflected: the analysis of conceptual love metaphors, which are the basis of typical metaphorical expressions 

on the material of the English language. 

Key words: concept, language, love, linguistics. 

 

УДК 821-14.09                                                                                                                                               Л.В. МОРОЗ  

 

ДО ПИТАННЯ ХУДОЖНЬОЇ ОБʼЄКТИВАЦІЇ РОЛЬОВОЇ ЛІРИКИ 

 

У статті розглядаються питання рольової лірики та її художньої обʼєктивації. 

Ключові слова: література, лірика, рольова лірика, художня література, автор. 

 

Постановка проблеми. Рольова лірика це лірична розповідь від першої особи, яка сприймається 

читачем як нетотожня автору. Рольовий характер ліричного «я» може виявлятися завдяки позатекстовим 

факторам, а може бути закладений в тексті як його іманентна властивість. Однак в будь-якому випадку у 

рольовій ліриці «я» поета відступає. Відкривається поезія іншого. Суб'єкт оповіді у рольовій ліриці - звичайно 

умовний персонаж, характерний для даної епохи або жанрової традиції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З другої половини ХХ ст. особливу увагу дослідників 

привертає проблема субʼєктної організації лірики і, відповідно, форм її художньої типологізації (праці В. 

Виноградова, М. Бахтіна, Б. Кормана, С. Бройтмана, М. Ткачука, І.Шацького, В. Назарця та ін.). Актуальності 

ця проблема набула у звʼязку як із загальним ускладненням в поезії ХІХ і особливо ХХ ст. форм вираження 

авторської свідомості, так і з утвердженням у її масиві так званої рольової лірики, протиставленої ліриці 

автопсихологічній (літературознавчі розвідки А. Боровської, І. Васильєва, І. Каргашина, С. Артьоміної, О. 

Гаркаві, В. Скобєлєва, Л. Гінзбург та ін.). 

Метою нашого дослідження є характеристика концептуально-змістовних засобів художньої 

обʼєктивації рольової лірики та прийомів їх стилістичного оформлення. 

Основним засобом концептуально-змістовної художньої обʼєктивації рольової лірики виступає 

декларований у поетичному творі статус субʼєкта мовлення, з тих або тих причин несумісний із біографічною 

іпостасою авторського «я». Найбільш типовими засобами концептуально-змістовної обʼєктивації рольової 

лірики є репрезентована у поетичному творі: 

Соціально-психологічна несумісність автора і субʼєкта мовлення (як декларація беззаперечної 

нетотожності соціального статусу або світоглядної позиції та психологічних рис автора і його персонажа): О. 

Маковей «Сон вдівця», І. Манжура «Босяцька пісня», С. Руданський «Пʼяниця», М. Чернявський «Гультяй», 

Бабай (Р. Нижанківський) «Замкнене коло раба сентиментального», Б. Бойчук «Фото з летовища»,  Ж. 

Васильківська «Пісня бездомних», Д. Лазуткін «Полудневі марення пана Очковського на околиці міста 

Прилуки» та ін. 

Культурно-історична несумісність автора і субʼєкта мовлення (як свідчення очевидної 

неможливості ототожнення автора і його персонажа за ознакою їхньої біографічної несумісності в історичному 

часі та культурологічних, естетичних або морально-етичних пріоритетів): Леся Українка «Остання пісня Марії 

Стюарт», П. Карманський «Футуристи»,   О. Ольжич «Вікінг», М. Рильський «Шекспір», М. Зеров «Сон 
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Святослава», Яр Славутич «Заповіт Мазепи», І. Пугач «Мовить Леся Українка», В. Стус «Останній лист 

Довженка» та ін. 

Гендерна несумісність автора і субʼєкта мовлення (як сигнал належності автора і його персонажа до 

протилежної статі): Б. Грінченко «І молилася я, й сподівалася я…», Б. Лепкий «Останній лист Катрусі»,             

М. Загірня «Я для свого краю працював, а тепер…», Леся Українка «Пан Народовець», А. Малишко «Як я 

любила тебе, Іване…», Д. Луценко «Зажурилася я…» та ін. 

Прийомами стилістичного оформлення засобів художньої обʼєктивації рольової лірики слід вважати 

мовленнєву манеру або мовленнєвий стиль субʼєкта мовлення поетичного твору, який більш або менш різко 

контрастує із літературною нормою мови і, відповідно, стилем, притаманним власне авторському «я».   

Прикладом рольового персонажа із специфічною мовленнєвою манерою є субʼєкт поетичного 

мовлення твору В. Самійленка «Возсоєдинєнний галичанин». Іронічне ставлення автора до специфічної 

мовленнєвої манери персонажа підкреслено вже у заголовку твору, а у самому тексті найбільш провокативні 

мовленнєві та світоглядні «ляпи» виділені автором розрядкою: 

Поважний зборе! хочу я 

Вам розказать душі для втіхи, 

Які Галичина моя 

Зробила в   р у с с ь к о с т і   успіхи. 

/.../ 

Наш Галич прагне вже давно 

До   м а т і н к и   прийти в обійми. 

Він зна, що захід – то багно, 

І він освіту східну прийме. 

/.../ 

У нас ще мова рідна є, 

Але я вияснив докладно 

Переконання те своє, 

Що в їй двох слів не скажеш складно, 

Що   т о  є с т ь   м о в а   п а с т у х і в 

А не суспільності всієї...  [1, с. 123–124]. 

Іншим прийомом стилістичної обʼєктивації рольового статусу субʼєкта поетичного мовлення є 

прихована («розлапкована») цитата, яку автор вкладає у монолог свого персонажа і яка безпомилково його 

ідентифікує. До поезії Л. Талалая «Вербою у світ проросте» додано епіграф з відомого вислову           Г. 

Сковороди «Мір ловил меня, но не поймал» [2, с. 206], який, втім, не може бути сприйнятий як сигнал чіткої 

ідентифікації субʼєкта поетичного мовлення (зрозуміло, що епіграф може бути додано не лише до рольового, а 

й до автопсихологічного тексту). Обʼєктивація субʼєкта поетичного мовлення як рольового персонажа 

відбувається у самому тексті твору включенням у його монолог цитати із вислову Г. Сковороди, наведеної й у 

епіграфі до твору: 

Не себе рятував я, а Слово, 

І не тіло, а душу беріг... 

От і все. Закінчилися лови. 

Світ ловив, а спіймати не зміг. 

Утечу і від плоті земної, 

І дорогу зима замете. 

Покладіть лише костур зі мною –  

Він вербою у світ проросте   [2, с. 206]. 

Перспективи подальших розвідок. До числа гостродискусійних питань дослідження наголошеної у 

статті наукової проблематики, які потребують подальшого вивчення, відносяться проблеми означення 

специфіки рольової лірики в системі субʼєктних форм вираження авторської свідомості, а також класифікації 

типів героїв рольової лірики. 
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The article deals with problems of role lyrics and their artistic objectivization. 
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