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РОЛЬ ЗАГОЛОВКІВ ЯК ВАЖЛИВИХ ТЕКСТОТВІРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У 

РОМАНАХ І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО 
 

Темою нашого дослідження стане теоретичне осмислення взаємозв’язку заголовка як важливого текстотвірного 

елементу й художнього тексту. Основа аналізу — романістика І. Нечуя-Левицького 1870-1890-х рр. («Причепа», «Не 

той став», «Поміж ворогами», «Навіжена»). Встановлено, що феномен авторського коду закладено саме в 

заголовках, які репрезентують смислове ядро тексту. Крім того, номінація твору відображає внутрішні психологічні 

колізії, що відбуваються в душі персонажа.   
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Постановка проблеми. Особливістю літера-

турної спадщини І. Нечуя-Левицького є зобра-

ження різних форм поведінки деградантів у кри-

тичних ситуаціях, оскільки аналіз психічних 

розладів особистості неможливий без урахуван-

ня впливу емоцій, по-настроєвих чинників. 

Окремий аспект — роль заголовків у худож-

ньому втіленні теми  деструктивної  поведінки 

людини в романах І. Нечуя-Левицького. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Виходячи з опрацьованих джерел, робимо вис-

новок, що роль заголовку як одного з головних 

текстотвірних елементів не є достатньо визна-

ченим. Обрані нами як об’єкт дослідження тво-

ри досі належно не проаналізовані, а в працях В. 

Коряка,  С. Єфремова, О. Білецького вони згаду-

ються тільки як факти творчої біографії пись-

менника. Г. Кравець, В. Власенко, Н. Крутікова, 

М. Левченко, М. Походзіло звернули увагу на 

жанрову форму, однак заголовкам так само 

практично не приділяють уваги. 

Мета статті. Зреферувавши науково-

теоретичні джерела, спробуємо на цій основі 

проаналізувати значення заголовків романів І. 

Нечуя-Левицього, їх роль у структурі 

художнього тексту.  

Основні результати дослідження. 
Тривалий час характерною рисою творчої 

спадщини І. Нечуя-Левицького вважалося 

зображення виключно соціальних катаклізмів. 

Однак контекст літературного доробку митця 

значно ширший, оскільки не обмежується 

оглядом реалістичних моделей буття. 

Письменник зображує характери «зсередини», 

акцентуючи увагу на специфічній формі 

вираження їх душевного  стану, розглядає під 

психологічним кутом деструктивні процеси 

внутрішнього єства персонажів. Поглиблений 

психоаналіз стає одним із головних аспектів 

творчості І. Нечуя-Левицького. Відтак 

докладний опис духовної нерозвиненості 

особистості, її моральної деградації знаходить 

свій відбиток у творчому доробку автора.  

Звернувшись до напрацювань попередників, 

констатуємо, що обрані нами як об’єкт 

дослідження твори майже не розглядаються з 

огляду на виділений нами аспект. Лише М. 

Походзіло докладно описує психологічне 

вмотивування  дій персонажів «Причепи», а в 

підручниках 80-х років XX століття з’являється 

думка про психологічний рівень проблематики 

творів І. Нечуя-Левицького. Відтак обраний 

нами ракурс для аналізу (причини й наслідки 

деградації) потребує більш пильної уваги, 

оскільки митець насправді глибоко досліджує 

причини девіантної поведінки людини, 

докладно описуючи її поступове опускання на 

соціальне «дно».  

Одним із домінантних елементів структури 

художнього тексту, який репрезентує його зміст, 

є заголовок. Тому важливим аспектом 

дослідження є визначення феномену авторсько-

го коду І. Нечуя-Левицького, закладеного в 

заголовки обраних нами для аналізу  творів. 

Заголовок, як правило, є прямою 

(первинною) номінацією, назвою абстрактного 

поняття (наприклад, ідеї або теми твору), а 

також повторною (вторинною) номінацією — 

назвою (ім’ям) головного персонажа [5:249]. 

Так, заголовок «Причепа» роману І. Нечуя-

Левицького є, насамперед, номінацією Зосі 

Пшепшинської, яку причепою неодноразово 

називав чоловік Яким Лемішковський, а 

нахабою — Ганя Серединська. Звернувшись до 

тлумачного словника сучасної української мови, 

«Словаря української мови» за редакцією Б. 
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Грінченка, словника української мови (в 11 

томах) визначаємо спільне тлумачення значення 

«причепи» як надмірно прискіпливої людини, 

яка до всього «чіпляється», а також надокучує 

настирними залицяннями [1:450; 5:345], або ж 

просто надокучливої людини [4:456]. Беремо до 

уваги також значення першої назви твору 

«Нахаба». Відтак нахаба — це той, хто діє 

безцеремонно, поводиться зухвало, порушуючи 

моральні норми й не зважає при цьому на 

ставлення до таких своїх дій інших [1:301; 

3:245]. За тлумачним словником Б. Грінченка 

«нахаба — це біда, напасть» [4:380].  

За словником синонімів сучасної української 

мови причепа (надоїда, настира, накидач, іржа, 

сльота, реп’ях) [3:450] та нахаба (зухвалець, 

нахабник, безчельник, хам, хамло, хамлюга, 

хамула) [3:946] становлять різні ряди синонімів. 

Так, у першому міститься більше слів  розмовної 

лексики, з другого боку, серед синонімів до 

слова «нахаба» є більше лайливої й зневажливої 

лексики, проте заголовки семантично 

споріднені, хоча й мають різні відтінки значень, 

насамперед емоційно-експресивні.  

Заголовки «Причепа» й «Нахаба» стосуються 

Зосі Пшепшинської, характеризуючи її як 

безцеремонну особу, яка зневажає інших заради 

задоволення власних бажань. Назви також від-

бивають і девіантну поведінку персонажа, зу-

мовлену внутрішніми психічними імпульсами. 

Отже, перший заголовок меншою мірою 

відмінний від другого за значенням, хоча наз-

вою «Нахаба» І. Нечуй-Левицький узагальню-

вав дії персонажа, які порушують морально-

етичні норми, а в «Причепі», на  нашу думку, 

більше акцентував на надокучливій поведінці 

людини. Відтак дві номінації тісно пов’язані, а 

разом утворюють семантичну єдність. 

Принагідно зауважимо, що заголовок роману 

«Навіжена» І.Нечуя-Левицького стосується 

Марти Кирилівни Каралаєвої. Звернувшись до 

тлумачних словників української мови, 

визначаємо, що «навіжена — це або психічно 

хвора людина, тобто божевільна, або людина з 

неврівноваженою, нестримною поведінкою, 

позбавленою розумного змісту» [1:643; 5:258; 

3:431]. Заголовок цього твору є вторинною 

номінацією (назвою окремої особи), тобто 

реперезентує образ Каралаєвої. Марта 

Кирилівна не дає дозволу на весілля доньки 

через власне невдале кохання в юному віці, 

страх самотності, мету одружитися раніше 

Марусі. Все це є ознаками психічної 

неврівноваженості персонажа, яка виявляється у 

відсутності бажання співвіднести мрії й 

дійсність, врахувати думку інших людей. Відтак 

семантичний потенціал назви твору підкреслює 

особливості характеру головного персонажа, 

вказуючи на наслідки нестабільної поведінки 

Каралаєвої.   

Для визначення смислу заголовку «Поміж 

ворогами» вважаємо за необхідне визначити  

значення слова «ворог — той, хто перебуває у 

стані ворожнечі, боротьби з ким-небудь, а також 

недруг, супротивник» [2:829; 5:456; 4:523]. На 

нашу думку, йдеться про боротьбу о. Артемія й 

писаря Коцюбенка, а також тих, хто постраждав 

через неї — Леонід Семенович і Ватя. 

Неможливість весілля останніх і загалом перебіг 

їхніх стосунків закодовано в номінації твору.  

Семантику заголовку «Не той став» визна-

чаємо, спираючись на значення дієслова «става-

ти» в переносному значенні — переставати 

розвиватися, просуватися вперед  [1:1347; 3:347; 

5:845]. Заголовок твору є первинною номіна-

цією, проте стосується головного персонажа й 

змін його єства. І. Нечуй-Левицький зображує 

моральну деградацію Романа, який поступово 

замикається в собі, перестає цікавитися 

життєвими проблемами, забуває про дружину й 

працю, ізолюється у власному світі. Так, він не 

розвивається й не просувається вперед, а 

навпаки стає іншим і ніби застигає в такому 

стані. Тому й смерть його дружини Соломії 

можна вважати наслідком цих змін. Відтак зміст 

твору замикається в його номінації  й відображає 

внутрішні психологічні колізії, що відбуваються 

в душі персонажа.   

Висновки  та пропозиції. Отже, аналізуючи 

кожен заголовок, доходимо висновку, що всі 

назви є своєрідними тезами змісту художніх 

текстів. Крім того, номінації стають не тільки 

показниками естетично-художнього 

авторського коду, але й відображають зміст і, в 

цілому, неповторність твору. Заголовки 

«Причепа», «Навіжена» й «Не той став» прямо 

співвіднесені з головними персонажами творів 

та їхніми діями, у «Поміж ворогами»  увагу 

акцентовано на ворожнечі   о. Артемія й писаря 

Коцюбенка та її наслідків.   
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Дейнега Ю.В. 

РОЛЬ ЗАГОЛОВКОВ КАК ВАЖНЫХ ТЕКСТООБРАЗУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ В РОМАНАХ И. НЕЧУЯ-

ЛЕВИЦКОГО 

Темой нашего исследования станет теоретическое осмысление взаимосвязи заголовка как важного 

текстообразующего элемента и художественного текста. Основа анализа - романистика И. Нечуя-Левицкого 1870-

1890-х гг. («Причепа», «Не тот стал», «Между врагами», «Бешеная»). Установлено, что феномен авторского кода 

заложено именно в заголовках, представляющих смысловое ядро текста. Кроме того, номинация произведения 

отражает внутренние психологические коллизии, происходящие в душе персонажа. 

Ключевые слова: И. Нечуй-Левицкий, заголовок, проза, текст, номинация. 

 

Deineha Y. 

THE ROLE OF HEADLINES AS THE IMPORTANT TEXTILE ELEMENTS IN THE ROMANS OF I. NECHUAY-

LEVITSKY 

The topic of our study will be a theoretical understanding of the relationship of the title as an important text-creating element and 

artistic text. The basis of the analysis is the novelist I. Nechuy-Levyts'kyj 1870-1890's ("Trailer", "Not that became", "Between 

enemies", "Navigated"). It is established that the phenomenon of the author's code is laid in the headings that represent the semantic 

core of the text. In addition, the nomination of the work reflects the internal psychological conflicts that occur in the soul of the 

character. 

Key words: I. Nechui-Levytsky, title, prose, text, nomination. 
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