
Міністерство освіти і науки України  

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Міністерство освіти і науки України  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

Кваліфікаційна наукова   

праця на правах рукопису 

 

БУК СОЛОМІЯ НЕСТОРІВНА  

 

УДК 81‘(32+33+373+374)=161.2Франко 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

 

КОРПУСНО-ЛЕКСИКОГРАФІЧНІ ТА ЛІНГВОСТАТИСТИЧНІ ВИМІРИ 

ВЕЛИКОЇ ПРОЗИ ІВАНА ФРАНКА: СЛОВНИК І ТЕКСТ 

 

10.02.01 — українська мова 

 

Подається на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і 

текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

 С. Н. Бук 

 

 

Науковий консультант доктор філологічних наук, професор,  

заслужений діяч науки і техніки України,  

академік Академії Наук Вищої Школи України 

Бацевич Флорій Сергійович,  

Львівський національний університет імені Івана 

Франка, завідувач кафедри загального мовознавства  

 

Київ — 2021 



 2 

АНОТАЦІЯ 

 

Бук С. Н. Корпусно-лексикографічні та лінгвостатистичні виміри великої прози 

Івана Франка: словник і текст. — Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.01 — українська мова, Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2021. 

 

Дисертацію присвячено пошуку стратегій комплексного системного корпусно-

лексикографічного та лінгвостатистичного опису ідіолекту автора, створенню мето-

дології розкриття квантитативної специфіки Франкового тексту як необхідного 

складника якісного його опису. 

У роботі вперше випрацювано методику і принципи створенння лінгвістично 

анотованого корпусу тексту великої прози І. Франка (КТ ВПФ); створено 

лінгвістично анотований КТ ВПФ як мультифункційний ресурс для вивчення 

лексики, морфології, семантики, структури та інших аспектів ВПФ; укладено 

частотні словники (ЧС) усіх дев‘яти українськомовних творів цієї групи текстів 

І. Франка; обґрунтовано та реалізовано на практиці принципи квантитативної 

параметризації великої прози автора, яка демонструє внутрішню диференціацію 

творів одного письменника; здійснено повну інвентаризацію лексичного складу 

ВПФ, виявлено та описано фундаментальні параметри статистичної структури ВПФ 

на лексичному та морфологічному рівнях; виявлено співвідношення прямого та 

авторського мовлення; детермінативні ознаки запропонованої лінгвостатистичної 

моделі ідіолекту письменника виявлено у зіставленні з українською художньою 

прозою загалом.  

У результаті аналізу новітніх наукових досліджень авторського ідіолекту вияв-

лено тенденції до його лексикографічної параметризації, увагу до кількісної складо-

вої частини його опису та застосування комп‘ютерних технологій, зокрема створен-

ня КТ. На першому етапі укладено КТ ВПФ, джерелами якого обрано  останні при-
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життєві видання творів, розроблено архітектуру його складового елемента — поль-

сько-українського та українсько-польського паралельного корпусу автоперекладів 

І. Франка. Специфіка написання, авторського та видавничого редагування, публіка-

ції та автоперекладу творів ВПФ зумовила оригінальну структуру КТ ВПФ, у якому 

слід враховувати усі ці аспекти.  

Завдяки КТФ здійснено повну інвентаризацію лексичного складу ВПФ, що фік-

сує 26 368 одиниць у 506 722 слововживаннях із врахуванням розрізненої омонімії. 

Створений конкорданс демонструє контексти вживання усіх слововживань і лексем. 

Обґрунтовані та реалізовані на практиці принципи квантитативної параметри-

зації великої прози автора уможливили укласти ЧС усіх дев‘яти українськомовних 

творів цієї групи текстів І. Франка, а також виявити і довести факт, що ВПФ — не 

однорідна, а демонструє внутрішню диференціацію за багатьма фундаментальними 

параметрами статистичної структури, поданими нижче. 1. За обсягом тексту: найдо-

вший — «Перехресні…» (93 890), найкоротший — «Boa constrictor» (43 215). 2. За 

обсягом словника: найбільший — «Перехресні…» (9 978), найменший —  «Boa 

constrictor» (6 177). 3. За індексом різноманітності: найбільший — «Boa constrictor» 

(0,181), найменший —  «Перехресні …» (0,106), що підтверджує обернену залеж-

ність багатства словника від обсягу тексту. 4. За обсягом низькочастотної лексики: 

найбільший у «Перехресних …» (4 907), найменший у «Захарі …» (3 250). Обчис-

лення показують, що вона становить більше, ніж половину словника лексем у біль-

шості творів (54,9 %– 49,2 %), про це також свідчать відповідні індекси варіативнос-

ті словника. Індекс винятковості тексту корелює з цими даними, він найвищий у  

коротких творах (0,099–0,075) і нижчий у довших романах (0,069–0,052). 5. За обся-

гом високочастотної лексики у тексті. Слововживання із частотою 10 і більше ста-

новлять близько 67–79 % у кожному творі, це демонструє відповідний індекс конце-

нтрації тексту, який прямо пропорційний обсягові тексту. 6. За обсягом високочас-

тотної лексики у словнику. Найчастотніші слова охоплюють близько 7–10 % словни-

ка лексем, цю залежність відображає відповідний індекс концентрації словника. 

7. За співвідношенням прямого та авторського мовлення: найбільше цих типів нара-
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тиву мають «Великий шум» 49,1 / 50,9 та «Перехресні …» 48,5 / 51,5, найменше діа-

логів у «Boa constrictor» 21,7 / 78,3.  

Морфолого-статистичні характеристики ВПФ у словнику (іменники (35.5%), 

дієслова (33,2%), прикметники (20,5%), прислівники (7%), службові (2,2), числівник 

(0,7)) і тексті (службові частини мови (25,8%), іменники (23,5%), дієслова (18,1%), 

займенники (15,6%), прислівники (8,4%),  прикметники (7,5%), числівники (1,1%)),  

їх кількісне співвідношення: індекс епітетизації (найвищий у «Перехресних …» 

3,45, «Основах …» 3,28, «Великому шумі» 3,25, «Бориславі …» 3,04, а, отже найбі-

льше епітетів на один іменник зафіксовано у «Boa constrictor» 2,96, «Для домашньо-

го …» 2,92, «Не спитавши …» 2,82, «Петрії …» 2.74, «Захар …» 2,69); індекс дієслі-

вних означень (найвищий у «Петріях …» 0,53, «Бориславі …» 0,50, найнижчий – у 

«Великому шумі» 0,40); ступінь номінальності (найвищий у «Захарі …» 1,56, «Ве-

ликому шумі» 1,40,  найбільш динамічною дія є в «Перехресних …» 1,27 та «Осно-

вах …» 1,30). Загалом, усі морфологічні класи мають індивідуальну поведінку у ко-

жному з творів. Отже, доведено гіпотезу, що квантитативні характеристики 

словника і тексту конкретного письменника не гомогенні, а демонструють 

внутрішню диференціацію за різними параметрами. Водночас вони можуть 

слугувати детермінативними ознаками ідіолекту автора, творячи таким чином його 

лінгвостатистичну модель. 

Семантичне маркування експлікує дані для аналізу онімного простору, так, на 

прикладі «Перехресних …» виявлено 126 різних онімів у 2 167 слововживаннях. Ві-

дсоткова вага власних назв для словника (126×100/9 978 = 1,26%) і тексту 

(2 167×100/93 890 = 2,3%), а це становить суттєву частку іменників у тексті (9,74 %). 

Завдяки ЧС отримано також частотні зони словника, які розглянуто на матеріалі 

«Великого шуму»: найчастотніша лексика (ранг 1–104) — це службові частини мо-

ви, займенники, дієслова із найзагальнішим значенням, дієслова мовлення, мислен-

ня і т. д.; іменники на позначення звертань, назви персонажів, частин тіла. Лексика 

із верхньою середньою частотністю (ранг 105–479, частота 49–10) займає 5,8 % сло-

вника та 19,5 % тексту і за складом суттєво не відрізняється від лексики із нижньою 
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середньою частотністю (ранг 480–2802, частота 9–2) — це власні назви головних 

персонажів, загальні назви людей, їх соціального стану, терміни спорідненості, сло-

ва, пов'язані із життям та побутом людей, зокрема селян, часові проміжки, абстракт-

ні іменники, дієслова мовленнєвої діяльності, мислення, зорового сприйняття, фізи-

чної дії. До низькочастотної лексики (ранг 480–2802, частота 9–2) належать топоні-

ми, власні назви епізодичних персонажів, деякі діалектизми, застаріла лексика. 

Верифікативність зіставлення ЧС ВПФ з ЧС сучасної української художньої 

прози (Перебийніс, 1981) загалом ґрунтується на фактично однаковому їх обсязі та 

спільних принципах і методах побудови. Оскільки ЧС сучасної української худож-

ньої прози укладено на основі текстів з 25 книг 22 письменників, то очікувано, у 

словнику ВПФ менше різних лексем (на 21%),  нижчий індекс різноманітності 

(0,054 та 0,067 відповідно), менше  слів з частотою 1 (на 25,5%), нижчий індекс ви-

нятковості для тексту (0,022 та 0,029 відповідно) і для словника (0,42 та 0,43 відпо-

відно), більше найчастотнішої лексики у тексті (89,5% та  82,1% відповідно), вищий 

індекс концентрації тексту (0,895 та 0,821 відповідно), найчастотніші леми також 

покривають більше лексики у словнику (17,2% та 15% відповідно). Застосовані кри-

терії та методи одночасно засвідчують, що: 1) різниця між покриттям тексту гапак-

сами становить лише 0,06%, а між покриттям гапаксами словника становить всього 

1%; 2) кількість високочастотних лем у творах І. Франка, навпаки, на 322 леми ниж-

ча, ніж в українській художній прозі загалом (4 681 та 5 003 відповідно). Таким чи-

ном, багатство лексики та особливість майстра слова І. Франка лежить у нечастому 

послуговуванні словами 10 та бальше разів.  

Індекс діалогічності КТ ВПФ демонструє суттєво більшу частку прямого 

мовлення стосовно авторського (40,6 : 59,4 %) порівняно з українською художньою 

прозою ХХ ст. (28,2 : 71,8 %), отже є підстави вважати його дистинктивною ознакою 

письменницького ідіолекту, до того ж для кожного з цих текстових піджанрів лінг-

востатистичні параметри відрізняються як кількісно, так і якісно. Порівняння також 

виявило, що письменник використовував дещо менше епітетів до кожного іменника, 

ніж усереднений художній стиль (індекс епітетизації 3,03 і 3,00 відповідно) та одна-
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кову кількість дієслівних означень (0,46). Одночасно ВПФ більш динамічна, оскіль-

ки співвідношення іменників та дієслів у письменника менше (індекс номінальності 

1,30 і 1,41 відповідно). Отже, тексти І. Франка мають власну статистичну структуру, 

яка піддається кількісному опису з подальшою якісною інтерпретацією, і яку можна 

виміряти у багатоаспектних параметрах.  

Сукупність одержаних результатів значним чином вирішує важливу наукову 

проблему — встановлення механізмів функціонування словника і тексту ВПФ, фор-

мування лінгвостатистичної її моделі. Творчість І. Франка — глибоко самобутнє 

явище, оригінальність його світогляду і художнього бачення зумовили індивідуаль-

но неповторний характер його ідіолекту, авторських особливостей відбору лексич-

них, морфологічних, стилістичних, текстуальних та ін. засобів мови. 

Основні результати здійсненого дослідження введено до лекційних курсів на-

вчальних дисциплін «Основи квантитативної лінгвістики», «Вступ до прикладної 

лінгвістики», «Вступ до комп‘ютерної лінгвістики» на філологічному факультеті 

Львівського національного університету імені Івана Франка. Напрацювання втілено 

у посібнику «Основи статистичної лінгвістики» (Львів, 2008), у 4-х опублікованих 

словниках та у конкордансі роману І. Франка «Перехресні стежки», який доступний 

онлайн. Одержані нові наукові положення щодо концепції, принципів, методології 

та стратегії корпусно-лексикографічної та лінгвостатистичної параметризації 

ідіолекту можуть використовуватися для наукових теоретичних, прикладних та 

методичних праць, у навчальних курсах, а також для дескрипції ідіолектів інших 

письменників. Результати дисертації можуть слугувати одним з етапів роботи над 

словником мови письменника (етап визначення реєстру слів), а також над 

створенням повного корпусу текстів І. Франка. Виявлені у праці дані — цінні для 

укладання словника мови письменника тлумачного типу, зокрема конкорданс 

унаочнює сполучуваність та семантику слів; зведений частотний словник подає 

повний список лем, морфологічно анотований корпус текстів забезпечує 

інформацією про всю різноманітність словоформ кожної лексеми та їх 

частиномовну належність. Ці результати також важливі для створення словника 
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західноукраїнського варіанта української мови зламу ХІХ–ХХ століть. Теоретична 

цінність праці полягає у створенні теоретичної бази застосування інструментарію 

лінгвостатистики для системної цілісної та комплексної характеристики ідіолекту 

письменника й окремо обраних його фрагментів за різними параметрами.  

 

Ключові слова: корпус текстів, статистичні параметри тексту (мовлення) та мо-

ви (словника), частотний словник, лематизація, морфологічна анотація корпусу тек-

стів, семантична анотація корпусу, частини мови, пряме мовлення, авторське мов-

лення, велика проза, Іван Франко, українська мова. 
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Abstract 

 

Buk S. N. Corpus lexicographic and linguistic statistical dimensions of Ivan Franko‘s 

long prose fiction: Vocabulary and text. – Qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript. 

Thesis for the Degree of Doctor of Sciences in Philology, specialty 10.02.01 – 

Ukrainian Language, Taras Shevchenko National University of Kyiv. Kyiv, 2021. 

 

The study is devoted to the search for strategies connected with complex systematical 

corpus lexicographic and statistical linguistic description of the author‘s idiolect, leading 

to the creation of a methodology for revealing the quantitative specificity of Franko‘s texts 

as a necessary component of its qualitative description. 

In this unique work, the methods and principles of creating a linguistically annotated 

text corpus of Ivan Franko‘s long prose fiction (TC FLPF) were developed, including its 

architecture, structure, variability of works, various editions, etc., are all taken into account 

to provide a more robust multifunctional resource for studying the vocabulary, morpholo-

gy, semantics, text structure and other significant aspects. 

A complete list of the FLPF vocabulary was made, consisting of 506 722 tokens and 

26 368 types with the disambiguated homonymy. The fundamental parameters of the sta-

tistical structure at the lexical level were identified and described for direct and author‘s 

speech: text and lexeme vocabulary volumes, the richness of the vocabulary (index of va-

riety), the amount of hapax legomena, their fraction in text and vocabulary, exclusiveness 

index for text and vocabulary, amount of words in text with frequency 10 and higher, their 

fraction in text and vocabulary, concentration indexes for text and vocabulary. Important 

and signficant similarities and differences were found, resulting in a new statistical param-

eter for the writer‘s language and style being offered, these being the percentage ratio of 

hapax legomena and frequently used lemmas and were beneficial to the discovery, deter-

mination, and precise description of the features of the author‘s style. 

An analysis of the latest scientific studies of the author‘s idiolect reveals tendencies 
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to its lexicographic parameterization, quantitative component of its description, and the 

application of computer technologies in particular towards the creation of a text corpus. At 

the first stage, a TC FLPF was compiled, sourced from the latest editions of the works of  

Ivan Franko.  The architecture of its constituent elements was developed using the Polish–

Ukrainian and Ukrainian–Polish parallel corpora of Ivan Franko‘s autotranslations. The 

peculiarities of writing process, author‘s and publishing editing, publication and self-

translation of the FLPF were taken into account to determine the original structure of this 

TC.  The created concordance demonstrates the contexts of use of all types and tokens. 

Nine frequency dictionaries of all Ukrainian language works of the FLPF were com-

piled. The principles of quantitative parameterization of the mentioned works are substan-

tiated and implemented in practice which demonstrate the internal differentiation of the 

works of one writer to the following parameters.  These following parameters are: 

1. Text volume: the longest is ―The Cross-Paths‖ (93 890), the shortest is ―Boa con-

strictor‖ (43 215). 2. Lexeme volume: the biggest is ―The Cross-Paths‖ (9 978), the small-

est is ―Boa constrictor‖ (6 177). 3. Index of variety: the highest is ―Boa constrictor‖ 

(0.181), the lowest is ―The Cross-Paths‖ (0.106), which confirms the inverse dependence 

of the vocabulary richness on the text volume. 4. The amount of hapax legomena: the big-

gest ―The Cross-Paths‖ (4 907), the smallest ―Zakhar Berkut‖ (3 250). The calculations 

show that it is more than half of the vocabulary of tokens in most works (54.9–49.2 %), 

this is also evidenced by the relevant index of vocabulary variety. Text exclusiveness cor-

relates with these data, it is the highest in short works (0.099–0.075) and lower in the 

longer novels (0.069–0.052). 5. The amount of words in text with frequency 10 and higher 

cover about 67–79 % in every work, this is shown by the corresponding text concentration 

index, which is directly proportional to the volume of the text. 6. The amount of words in 

vocabulary with frequency 10 and higher cover about 7–10 % of lemmas, this dependence 

is reflected by the corresponding dictionary concentration index. 7. The ratio of direct and 

author‘s speech: ―The Great Noise‖ 49.1 / 50.9 and ―The Cross-Paths‖ 48.5 / 51.5 have the 

most of these types of narrative, while ―Boa constrictor‖ 21.7 / 78.3 has the least of the di-

alogs. 
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The statistical morphological characteristics of FLPF are calculated for vocabulary 

(nouns (35.5%), verbs (33.2%), adjectives (20.5%), adverbs (7%), functional words (2.2), 

numbers (0.7)) and text (functional words (25.8%), nouns (23.5%), verbs (18.1%), pro-

nouns (15.6%), adverbs (8.4%), adjectives (7.5%), numbers (1.1%)), their quantitative ra-

tio: epithetization index (the highest in ―The Cross-Paths‖ 3.45, ―Pillars of Society‖ 3.28, 

―The Great Noise‖ 3.25, ―Boryslav Laughs‖ 3.04, so, the most epithets for one noun are 

found in ―Boa constrictor‖ 2.96, ―For the Hearth‖ 2.92, ―Without Asking a Wade‖ 2.82, 

―Petrijs and Dovbushchuks‖ 2.74, ―Zakhar Berkut‖ 2.69); the index of verb attributes (the 

highest is in ―Petrijs and Dovbushchuks‖ 0.53, ―Boryslav Laughs‖ 0.50, the lowest is in 

―The Great Noise‖ 0.40); the nominalization index (the highest is in ―Zakhar Berkut‖ 1.56, 

―The Great Noise‖ 1.40, the most dynamic action is in ―The Cross-Paths‖ 1.27 and ―Pillars 

of Society‖ 1.30). In general, all parts of speech have individual behavior in each of the 

works. Thus, the hypothesis is proved that the quantitative characteristics of text and vo-

cabulary of a particular writer are not homogeneous, but demonstrate internal differentia-

tion by different parameters. At the same time, they can serve as determinative features of 

the author‘s idiolect, creating in this way his statistical lingual model. 

Semantic annotation explains the data for the analysis of the onym space, so, on the 

example of ―The Cross…‖ 126 different onyms were found in 2 167 word usages. Per-

centage of proper names for the vocabulary (126×100/9 978 = 1.26%) and text 

(2 167×100/93 890 = 2.3%), and this is a significant part of nouns in the text (9.74%). 

Making use of the frequency dictionary, the frequency zones of the dictionary were also 

obtained, which are considered on the material of ―The Great Noise‖: the most frequent 

vocabulary (rank 1–104) are functional parts of speech, pronouns, verbs with the most 

general meaning, verbs of speech, thinking, etc.; nouns to denote appeals, names of char-

acters, body parts. Words with upper average frequency (rank 105–479, frequency 49–10) 

occupies 5.8% of the dictionary and 19.5% of the text and does not differ significantly 

from the words with lower average frequency (rank 480–2802, frequency 9–2), they are 

the proper names of the main characters, common names of people, their social status, 

terms of kinship, words related to everyday life of people, in particular peasants, time in-
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tervals, abstract nouns, verbs of speech activity, thinking, visual perception, physical ac-

tions. Low-frequency words (rank 480–2802, frequency 9–2) include toponyms, proper 

names of episodic characters, some dialectisms, and outdated vocabulary. 

The verifiability of comparing the frequency dictionary of FLPF with the frequency 

dictionary of modern Ukrainian long prose fiction (Perebyinis, 1981) is based on a similar 

volume as well as the common principles and methods of construction. Since the general 

frequency dictionary of Ukrainian long prose fiction is based on texts from 25 books by 22 

writers, it is expected that there are fewer different tokens in the FLPF dictionary (0.054 : 

0.067 respectively), less hapax legomena (by 25.5%), the exclusiveness index is lower for 

text (0.022 : 0.029 respectively) and for vocabulary (0.42 : 0.43 respectively), more words 

with the frequency 10 in text (89.5% : 82.1% respectively), the text concentration index is 

higher (0.895 : 0.821 respectively), the most frequent lemmas also cover more vocabulary 

(17.2% : 15% respectively).  

The applied criteria and methods simultaneously show that: 1) the difference between 

the coverage of the text by hapaxes is only 0.06%, and between the coverage of the vocab-

ulary by hapaxes is only 1%; 2) in spite of expectation, the number of high-frequency 

lemmas in the works of Ivan Franko is 322 lemmas lower than in Ukrainian long prose fic-

tion in general (4 681 : 5 003, respectively). Thus, the vocabulary richness and the peculi-

arity of Franko‘s style lies in the infrequent use of words 10 or more times. 

The dialogicity index of TC FLPF shows a significantly higher part of direct speech 

in relation to the author‘s (40.6 : 59.4%) in comparison with the Ukrainian long prose fic-

tion of the 20th century (28.2 : 71.8%), so there is absolute reason to consider it a distinc-

tive feature of the writer‘s idiolect, in addition, for each of these textual forms of narration 

linguistic and statistical parameters differ both quantitatively and qualitatively. 

The set of obtained results is a significant breakthrough, solving an important scien-

tific problem which is the establishment of mechanisms for the functioning of the vocabu-

lary and the text of the FLPF, the formation of its linguistic and statistical model. FLPF are 

deeply original works of the human spirit; the originality of his worldview and artistic vi-

sion determined the individually unique character of his idiolect, the author‘s peculiarities 
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of the selection of lexical, morphological, stylistic, textual, and others means of speech. 

The main results of the research are applied in the lecture courses ―Fundamentals of 

Quantitative Linguistics‖, ―Introduction to Applied Linguistics‖, ―Introduction to Compu-

tational Linguistics‖ at the Faculty of Philology of the Ivan Franko National University of 

Lviv. The materials of this work are embodied in the textbook Fundamentals of Statistical 

Linguistics (Lviv, 2008), in 4 published dictionaries and in the concordance of Ivan 

Franko‘s novel ―The Cross-Paths‖ which is available online. 

The obtained new scientific provisions on the concept, principles, methodology and 

strategy of corpus-lexicographic and linguistic-statistical parameterization of idiolect can 

be used for scientific theoretical, applied and methodological works, in training courses, as 

well as for describing idiolects of other writers. The results of the monograph can serve as 

one of the stages of work on the dictionary of the writer‘s language (the stage of determin-

ing the register words), as well as on the creation of a complete body of texts by 

Ivan Franko. 

The data revealed in this work are valuable for compiling an explanatory type dic-

tionary of Franko‘s language, in particular, concordance illustrates the syntagmatics and 

semantics of words; the integrated frequency dictionary provides a complete list of lem-

mas, the morphologically annotated text corpus provides information about all the variety 

of word forms of each token and their part of speech affiliation. These results are also im-

portant for the creation of a dictionary of the Western Ukrainian version of the Ukrainian 

language at the turn of the 19th–20th centuries. The theoretical value of the monograph is 

a creation of a theoretical basis for the usage of linguistic statistics tools for the systemati-

cal holistic and complex characteristics of the idiolect of the writer and its fragments se-

lected by various parameters. 

Keywords: text corpus, statistical parameters of text (speech) and language (vocabu-

lary), frequency dictionary, lemmatization, morphological annotation of the text corpus, 

semantical annotation of the text corpus, parts of speech, direct speech, author speech, 

long prose fiction, Ivan Franko, Ukrainian.
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БС — багатство словника 

ВПФ — велика проза Івана Франка 
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КТФ — корпус текстів І. Франка 
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вл. н. — власна назва 

дієсл. — дієслово 

євр. — єврейське 

ж. р. — жіночий рід 
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ім. — іменник 
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озн. арт. — означений артикль 
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прийм. — прийменник 
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ВСТУП 

 

Стан дослідження проблеми. Інтердисциплінарність, характерна для 

гуманітарної сфери знань, кін. ХХ–поч. ХХІ ст. актуалізує множинні дослідницькі 

підходи у лінгвістичному вивченні творчості ключових постатей національної 

культури. Після Т. Шевченка І. Франка вважають найвидатнішою фігурою 

української культури. Його спадщина складає близько 6 000 позицій, що охоплюють 

близько 100 томів. У кожній національній лексикографії особливу увагу акцентують 

на іменах класиків, визнаних майстрів національної літератури 

[Шестакова 2003: 17]. Творчість І. Франка — глибоко самобутнє явище, 

оригінальність світогляду і художнього бачення зумовили індивідуально-

неповторний характер його ідіолекту, авторських особливостей відбору лексичних, 

морфологічних, синтаксичних, стилістичних, прагматичних, текстуальних та ін. 

засобів мови. 

Якщо зіставити кількість літературознавчих та мовознавчих досліджень твор-

чості І. Франка, то шалька терезів схилиться у сторону перших. Лінгвістичні ж на-

прями аналізу доробку письменника торкались багатьох важливих питань: ролі 

І. Франка у творенні літературної мови [Жилко 1956; Ощипко 1957; Франко 1958; 

Гузар 1998; Грещук 2007], внеску в ономастику [Vlasenko-Bojchun 1981; Сколоздра 

2009], його мовотворчості й естетичної концепції [Панько 1992; Сербенська  1992], 

деяких проблем загального мовознавства у його науковій спадщині [Ковалик 1965; 

Галенко1998; Медвідь 1998], правопису його творів [Мацюк 1991; Білоус 1998; Тер-

лак 2010а], термінології [Пінчук, Регушевський 1966; Кочан 1998; Регушевський 

2002]. Чи не найширшого висвітлення отримала стилістика творів [Полюга 1977; 

Бацевич 1998; Ціхоцький 2004], зокрема, наголосу [Ovcharenko 1960], вживання діа-

лектизмів [Онишкевич 1963; Лев 1991; Рабій-Карпинська 1991; Закревська 1998; 

Матвіяс 2003], арготизмів [Горбач 1963], синонімів [Ощипко 1960], дослідження 

синтаксису творів [Петличный 1965; Труш 2008], концептологічний аналіз [Ясінов-

ська 2013], характеристика символів, комунікативних стратегій і тактик, дискурсив-
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ного простору мовної особистості [Космеда 2006; Бацевич 2013, 2019а, б; Сваричев-

ська 2013; Загнітко 2019] тощо. 

Проте, незважаючи на досить широку тематичну різновекторність опрацьова-

них питань, у творчості Генія залишаються майже не вирішені. Серед них — ство-

рення словника мови І. Франка (на цьому наголошують, зокрема, І. Ковалик [1972], 

З. Терлак [2010], І. Ціхоцький [2010]), анотованого корпусу його текстів, а також 

квантитативне дослідження творів письменника, оскільки у лінгвістиці зламу ХХ–

ХХІ ст. особливо актуальними стали міждисциплінарні дослідження мови, до яких 

належить і застосування статистичних методів до мовних об‘єктів. Із цього погляду 

особливої уваги заслуговує задум створення «Словника мови Івана Франка» науков-

цями Львівського університету під керівництвом проф. І. Ковалика. Зважаючи на 

величезний обсяг творчості І. Франка в різних родах і жанрах літератури, було ви-

рішено видати спочатку словник поезії. Першою фазою створення лексикону спра-

ведливо визначили укомплектування реєстру слів. Проф. І. Ковалик розробив прин-

ципи та наукові основи укладання словника [Ковалик 1968, 1972], ґрунтуючись на 

яких було видано пробний зошит мови художніх творів І. Франка [Ковалик 1976]. 

Карткування віршованої спадщини відбувалося вручну, то ж можна тільки уявити, 

скільки роботи виконано для виявлення лише списку слів кількістю понад 35 000, 

що побачив світ у книзі «Лексика поетичних творів Івана Франка. Методичні вказів-

ки з розвитку лексики» [Ковалик та ін. 1990]. На основі словопокажчика поезій 

І. Франка зроблено стислий статистичний аналіз лексики його поезій [Полюга 1991], 

а також зіставлено його дані зі словниками мови Т. Шевченка та Г. Квітки-

Основ‘яненка [Ощипко 1990]. Новим кроком, що водночас демонструє й тяглість 

лексикографічної традиції у франкознавстві, стали словники мови поетичних збірок 

І. Франка «Зів‘яле листя» і «Мій ізмарагд» [Терлак 2010; 2016]. Це праці тлумачного 

типу, в яких подано детальний опис значень кожного слова зазначених збірок, кіль-

кість його вживань, а також усі приклади його контекстуального оточення з ураху-

ванням семантичних та стилістичних особливостей та відповідною паспортизацією. 

Цьому передувала клопітка текстологічна робота укладача З. Терлака, який взяв за 
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основу останні прижиттєві видання. 

Застосування елементів кількісного аналізу до творів української художньої лі-

тератури загалом та до творів І. Франка зокрема, можна назвати до цього часу спо-

радичним [Best, Zinenko 1999a, 1999b; Денисюк 2001б; Holovatch, Palchykov 2005, 

2007; Vasilev, Vasileva 2018; Друль 2019]. Наприклад, І. Денисюк зауважує таке: 

«Є. О. Ненадкевич у Франковому оповіданні [Хлопська комісія] нарахував 16 000 

літер, а в новелі Стефаника [Злодій] — 6 000. Справа, звичайно, не в розмірі, розмір 

може бути і випадковим, а в тому, що на кожне слово у Стефаника припадає біль-

ший вантаж думки» [Денисюк 2001б: 180]. 

Ю. Головач та В. Пальчиков проаналізували частотно-рангові розподіли слів 

тексту казки І. Франка «Лис Микита», а також застосували закон Ципфа і теорію 

складних мереж для нього [Holovatch, Palchykov 2005, 2007], залежність довжини 

тексту від обсягу словника обчислено у [Vasilev, Vasileva 2018] на матеріалі 51 опо-

відання та п‘яти творів великої прози. О. Друль зіставив кількість різних слів в од-

накових за обсягом поетичних текстах І. Франка та Б. Грінченка [Друль 2019]. Твор-

чість І. Франка привертає увагу не лише українських науковців. Наприклад, резуль-

тати дослідження довжини слів у листах і поетичних творах І. Франка наведено в 

німецькомовних працях [Best, Zinenko 1999a, 1999b].  

Таке статистичне опрацювання творчості І. Франка далеко не повне і залишає 

багато питань, вимагає системного підходу. Та й сам І. Франко підкреслював важли-

вість кількісних характеристик тексту. Наприклад, оцінюючи якість перекладу своїх 

«Каменярів» С. Твердохлібом, звертав особливу увагу на кількісне співвідношення в 

оригіналі та перекладі загального обсягу слів та частин мови, подаючи відсоткові 

обчислення іменників, прикметників та дієслів [Франко 1912].   

У світовій лінгвістиці у дослідженні мовотворчості письменників чітко просте-

жується тенденція до лексикографічної параметризації та лінгвостатистичного ана-

лізу з опорою на електронний корпус текстів (КТ) [Потапенко 1999; Шайкевич 2001; 

Гіков 2003; Мухин 2011; Павлишенко 2017]. Так, Л. Гіков зазначає: «Авторський 

стиль — характерна для письменника манера вибору і вживання слів. Найефектив-
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нішими новітніми методами дослідження особливостей авторського стилю ... вва-

жаються квантитативні статистичні методи. Ці методи, не замінюючи прийоми якіс-

ного аналізу тексту, дозволяють визначити такі його властивості, які неможливо 

встановити за допомогою інших засобів аналізу. Саме тому дослідження, не підтве-

рджені цифровими даними, можуть стати суб‘єктивними» [Гіков 2003: 8].  

У квантитативному аспекті вже описано творчість відомих письменників, на-

приклад, Евріпіда [Euripides … 2005], Софокла [Sophocle … 1996], Арістотеля 

[Aristoteles … 1984; Aristote … 1988, 1990a, b; Index … 2004],  В. Шекспіра 

[Complete … 2019], В. Гюго [Brunet 1988], Дж. Джойса [Hanley 1951; 

Ulysses … 2021], Ф. Достоєвського [Шайкевич и др. 2003], Л. Толстого [Великодво-

рская и др. 1978], А. Чехова [Гребенщиков 1999], М. Лермонтова [Бородин, Шайке-

вич 1981], М. Горького [Алексеев 1996], Н. Вапцарова [Крилова и др. 1996], 

К. Бачинського [Balowski 1997; Słownictwo... 1984], М. Павича [Vasić 1998], 

Д. Албахарія [Vasić 2001], М. Данойліча [Vasić 2002], С. Велмар-Янковіч 

[Vasić 2000] та ін. Наприклад, Словник К. Чапека [Slovník … 2007] започаткував у 

Чехії серію корпусних публікацій під назвою «Корпусна лексикографія», мета яких 

— укладення частотних словників важливих періодів та основних авторів чеської 

культури. В українській лексикографії інформацію про частоту вживання слова міс-

тять уже словники мови Т. Шевченка [Ващенко 1964] та Г. Квітки-Основ‘яненка 

[Жовтобрюх 1978], словопокажчики до творів І. Котляревського, Лесі Українки, 

Ю. Федьковича, А. Тесленка та інших письменників [Бук 2008б: 72–73], сучасна 

українська поезія [ЧС СУПМ 2003–2021] та художня проза середини ХХ ст. [ЧС 

СУХП 1981] тощо. 

«Існування електронних текстів, що належать одному письменнику, дає можли-

вість розширити коло завдань, які традиційно вирішуються стилістикою й авторсь-

кою стилеметрією» [Копотев, Мустайоки 2008: 19]. Класик та автор перших підруч-

ників із корпусної лінгвістики Дж. Синклер виділяє літературний КТ в окрему кате-

горію філологічних досліджень [Sinclair 2019]. 

Лінгвостатистичні дослідження — новітній підхід до вивчення текстів, проте 
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має свою традицію як у зарубіжній, так і в українській науці, і відлік можна почина-

ти від античного світу. Суттєвий внесок у розвиток цієї галузі мовознавства зробили 

Ґ. Альтман, Р. Кьолер, І.-І. Попеску, П. Ґжибек, Е. Келіх, Ґ. Віммер, А. Павловскі, 

М. Рушковскі, Я. Самбор, Ю. Тулдава, П. Алесєєв, А. Шайкевич,  Р. Піотровський 

[Altmann 1980; Альтман 2005; Köhler, Altmann 2005; Grzybek, Altmann 2002; Popescu 

2007; Popescu et al. 2009; Popescu, Altmann 2006, 2007, 2008; Grzybek et al. 2007; 

Kelih, Grzybek 2005; Grzybek 2006; Wimmer et al. 2003; Wimmer, Altmann 1999, 2005; 

Sambor, Pawłowski 2005; Pawłowski 2001, 2003, 2006; Ruszkowski 2004; 

Sambor 1969, 1972, 1987; Пиотровский 1977; Тулдава 1987; Алексеев 2001; 

Alekseev 2005; Шайкевич 1990, 2001] та багато інших. В Україні успішність засто-

сування квантитативних методів демонструють праці М. Білинського, Л. Гікова, 

Т. Грязнухіної, Н. Дарчук, В. Левицького, М. Муравицької, О. Огуя, О. Павлишенко, 

В. Перебийніс, А. Потапенко, Г. Ситар, В. Широкова [Білинський 1999; Гіков 2003, 

Дарчук 1976; Дарчук, Грязнухіна 1996; Левицкий 1989, 2004; Муравицька 1967; 

Огуй 1998; Павлишенко 2017; Перебийніс 1967, 1985, 2000, 2002; Потапенко 1999; 

Ситар 2018а, б; Широков та ін. 2018].  

Інвентаризація мовлення Франка на лексичному та морфологічному рівнях — 

важливе і потрібне завдяння сучасної гуманітаристики. Постановка проблеми у цьо-

му ракурсі дає змогу виявити на новому матеріалі досі не досліджені особливості 

ідіолекту І. Франка, а саме комплексну лінгвостатистичну модель великої прози 

І. Франка (ВПФ). Отже, сучасні тенденції дослідження письменницького ідіолекту 

демонструють актуальність теми роботи. Також актуальність теми книги полягає 

як у постановці досліджуваної проблеми, так і у шляхах її дослідження: насамперед 

у комплексному підході до вирішення поставленої наукової проблеми, а також у ви-

борі корпусно-лексикографічного та лінгвостатистичного вимірів словника і тексту 

ВПФ. Саме ці аспекти дають змогу системно концептуально та послідовно виявити 

особливості статистичної структури тексту, багатство мови та мовлення, рівень діа-

логічності тощо ВПФ. Актуальність дослідження зумовлено такими факторами: 

1) недостатнім рівнем теоретико-методологічної розробленості наукової 
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проблеми, яка суголосна контексту сучасного наукового плюралізму; 

2) потребою кількісного підтвердження домінантного нині в лінгвістиці 

феноменолого-герменевтичного трактування текстів; 

3) важливістю вивчення текстів ключової постаті української культури 

І. Франка, статистичних особливостей їх функціонування; 

4) необхідністю врахування міжнародного досвіду у дослідженні мовотво-

рчості письменників, а саме у світовій лінгвістиці чітко простежується тенденція до 

лексикографічної параметризації та лінгвостатистичного аналізу з опорою на елект-

ронний КТ. Це дасть нові ключі до осмислення творчості письменника; 

5) необхідністю створення словника мови І. Франка, на чому віддавна на-

голошували І. Ковалик, Л. Полюга, І. Ощипко, З. Терлак, а повний частотний слов-

ник (ЧС), оскільки ґрунтуватиметься на електронному КТ, забезпечить повну інвен-

таризацію лексики І. Франка і може стати основою такого словника; 

6) важливістю врахування усієї варіативності текстів І. Франка для укла-

дання повного 100-томного видання творів письменника відповідно до Указу Пре-

зидента України до 150-річчя від народження письменника від 27.08.06. № 727/2006 

«Про заходи щодо вивчення та популяризації духовної спадщини Івана Франка» 

[Указ 2006]. 

Актуальність теми підсилюється також вимогою часу до органічного синтезу 

якісного та кількісного аналізу творів, яке проллє нове світло на внутрішню дифере-

нціацію текстів одного автора, а також експлікує диференційні характеристики ідіо-

лекту письменника у зіставленні з узагальненою репрезентативною вибіркою текстів 

української художньої прози. 

Гіпотеза дослідження полягає у припущенні, що квантитативні характеристики 

словника і тексту І. Франка не гомогенні, а демонструють внутрішню 

диференціацію за різними параметрами. Водночас вони можуть слугувати 

детермінативними ознаками ідіолекту автора.  

Зв’язок дисертації з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано у Львівському національному університеті імені 
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Івана Франка. Тему дисертації затверджено на засіданні Вченої ради Львівського 

національного університету імені Івана Франка, протокол № 60/12 від 26 грудня 

2018 року. Дисертацію виконано відповідно до тематичного плану науково-

дослідних робіт кафедри загального мовознавства Львівського національного 

університету імені Івана Франка «Семантика і прагматика у різних виявах сучасної 

лінгвістичної парадигми» (термін виконання 2005–2009, номер державної реєстрації 

№ 0105U004924), «Семантико-прагматична організація різномовних дискурсів» 

(термін виконання 2010–2012, номер державної реєстрації 0110U003154), 

«Актуальні проблеми сучасної дискурсології» (термін виконання 2013–2015, номер 

державної реєстрації 0113U005126), «Соціокомунікативні та когнітивні аспекти 

організації різномовних дискурсів» (термін виконання 2016–2018, номер державної 

реєстрації 0116U001697), «Різномовні тексти і дискурси в соціальнокомунікативних 

і міжкультурних вимірах» (термін виконання з 2019, номер державної реєстрації 

0119U002412), а також Інституту франкознавства Львівського національного 

університету імені Івана Франка «Науково-методологічні концепції Івана Франка» 

(термін виконання 2010–2012, номер державної реєстрації 0110U001391), 

«Гуманітаристика Івана Франка: літературознавча, фольклористична та мовознавча 

парадигми» (термін виконання 2013–2015, номер державної реєстрації 

0113U003060). Частину досліджень зроблено за проєктом М/6-2009 «Створення 

збалансованого текстового банку даних української мови» (2009–2010 рр., номер 

держреєстрації 0109U001786) у межах програми міжнародного науково-технічного 

співробітництва між Україною та Австрійською Республікою.  

Мета дослідження — створити корпусно-лексикографічну базу ВПФ та на її 

основі виявити й проаналізувати лінгвостатистичні характеристики цієї групи текс-

тів письменника.  

Досягнення цієї мети передбачає постановку і розв‘язання окремих проблем і 

завдань: 

1) обґрунтувати історико-методологічні засади дослідження; 

2) уточнити розуміння понять і термінів, пов‘язаних із лінгвостатистичним 
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описом словника і тексту ідіолекту; 

3) виявити та проаналізувати сучасні тенденції дослідження мови письменників 

та їхнього ідіолекту в українській та зарубіжній науковій літературі, розкрити роль 

статистичної характеристики тексту у комплексному його описі; 

4) вивчити в аспекті лінгвостатистики тексти і словник великої прози видатного 

українського мислителя, одного з рушіїв творення української літературної мови 

нової доби в її західноукраїнському варіанті; 

5) здійснити інвентаризацію лексичного складу ВПФ шляхом побудови лінгвіс-

тично маркованого КТ, розробити методику та архітектуру його створення; 

6) диференціювати статистичну інформацію щодо мови автора (наратора) і мо-

ви персонажів, і таким чином унаочнити рівень діалогічності великої прози 

І. Франка (ВПФ), а також відмінність у функціонуванні лексичних та морфологічних 

одиниць у цих двох площинах (власне нарації та діалогу); 

7) укласти ЧС кожного твору ВПФ як показову фактичну основу комплексного 

системного їх обстеження і схарактеризувати їх статистичну структуру, а також ос-

новні кількісні параметри на лексичному та морфологічному рівнях (як-от: багатст-

во словника і тексту, індекси винятковості, епітетизації та дієслівних означень, міру 

номінальності тощо) і, відповідно, їх місце у цьому типі текстів письменника зага-

лом; 

8) розробити процедуру зіставлення ЧС творів та їх основних лінгвостатистич-

них показників між собою та з аналогічними узагальненими середньостатистичними 

показниками для ВПФ; 

9) створити повний зведений ЧС ВПФ; на його основі обчислити найважливіші 

лінгвостатистичні характеристики, які виформовують своєрідну лінгвостатистичну 

модель ідіолекту письменника цієї групи текстів;  

Об’єкт дослідження — тексти великої прози, а також українсько-польські та 

польсько-українські автопереклади І. Франка. 

Предмет дослідження — корпусно-лексикографічні та лінгвостатистичні вимі-

ри ВПФ, зокрема, його словника (мови) і тексту (мовлення). 
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Джерельну базу дисертації становлять останні прижиттєві видання кожного з 

усіх україномовних творів ВПФ: «Борислав сміється» («Світ». 1881. № 1. С. 1–4; 

№ 2. С. 21–25; № 3. С. 41–44; № 4. С. 62–65; № 5. С. 81–83; № 6. С. 99–102; № 7. 

С. 119–121; № 8–9. С. 139–144; № 10. С. 162–167; № 11–12. С. 185–189; 1882. 

№ 13 (1). С. 211–216; № 14 (2). С. 231–236, № 15 (3). С. 253–258; № 16–17 (4–5). 

С. 277–285; № 18–19 (6–7). С. 309–318; № 20–21 (8–9). С. 333–345.), «Захар Беркут» 

(Львів : Накладом українсько-руської видавничої спілки. 1902. 224 с.), «Не 

спитавши броду» (Червоний шлях. 1927. № 1. С.5–54; 1929. № 1. С. 5–33; № 2. С. 5–

22.), «Для домашнього огнища» (Львів : З друкарні Інститута Ставропігійського. Під 

зарядом Йосифа Гузара. 1897. 149 с. (Літературно-наукова Бібліотека. Нова серія. 

Кн 11), «Основи суспільності» (Житє і слово. 1894, т. І, кн. 1, с. 1–12; кн. 2, с. 165–

182; кн. 3, с. 340–349; т. 2, кн. 4, с. 44–60; кн. 5, с. 238–251; кн. 6, с. 364–379; 1895, т. 

З, кн. 1, с. 77–98; кн. 2, с. 236–249; кн. З, с. 401–415; т. 4, кн. 4, с. 47–67; кн. 5, с. 249–

260),  «Перехресні стежки» (Львів : Виданє ред. «Лїтературно-наукового вістника», 

1900. 320 с., на обкладинці вказано 1899 рік), «Boa constrictor» (Повѣсть Ивана 

Франка. Накладомъ редакціи «Зорѣ». Львôвъ : Зъ печатнѣ Ставропигійского 

Института, 1884. 114 с.), «Boa constrictor» (Нове, перероблене виданє. Львів : 

Накладом Українсько Руської видавничої спілки, 1907. 150 с.), «Великий шум» 

(Київ: Друкарня П. Барського. Передрук з Літературно-наукового вістника, 1907. 

116 с.), «Петрії і Довбущуки» (Повість у двох частях. Друге перероблене видання із 

6 образками і портретом автора. Чернівці. Літературно-науковий вісник. 1913. Т. 63. 

462 с.), а також їх тексти, опубліковані у зібранні творів І. Франка у 50 тт. (1976–

1986); 

– твори українською та польською мовами (першодруки, прижиттєві видання 

творів, а також Зібрання творів І. Франка у 50 тт.), що увійшли в українсько-

польську частину паралельного корпусу автоперекладів І. Франка: «Młoda Ruś» 

(Tydzień literacki, artystyczny, naukowy i społeczny. 1878. № 57. С. 324–326.), 

«Człowiek zwyczajny» (Tydzień literacki, artystyczny, naukowy i społeczny. 1878. № 58. 

С. 347–349), «Zniechęcony» (Tydzień literacki, artystyczny, naukowy i społeczny. 1878. 
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№ 63. С. 421–423), «Mularz», część I (Praca. 1880. № 14–15), «Mularz», część I, ІІ  

(Prawda. 1887. № 10. S. 110–112), «Rębacz» (Przegląd społeczny. Pismo naukowe i 

literackie. 1886, T. II. № 9. S. 233–239), «W pogoni za biedą. Zimowa baśń» (Ruch. 

1887. № 1. S. 6–11; № 2. S. 40–45), «Jak rusin tłukł się po tamtym świecie» (Ruch. 1887. 

№ 6. S. 181–183; № 7. S. 202–203), «Przemysł domowy» (Kraj. 1887. № 48. S. 2–5), 

«Misja» (ненадруковано, зберігся неповний автограф: Ф3, № 357), «Dżuma» 

(Przegląd społeczny. Pismo naukowe i literackie. 1887, T. III. № 2. S. 162–172; № 3. S. 

251–264), «Jac Zelepuha» (Kurjer Lwowski. Lwów, 1887, 14, 17–21, 23–28 sierpnia, 

сторінки ненумеровані), «Jeden dzień z życia uliczników lwowskich» (Kurjer Lwowski. 

№ 205–207, 2091889. 26, 28, 30.VII; Ateneum), «Pantałacha» (Kurjer  Lwowski. 1888 

(styczeń–luty). № 25–29; 31–33; 36; 38–42), «Manipulantka» (Kurjer Lwowski. 1888. 

№ 197–202 від 17–22 липня; № 211 від 31 липня), «Bajka o dobrobycie» (Głos. 1890. 

№ 2. C. 17–19), «Uroczystośc» (Kalendarz robotniczy na rok 1892. Львів, 1891. C. 20–

26), «Hystorja kożucha. Bajka współczesna» (Przyjaciel ludu. 1892. № 11. S. 174–175; № 

12. S. 185–188), Dla ogniska domowego 1892 (Зібрання творів у 50-ти томах. Т. 19: 

353–486), «Konfiskation. Obrazek galicyjski», Przekład z „Die Zeit» (Głos Pokucki 

(Kołomyja). 1899. 20 lipca); «Молода Русь» (Рутеньці. Типи галицьких русинів із 60-

тих та 70-тих рр. мин[улого] в[іку]. Львів, 1913. С. 6–15), «Звичайний чоловік» 

(Рутеньці. Типи галицьких русинів із 60-тих та 70-тих рр. мин[улого] в[іку]. Львів, 

1913. С. 3–5), «Знеохочений» (Рутеньці. Типи галицьких русинів із 60-тих та 70-тих 

рр. мин[улого] в[іку]. Львів, 1913. С. 24–33), «Муляр» (В поті чола. Львів, 1890. С. 

22–28), «Рубач» (Przegląd społeczny. Pismo naukowe i literackie. 1886, T. II. № 9. S. 

233–239), «Як пан собі біди шукав» (Громадський голос. 1896. 1, 15 липня, 1, 15 

серпня, 1, 15 вересня, 15 жовтня, 15 листопада, 1 грудня), «Як русин товк ся по тім 

світі» (Хлібороб.— 1891. № 2. S. 13–14; № 3. S. 19–21; №4–5. S. 30–32), «Домашній 

промисл» (Товариш. 1888. № 1. С. 3–13), «Місія» (Ватра. Стрий, 1987. С. 63–90), 

«Чума» (Зоря. 1889. № 13–14. С. 209–213; № 15–16. С. 236–243; № 17. С. 277–278), 

«Яць Зелепуга» (Зоря. 1887. № 18. С. 291–294; № 19. С. 311–314; № 20.— С. 327–

329; № 23.— С. 390–394; № 24. С. 410–412), «Яндруси» (На лоні природи і інші 
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оповідання. Львів, 1905. С. 34–55), «Панталаха» (Панталаха та інші оповідання. 

Львів, 1902. С. 1–105), «Маніпулянтка» (У поті чола. Львів, 1890. С. 207–266), 

«Казка про добробит» (Народ. 1890. № 2–3. С. 18–20), «Задля празника» 

(Батьківщина й інші оповідання. К., 1911. С. 111–122), «Історія кожуха. Сучасна 

байка» (Хлібороб. 1892. № 18–19. С. 137–139), «Для домашнього огнища» (Львів, 

1897. 149 с. Сер. Літературно-наукова бібліотека, кн. 11), «Історія одної конфіскати.  

Картини з галицького життя» (Сїм казок. Львів, накладом Українсько-руської 

видавничої спілки 1900. С. 77–92.) 

– твори українською та польською мовами (першодруки, прижиттєві видання 

творів, а також Зібрання творів І. Франка у 50 тт.), що увійшли в польсько- 

українську частину паралельного корпусу автоперекладів І. Франка: «Два приятелі», 

Лолин, 1876 (Дністрянка на 1877 рік. С. 22–32), «Патріотичні пориви» (Громадський 

друг. 1878. № 1. С. 2–6), «Schönschreiben» (Зоря. 1884. № 2. С. 9–11), «На дні» 

Дрібна бібліотека» (№ 14). Львів, 1880. 72 с.), «Сам собі винен» (Ілюстрований 

календар товариства «Просвіта» на рік переступний 1884. Львів, 1883. С. 1–10), 

«Слимак» (Календар товариства «Просвіта» на рік звичайний 1882. Львів, 1881. 

С. 27–29), «Добрий заробок» (Світ. 1881. № 3. С. 44–46), «Хлопська комісія» (Зоря. 

1884. № 4. С. 25–27; № 5. С. 33–35), «Історія моєї січкарні» (Ілюстрований календар 

товариства «Просвіта» на рік переступний 1884. Львів, 1883. С. 10–16), «Пироги з 

черницями» (Діло. 6 травня 1884), «Гава. Образок з життя підкарпатського народу»   

(Львів : Просвіта, № 110. кн. 11, 1888. 39 с.), «Вівчар» (Полуйка і інші бориславські 

оповідання. Львів, 1899. 89–96.); «Dwaj przyjaciele» (Kraj. 1885. № 21, S. 18–19; 

Franko, Iwan Obrazki galicyjskie. Lwów: Nakładem Księgarni Polskiej. VII, 160 s. S. 3–

17), «Patriotyczne porywy. Nowela» (Ruch. 1887. № 10. С. 299–302), «Lekcja kaligrafji» 

(Prawda. 1884. № 18. S. 206–208), «Na dnie» (Przegląd społeczny. 1886. № 3. С. 219–

232; № 4. С. 294–305; № 5. С. 365–377; № 6. С. 455–463), «Sam sobie winien. 

(Powistka galicyjska)» (Prawda. 1885. № 17. S. 194–198), «Slimak» (Kraj. 1881. № 2. S. 

VI–VII; № 3. S. IV–V), «Dobry zarobek» (Kraj. 1885. № 40. S. 25–26), «Chłopska 

komisja» (Prawda. 1884. № 26. С. 302–308), «Historia mojej sieczkarni. Nowela 
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ukraińska» (Kraj. 1885. № 6. S. 23–24), «Pierogi z czernicami» (Kurjer Warszawski. 

1888, від 14 вересня), «Hawa. Obrazek z natury» (Kurjer Warszawski. 1888. № 31–33, 

від 31 січня–2 лютого), «Owczarz» (Monitor. 1902. 3 серпня C. 5–6) 

Фактичний матеріал дисертації становлять КТ ВПФ обсягом 506 708 

слововживань, а також 62 твори українсько-польських автоперекладів, на основі 

яких розроблено архітектуру паралельного корпусу автоперекладів письменника.  

Методологія та методи дослідження. Загальним підґрунтям дослідження ста-

ла філософія цілого і частини, яка є основою системно-структурного бачення 

об‘єкта дослідження. Вона відображає діалектичну єдність і відмінність між окре-

мими одиницями та категоріями, з одного боку, і мовою та мовленням (тексту), — з 

іншого.  Представники лінгвістичного структуралізму виділяють основні поняття: 

система і структура, розглядаючи систему як структурно організоване ціле, елемен-

ти — як мінімальні складники системи, об‘єднані певними відношеннями (структу-

рою), а структуру — як систему відношень між елементами. Також методологічну 

базу дослідження становлять основні положення статистичної (Ґ. Альтман, 

Б. Головін, Т. Грязнухіна, Н. Дарчук, П. Ґжибек, Е. Келіх, Р. Кьолер, 

М. Муравицька, А. Павловскі, В. Перебийніс, Р. Піотровський, Я. Самбор, 

Ю. Тулдава, А. Шайкевич), корпусної і комп‘ютерної лінгвістики (Н. Дарчук, 

О. Демська, Є. Карпіловська, В. Старко, М. Шведова, В. Широков). Особливості 

об‘єкта, предмета і завдань дослідження зумовили низку методів, застосованих у 

процесі дослідження, кожен із яких дав змогу вивчити окремі проблеми теми в пев-

ному ракурсі, зокрема, тих, які подано далі. 

Комплексний підхід до аналізу мови та мовлення письменника потребував у 

роботі синтезу загальнонаукових та лінгвістичних методів. Основним загальнонау-

ковим методом став діалектичний, який застосовано у дослідженні генезису, стано-

влення та розвитку статистичного та корпусного опрацювання мовного матеріалу, 

виявлення закономірностей і тенденцій кількісної «поведінки» ВПФ. Системний пі-

дхід з використанням методів порівняльного аналізу та синтезу застосовано у про-

цесі виявлення сучасних світових тенденцій дослідження письменницького ідіолек-
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ту з метою створення теоретичної бази дослідження, а також в узагальненні україн-

ських та зарубіжних теоретичних і практичних досягнень науки за проблемою. Фо-

рмально-логічні методи наукового пізнання: спостереження апліковано з метою 

виявлення і виокремлення наявності чи відсутності закономірностей у функціону-

ванні лінгвальних одиниць у мові та мовленні творів І. Франка; застосовано індук-

цію, дедукцію, класифікацію й узагальнення — щоби сформулювати гіпотезу і вери-

фікувати її на матеріалі ВПФ, щоби узагальнити світовий та український мовознав-

чий досвід, а також з метою випрацювання власної методики дослідження та інтерп-

ретації аналізованого матеріалу й отриманих результатів. 

Базовими лінгвістичними методами стали:  

– описовий (з метою емпіричного обстеження і дефініювання мовного матеріа-

лу, а також для експлікації і викладу матеріалу у праці, для дескрипції кількісних та 

якісних характеристик лексичного, морфологічного, структурного, діалогічного, 

анафоричного тощо складу творів ВПФ; з метою пояснення та інтерпретації виявле-

них законів та закономірностей у мові та мовленні текстів письменника; з метою 

класифікації виявлених параметрів лінгвальних одиниць; експлікації залежностей та 

закономірностей між одиницями мови й мовлення, отриманими результатами); 

– суттєві елементи кількісного і статистичного аналізу (для створення дев‘яти 

ЧС українськомовних творів ВПФ, виявлення основних лексичних, морфологічних, 

текстуальних лінгвостатистичних параметрів мови та мовлення досліджуваного 

об‘єкта, визначення та верифікації лінгвістичних законів; 

– структурний метод, а саме його методики: дистрибутивний аналіз (з метою 

розрізнення омонімії та для морфологічного, анафоричного, структурного і  семан-

тичного маркування у КТ ВПФ), компонентний аналіз (з метою виявлення семанти-

чної структури деяких термінів галузі, для уточнення лексичного значення слова у 

процесі лематизації й розрізнення омонімів у КТ ВПФ), аналіз за безпосередніми 

складниками (з метою поділу мовних конструкцій (слова, словосполучення, надфра-

зової єдності, речення) на їх складники (склади, слова, словосполучення і т. д.) під 

час застосування і верифікації закону Менцерата–Альтмана на матеріалі ВПФ), мо-
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делювання (у створенні лінгвостатистичної моделі мови ВПФ, а також у застосуван-

ні теорій міждисциплінарних підходів до кількісної інтерпретації текстів письмен-

ника); 

– прийом зіставлення (з метою порівняння ЧС окремих творів І. Франка між 

собою, а також для створення загального зведеного ЧС великої прози автора; з ме-

тою зіставлення текстів І. Франка останнього прижиттєвого видання зі сучасним ви-

данням [Франко 1976–1986] у процесі відбору джерел у КТ ВПФ; 

– прийом аналізу дефініцій — з метою уточнення позначень термінів галузі, зо-

крема, «статистична лінгвістика», «квантитативна лінгвістика» і т. д. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у виробленні принципових 

положень корпусно-лексикографічного та лінгвостатистичного дослідження ВПФ, у 

концепції створення корпусу текстів І. Франка (КТФ) та його застосування для сис-

темного дослідження ідіолекту письменника, з чим пов‘язане створення квантитати-

вної моделі його великої прози. ВПФ різною мірою стала складовою частиною зага-

льномовних КТ (наприклад, Українського національного лінгвістичного корпусу 

Українського мовно-інформаційного фонду НАНУ, Генерального регіонально ано-

тованого корпусу української мови, Дослідницького корпусу української мови лабо-

раторії комп‘ютерної лінгвістики Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка), проте 

КТФ, його архітектура, маркування та принципи створення окремим об‘єктом дос-

лідження ще не були. Так, у дисертації вперше: 

– розроблено методологію і стратегію комплексного системного лінгвостатис-

тичного опису ідіолекту автора; розкрито квантитативну специфіку тексту як необ-

хідну складову частину його якісної дескрипції; 

– випрацьовано методику і принципи створення лінгвістично анотованого 

КТ ВПФ, його будови, структури, враховано варіативність творів, різні їх видання 

тощо; 

– створено лінгвістично анотований КТ ВПФ як мультифункційний ресурс для 

вивчення лексики, морфології, семантики, структури та інших аспектів ВПФ; 

– укладено ЧС усіх українськомовних творів цієї групи текстів І. Франка; 
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– обґрунтовано та реалізовано на практиці принципи квантитативної парамет-

ризації великої прози автора, яка демонструє внутрішню диференціацію творів од-

ного письменника;  

– виконано повну інвентаризацію лексичного складу ВПФ, виявлено та описа-

но фундаментальні параметри статистичної структури ВПФ на лексичному рівні: 

обсяг тексту і словника ВПФ, багатство словника (індекс різноманітності), обсяг ни-

зькочастотної лексики (hapax legomena), індекс варіативності (індекс винятковості) 

тексту і словника, обсяг високочастотної лексики у тексті і словнику, індекс концен-

трації у тексті і словнику; 

– зроблено повну інвентаризацію частин мови ВПФ, підраховано морфолого-

статистичні її характеристики: кількість кожної частини мови у словнику і тексті, 

їхнє кількісне співвідношення, індекс епітетизації, індекс дієслівних означень, сту-

пінь номінальності; 

– виявлено співвідношення прямого та авторського мовлення, запропоновано 

вважати індекс діалогічності обов‘язковою дистинктивною ознакою письменниць-

кого ідіолекту, оскільки для кожного з цих текстових форм нарації лінгвостатистич-

ні параметри відрізняються як кількісно, так і якісно;  

– запропоновано лінгвостатистичну модель ідіолекту ВПФ, виявлено її детер-

мінативні ознаки у зіставленні з українською художньою прозою загалом. Ця мо-

дель має експланаторну силу і може бути застосована для комплексного і системно-

го дослідження творчості інших письменників. 

Зміст дисертації сформульовано в положеннях, які винесено на захист: 

1. Зведений частотний словник творів ВПФ може слугувати лінгвостатистичною 

моделлю ідіолекту письменника. 

2. ВПФ має на 21% менше різних лексем, ніж усереднена українська художня проза 

загалом (26 369 і 33 391 відповідно). Багатсво мови ФПВ (індекс різноманітності) 

(0.054) нижче, ніж в усередненій українській художній прозі загалом (0.067), тому й 

повторення слова у текстах Франка (19) на 4 слова більше, ніж для української 

прози загалом (15).  
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3. Кількість слів з частотою 1 (hapax legomena) у ВПФ (14 522) на 25,5% менша, ніж 

в усередненій українській художній прозі загалом (11 567), отже, й індекс 

винятковості ВПФ нижчий як для тексту: 0,022 проти 0,029, так і для словника 0,42 

проти 0,43 відповідно. 

4. Найчастотніші одиниці (слова із частотою 10 та більше) охоплюють більше тексту 

у КТФ (89,5%), ніж в узагальненому КТ української  прози (82,1%). Художня проза 

має на 0,074 одиниці нижчий індекс концентрації тексту (0,821), ніж тексти Франка 

(0,895). Найчастотніші леми також охоплюють менше лексики в українській 

художній прозі (15%), ніж у словнику Франка (17,2%).  

5. Незважаючи на враження, що у творах Франка значно менше різних лексем в 

одному і тому ж текстовому обсязі (на 19%) і істотно менше гапаксів (на 25,5%), 

проте різниця між покриттям тексту гапаксами не настільки велика, вона становить 

лише 0,06%. Те саме можна стверджувати про різницю між покриттям гапаксами 

словника: 43,5% проти 42,5% становить всього 1%. Відповідно різниця між 

показниками винятковості також не виглядає великою: 0,007 для тексту і 0,001 для 

словника. Більше того: кількість високочастотних лем у творах Франка (4 681) 

нижча, ніж в українській художній прозі загалом (5 003) на 322 леми. Той факт, що 

І. Франко вживав однакові високочастотні слова рідше, ніж 22 письменники разом 

взяті (на їх матеріалі укладено ЧС української художньої прози (1981)) якраз і 

свідчить про неабияку різноманітність лексики. 

6. Індекс діалогічності (кількісне зіставлення співвідношень прямого та авторського 

мовлення) у великій прозі може слугувати статистичним параметром ідіостилю: КТ 

ВПФ демонструє суттєво більшу частку прямого мовлення до авторського (40,6 : 

59,4 %) порівняно з українською художньою прозою ХХ ст. (28,2 : 71,8 %). 

7. Індекс епітетизації (співвідношення іменників та прикметників) ВПФ становить 

3,03, що трохи вище за відповідний параметр текстів, написаних іншими 

українськими авторами (середні значення української художньої прози — 3,00). Це 

означає, що І. Франкі притаманне несуттєво менше використання епітетів, ніж у 

середньому в українських художніх творах: на один прикметник у нього припадає в 
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середньому 3,03 іменника, тобто дескриптор вжито майже до кожного третього 

іменника. Індекс дієслівних означень (співвідношення прислівників та дієслів) ВПФ 

повністю збігається з художньою прозою (0,46). В І. Франка зафіксовано майже два 

дієслова на один прислівник, тобто майже кожне друге дієслово у письменника має 

характеристику. Індекс номінальності (співвідношення іменників та дієслів) у ВПФ 

(1,30) нижчий, ніж в художній прозі (1,41), тобто в І. Франка на одне дієслово 

припадає дещо менше іменників, ніж у художній прозі, і це свідчить про 

динамічність його текстів. 

Практична цінність. Результати можуть використовуватися для наукових 

теоретичних, прикладних та методичних праць, а також у навчальних курсах із 

прикладної, статистичної, комп‘ютерної, корпусної лінгвістики, лексикології, 

стилістики, історії мови, діалектології, теорії мови, лексикографії, термінознавства. 

Здійснені напрацювання втілено у посібнику «Основи статистичної лінгвістики» 

(Львів, 2008) та у запроваджених курсах для студентів-філологів Львівського 

національного університету імені Івана Франка «Основи квантитативної 

лінгвістики» (його введено в обов'язкову програму вивчення для студентів 

магістратури Львіського національного університету імені Івана Франка 

мовознавчих спеціальностей), «Вступ до прикладної лінгвістики», «Вступ до 

комп‘ютерної лінгвістики». Концепція, принципи, методологія і стратегія корпусно-

лексикографічної та лінгвостатистичної параметризації ВПФ з використанням 

новітніх комп‘ютерних технологій може бути використаною для дескрипції 

ідіолектів інших письменників. 

Реалізація цього проєкту, окрім самостійної теоретичної й практичної ваги, 

може слугувати одним з етапів роботи над словником мови письменника (етап 

визначення реєстру слів), а також над створенням повного КТФ. Виявлені у праці 

дані — цінні для укладання словника мови письменника тлумачного типу, зокрема 

конкорданс унаочнює сполучуваність та семантику слів; зведений частотний 

словник подає повний список лем, морфологічно анотований корпус забезпечує 

інформацією про усю різноманітність словоформ кожної лексеми та їх 
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частиномовну належнсть. Ці результати також важливі для створення словника 

західноукраїнського варіанта української мови зламу ХІХ–ХХ століть.  

Результати дисертації збагачують наукові уявлення про лексичне багатство 

Франкового мовлення, рівень його діалогічності, морфологічні, ономастичні та інші 

особливості як кількісні, так і якісні. КТ ВПФ та окремі створені ЧС його творів 

можуть слугувати емпіричною підставою подальших мовознавчих, 

літературознавчих, культурологічних, історичних студій над текстом творів. 

Теоретична цінність дисертації полягає у створенні теоретичної бази 

застосування інструментарію лінгвостатистики для системної цілісної та 

комплексної характеристики ідіолекту письменника й окремо обраних його 

фрагментів (якими можуть бути конкретні твори, авторське та пряме мовлення 

тощо) за такими параметрами: обсяг тексту, обсяг словника словоформ і обсяг 

словника лексем; абсолютна і відносна частота лексем, покриття тексту; багатство 

словника (індекс різноманітності), середня повторюваність слова, кількість hapax 

legomena (слова із частотністю 1), індекс винятковості словника і тексту, індекс 

концентрації словника і тексту, кількість власних назв; співвідношення частин мови 

у словнику й тексті, індекси епітетизації, дієслівних означень, ступінь 

номінальності, індекс діалогічності. Порівняння частотного словника великої прози 

І. Франка з Частотним словником сучасної української літературної мови виявило 

універсальні загальномовні лінгвостатистичні характеристики, а також оригінальні 

параметри вокабулярію І. Франка.  

Апробація результатів. Матеріали і висновки дисертації обговорено на 

засіданнях і наукових семінарах кафедри загального мовознавства Львівського 

національного університету імені Івана Франка (2005–2021), Українського мовно-

інформаційного фонду НАН України (Київ, 2018), докторському семінарі (pracownia 

polszczyzny kresowej, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 

Polska, 2007), а також представлено на сорока дев’яти наукових конференціях, 

симпозіумах і семінарах, серед яких двадцять міжнародних: МНК «Modern Methods 

in Linguistics» held in honour of the anniversary of Prof. Gabriel L. Altmann (Budmerice, 
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Slovakia, 2006); «Іван Франко: дух, наука, думка, воля»: Міжнародний науковий 

конґрес, присвячений 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 2006); 

International Quantitative Linguistics Conference Qualico 2009: Text and Language: 

Structures, Functions, Interrelations (Graz, Austria, 2009); QFS 2010. International 

Symposium on Quantum Fluids and Solids (Grenoble, France, 2010), МНК «Українська 

лінгводидактика: минуле і сучасне» (до 100-річчя від дня народження 

М. Шкільника) (Львів, 2010); LT26: The 26th International Conference on Low 

Temperature Physics (Beijing International Convention Center, Beijing, China, 2011); 

10th Bi-annual International Conference Teaching and Language Corpora / TALC 10 

(Warsaw, Poland 2012); International web-based conference Practical Applications of 

Linguistic Research (Kraków, Poland, 2012); Міжнародна міжгалузева наукова 

конференція «Топонімія і контекстуальний метод К. М. Тищенка: до 70-річчя 

вченого» (Київ, 2012); МНК «Польська мова і полоністика у Східній Європі: минуле 

і сучасність / Język polski i polonistyka w Europie Wschodniej: przeszłość i 

współczesność (Львів, 2014); Міжнародна науково-практична конференція 

«Українська мова у світі» (Львів, 2014, 2016); Міжнародний славістичний колоквіум 

(Львів, 2011, 2012, 2014); Міжнародний науковий конґрес «Іван Франко: Я єсть 

пролог…» До 160-річчя від дня народження (Львів, 2016); МНК «Українська 

філологія: школи, постаті, проблеми» (до 170-річчя заснування кафедри української 

словесності у Львівському університеті (Львів, 2018); МНК «Полоністика у світлі 

традицій і викликів сучасності» (Львів, 2019); МНК «Український мовний світ у 

слов‘янському всесвіті» (Київ, 2019); шість всеукраїнських: ІІ ВНК «Людина. 

Комп‘ютер. Комунікація» (Львів, 2010); VII Всеукраїнський соціолінгвістичний 

семінар (Львів, 2010, 2011); ВНК «Не попіл слів, а серця жар»: філологічні обрії 

Івана  Денисюка. До 90-річчя від дня народження. (Львів, 2014); Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Розвиток української мови в контексті 

перетворень сучасного українського суспільства: трансформація засадничих понять 

культури» (Київ, 2016); ВНК «Поезії дивнії чари: Франкове віршотворення» 

(Криворівня, 2019); двадцять дві — щорічні: щорічна наукова франківська 
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конференція (Львів, 2009–2012, 2014–2016, 2018); звітні конференції Львівського 

національного університету імені І. Франка (2005–2021); Наукова конференція 

«Осягаючи літературу на перехрестях віку (до 75-річчя з дня народження Миколи 

Ільницького)» (Львів, 2009); V конференція випускників польських освітніх, 

наукових та художніх стипендійних програм «Інспірації та практика. Досвід 

польсько-української співпраці» (Львів, 2010); Франкознавчий семінар Міжнародної 

організації франкознавців (Львів– Крехів, 2012). 

Результати використано у запроваджених курсах для студентів-філологів 

Львівського національного університету імені Івана Франка «Основи 

квантитативної лінгвістики», «Основи комп‘ютерної лінгвістики», «Сучасна 

корпусна лінгвістика та лексикографія», запрошеної лекції у Міжнародній 

гуманітарній школі Центральної та Східної Європи «Корпусна лінгвістика» 

(Варшавський університет, Польща, 2010), а також у дипломних, магістерських та 

кандидатських роботах, виконуваних під керівництвом авторки дисертації. 

Публікації. Проблематику, теоретичні й практичні результати дисертаційної 

роботи викладено в 67 наукових працях загальним обсягом 124,3 д. а. (з них 

109,89 д. а. належать особисто авторці, 43 публікації одноосібні), серед яких 

одноосібна монографія (24,7 д. а.), 5 словників (2 одноосібні [5, 6]; у спільних 

публікаціях авторці належить підготовка текстів для аналізу, лематизація, уся 

лінгвістична складова змісту, інтерпретація статистичних результатів [4, 8], 

опрацювання та опис кількісних та якісних характеристик українських текстів, 

особливостей застосування до них автоматичних програм, ручна перевірка форм 

слів [4, 7, 8]), два одноосібні розділи у колективних монографіях, виданих за 

кордоном (Чехія, Республіка Польща, 1,4 д. а.), 1 посібник, 52 наукові статті (39,39 

д. а., з них 35,06 д. а. – авторські), з яких 20 — одноосібні у фахових виданнях, 7 — 

в іноземних наукових періодичних виданнях (2 одноосібні [29, 35], 5 — у виданнях, 

індексованих у Scopus; у спільних публікаціях авторці належать підготовка текстів 

для аналізу, лематизація, уся лінгвістична складова змісту, інтерпретація 

статистичних результатів [30–34]), 17 статей в інших виданнях (12 одноосібних; у 
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спільних публікаціях авторці належать аналіз українських текстових корпусів, 

зіставлення з іспанськими [48], підготовка українських текстів, лінгвістична 

складова інтерпретації та висновків [49–53], розробка загальних принципів 

створення баз даних [49, 50], лематизація [52, 53]), 9 тез доповідей на наукових 

конференціях, 4 додаткові публікації. 

Особистий внесок здобувача. Усі викладені в дисертації оригінальні 

положення отримано авторкою самостійно або за її безпосередньої участі. 

43 публікації одноосібні. У статтях, написаних у співавторстві, здобувачці належить 

лінгвістична складова змісту, мовознавча постановка проблеми, а також 

інтерпретація результатів. Тексти спільних публікацій підготовлено за її 

безпосередньої участі. Принципові положення, що виносяться на захист, висновки 

до роботи отримано авторкою особисто.  

Структура й обсяг дисертації. Робота складається з анотації, переліку 

умовних скорочень, вступу, чотирьох розділів основного змісту, загальних 

висновків, списку використаних джерел (679 позицій, з яких 338 — іноземними 

мовами), п‘яти додатків. Дисертація містить 67 таблиць і 45 рисунків. Загальний 

обсяг роботи становить 450 сторінок, обсяг основного тексту без додатків — 362 

сторінки, література — 64 сторінки, обсяг додатків — 13 сторінок. 

У першому розділі обґрунтовано історико-методологічні основи праці, роз-

глянуто творчість І. Франка у контексті світових тенденцій дослідження мови пись-

менників, показано підстави застосування корпусного й математичного інструмен-

тарію до дослідження мови та мовлення, виявлено тенденцію до автоматизації мето-

дів опрацювання тексту, підкреслено необхідність кількісного опису словника і тек-

сту великої прози письменника, розглянуто стан і перспективи укладання словників 

світової письменницької лексикографії ХХ ст. з акцентом на квантитативній пара-

метризації великої прози І. Франка, уточнено термінологічний і методологічний 

апарат.  

Розділ 2 присвячено засадничим аспектам створення електронного корпусу тек-

стів І. Франка, а саме принципам й етапам його побудови (машиночитаність; репре-
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зентативність; структурна, морфологічна, семантична, анафорична анотованість), 

його джерелам і структурі, архітектурі польсько-українського та українсько-

польського паралельного корпусу автоперекладів автора; також висвітленню світо-

вої й української практики корпусних побудов письменників. 

У Розділі 3 описано лінгвостатистичну параметризацію великої прози 

І. Франка, обґрунтовано важливість визначення статистичної структури тексту, 

принципи укладання, макро- та мікроструктуру частотних словників великої прози 

І. Франка, обчислено статистичні характеристики усіх дев‘яти його українськомов-

них творів (обсяг словника, багатство словника, індекси повторюваності, різномані-

тності, епітетизації, дієслівності, діалогічності тощо): «Борислав сміється» (1880–

1881), «Захар Беркут» (1883), «Не спитавши броду» (1885–1886), «Для домашнього 

огнища» (1892), «Основи суспільності» (1894–1895),  «Перехресні стежки» (1900), 

«Boa constrictor» (1905–1907) окремо і разом у зіставленні з першою редакцією 

1884 р., «Великий шум» (1907), «Петрії й Довбущуки» (1909–1912). Запропоновано 

зведений частотний словник великої прози І. Франка вважати лінгвостатистичною 

моделлю ідіолекту письменника. 

У четвертому розділі обчислено найважливіші лінгвостатистичні характерис-

тики великої прози І. Франка: лексичні, морфологічні, семантичні, текстуальні. 

Продемонстровано відповідність обсягу тексту до жанрової категоризації. Визначе-

но, а також зіставлено із показниками усередненої української художньої прози ба-

гатство мови (індекс різноманітності), індекс епітетизації, співвідношення обсягу 

прямої та авторської нарації (індекс діалогічності). 
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Розділ 1. ІСТОРИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ РОБОТИ:  

ТВОРЧІСТЬ І. ФРАНКА ТА СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ МОВИ 

ПИСЬМЕННИКІВ 

 

 

 
1
 

 

Винесена в епіграф цитата Іммануїла Канта інколи трапляється в дискусіях про 

співвідношення методів гуманітарних, математичних і природничих наук. Її тракту-

вання загалом потребує докладного вивчення контексту, як пише британський біо-

лог, логік і філософ Джозеф Генрі Вуджер [Woodger 2014: 234], і до сучасних науко-

вих теорій навряд чи застосовне беззастережно. Поєднання досить далеких, на пер-

ший погляд, таких галузей науки, як мовознавство, математика і фізика, однак, може 

продемонструвати єдність наукової картини світу. 

Розділ ґрунтується на працях [Бук 2006; 2008а-в; 2009а;  2010в; 2011б, ґ; 2012в, 

ґ; Бук 2013а; Бук, Ровенчак 2010, 2019; Buk 2009b, 2016]. 

 

1.1. Застосування математичного й корпусного інструментарію до 

дослідження мови та мовлення 

Мовознавчі напрями дослідження доробку І. Франка торкались багатьох пи-

тань: ролі письменника у творенні літературної мови [Франко 1989; Гузар 1998], 

внеску в ономастику [Vlasenko-Bojcun 1981], розуміння взаємозв‘язку мови і духов-

ності [Сербенська 1993], деяких проблем загального мовознавства у його науковій 

                                                 
1
 «Я стверджую, однак, що в кожному конкретному вченні про природу можна знайти лише 

стільки власне науки, скільки в ньому є математики». Цит. за: Immanuel Kant, Metaphysische 

Anfangsgründe der Naturwissenschaft. Zweyte Auflage (Riga: bey Johann Friedrich Hartknoch, 

1787): VIII. 
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спадщині [Ковалик 1965; Мацюк 1991; Галенко 1998; Медвідь 1998]. Чи не найши-

ршого висвітлення отримала стилістика творів [Полюга 1977; Бацевич 1998; Ціхоць-

кий 2004], зокрема, наголосу в поезії [Ovcharenko 1960], вживання діалектизмів [За-

кревська 1998; Лев 1981; Рабій-Карпинська 1981], арготизмів [Горбач 1963], синоні-

мів [Ощипко 1960], дослідження синтаксису творів [Петличний 1965]. Також був за-

дум створення «Словника мови Івана Франка» [Ковалик 1968; 1972; 1976;], першим 

етапом реалізації якого стало видання «Лексики поетичних творів» [Ковалик 

та ін. 1990]. Результати дослідження довжини слів у поезії Івана Франка наведено у 

праці К.-Г. Беста і С. Зіненко [Best, Zinenko 1999]. Проте, незважаючи на згадане 

широке коло опрацьованих питань, залишаються майже не вирішені. Серед них — 

створення КТФ, лінгвостатистичний опис та аналіз ВПФ.  

 

1.1.1. Міждисциплінарний статус статистичної лінгвістики. У мовознавстві 

зламу ХХ–ХХІ ст. особливо актуальні міждисциплінарні дослідження мови: «Інтер-

претативний дискурс, сформований в епістемології ХХ ст., актуалізує лінгвістичний 

контекст сучасного наукового плюралізму та його множинні дослідницькі підходи» 

[Шевченко 2002: 16]. Мова як особлива семіотична система та її конкретна ре-

алізація у мовленні як усному, так і письмовому (тексті) — унікальний об‘єкт 

міждисциплінарних досліджень ХХІ ст. Статистична лінгвістика є саме таким 

напрямом, оскільки мова — це складна система дискретних одиниць, яка має, крім 

якісних (які є об‘єктом вивчення таких дисциплін, як фонетика, дериватологія, лек-

сикологія, морфологія, синтаксис, теорія тексту, комунікативна лінгвістика тощо), 

ще й кількісні характеристики. Вони властиві усім рівням мовної системи, причому 

кількісні характеристики нижчого рівня можуть стати причиною якісних відмінно-

стей на вищому рівні.  «Шлях дисципліни вглиб рано чи пізно наштовхується неми-

нуче на обмеженість якісних методів, на безпорадність неточного способу виражен-

ня, на відсутність гіпотез, а також на відсутність теорії,» — зауважив німецький мо-

вознавець Ґ. Альтман [Альтман 2005: 5]. Ю. Тулдава називає лінгвостатистичний 

підхід до вивчення лексики поряд з історико-зіставним, структурним та ін. [Тулдава 
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1987: 5]. 

Мова та мовлення, як і явища природи та суспільного життя, підпорядковані 

статистичним законам. Мова — це ймовірнісна, а не жорстко детермінована систе-

ма, що доводять [Пригожин, Стенгерс 1986], мова — це цілісна діалектична єдність 

«стійкого та рухливого, стабільного та змінного, статики та динаміки» [Серебренни-

ков 1970: 199]. Науку, що займається виявленням та описом кількісних характери-

стик та закономірностей мови та мовлення, називають статистичною лінгвістикою 

(паралельно вживають назву лінгвістична статистика). Ця наука ґрунтується на 

факті, що певні кількісні характеристики, а також функційні залежності між ними, 

отримані на обмеженій вибірці, характеризують мову загалом або окремі її 

функційні стилі. Кількісна характеристика мовних фактів поряд з якісною характе-

ристикою становить невід‘ємну складову частину повного та різностороннього опи-

су мови. Наприклад, для визначення функційного навантаження певного слова у 

тексті певного твору, письменника, функційного стилю тощо необхідні частотні ха-

рактеристики цього слова. Основні поняття статистичної лінгвістики: абсолютна та 

відносна частотність вживання одиниць (букв, фонем, складів, слів, речень), їх 

класів (голосних, приголосних, частин мови) і сполучень (буквосполучень, сло-

восполучень); закон переваги, закон Ципфа–Мандельброта, закон Менцерата(–

Альтмана). 

Застосування до вивчення мови математичного інструментарію з 

комп‘ютерними технологіями сприяє переосмисленню наукового статусу 

лінгвістичної дисципліни. Саме статистичні методики з комп‘ютерною підтримкою 

відкривають нові шляхи для дослідження літератури та мови, а також мають 

значний потенціал для вирішення багатьох теоретичних завдань лінгвістики і прак-

тичних завдань обробки текстових даних. Результати, виявлені методами статистич-

ної лінгвістики, плідно застосовують у багатьох сферах сучасної науки: стилеметрії, 

літературознавстві, культурології, авторській та часовій атрибуції текстів, до-

слідженні ідіостилю письменника та авторській лексикографії, у судовій та кри-

мінальній лінгвістиці, лінгводидактиці, дешифруванні історичних писемностей, 
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глоттохронології, стенографії, комп‘ютерних технологіях тощо. Зараз кількісні ме-

тоди активно й результативно використовують фактично у всіх напрямах мовознав-

ства різних країн: когнітивістиці та лінгвокультурології [Glynn, Kerstin 2010; Janda 

2013; Левченко 2015, 2016, 2019], семантиці [Білинський 1999; Сулейманов 2007; 

Baayen 2008; Павлишенко 2017], стилістиці [Karlgren, Cutting 1994; Карпова  1990; 

Перебийніс 1967], лексикології [Фрумкина 1964; Дарчук 1976; Левицкий 1989; Ha et 

al. 2002; Kushnir et al. 2016], граматиці [Baayen et al. 2013], історичному мово-

знавстві [Арапов 1988; Арапов, Херц 1974], лінгвістиці тексту [Ge et al. 1998], ген-

дерній лінгвістиці [Левченко, Бутельський 2016] та ін. Статистичні дослідження, які 

уможливила корпусна лінгвістика, спричинили також ймовірнісний поворот у лек-

сичних і граматичних дослідженнях індивідуальних особливостей авторських стилів 

[Гіков 2003; Мухин 2011; Шайкевич 1995, 2001; Фрумкина 1960; Кульчицький 2019; 

Кульчицький, Калимон 2015; Кульчицький та ін. 2018].  

На думку М. Едера, «Кількісні методи нечасто знаходять застосування у літера-

турознавстві чи у філології в широкому її значенні, хоча завдяки працям насамперед 

формалістів Празької школи, а далі структуралістів сприйняття мови, віршування, 

стилю і т. д. як системи знаків, яку можна змоделювати, стало істотною дослідниць-

кою перспективою» [Eder 2014: 90].  

 

1.1.2. Розвиток та становлення статистичної лінгвістики як науки. Стати-

стична лінгвістика виокремилася порівняно недавно, однак застосування кількісних 

і статистичних методів у дослідженні мови та мовлення має тисячолітню історію, 

скажімо, ще в античному світі (ІІІ ст. до н. е.) александрійські граматики підрахо-

вували слова в різних творах Гомера. Метою такого підрахунку було визначення тих 

слів, які трапляються всього один раз протягом усього твору. Це робили, звичайно, 

вручну, а не автоматично, як тепер. Середньовіччя (V–XV ст.) — відоме особливою 

увагою до сакральних текстів, зокрема, Біблії. Із метою узгодження різних текстів та 

перекладів Святого Письма ерудити укладали повні списки його слів зі всіма випад-

ками їх використання у конкретному тексті. У XVІІ ст. з‘явилася праця, що аналізує 
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розподіл слів у грецькому перекладі Нового Заповіту методом, який майже не 

відрізняється від сучасного. У ХІХ ст. укладають латинські та грецькі словопокаж-

чики, а також за допомогою до статистичної лінгвістики звертається стенографія — 

швидкий дослівний запис усного мовлення за допомогою системи спеціальних 

умовних знаків, а також шляхом скорочення найчастотніших буквосполучень, слів, 

словосполучень, виразів. Одним із перших випадків стенографії вважають так звані 

Тіронські ноти, якими вільновідпущеник Тірон записував промови римського ора-

тора Ціцерона. 

Для вдосконалення системи стенографії первинно був призначений і частотний 

словник німецької мови Ф. Кедінґа (його уклали на матеріалі 11 млн слів 6 000 

співробітників), виданий у Берліні 1898 р. А 1916 р. опубліковано «стенографічні 

гами» Ж. Есту, в яких установлено винятково важливу залежність між частотою 

слова та його рангом. Новим поштовхом до розвитку статистичної лінгвістики стало 

зростання популярності вивчення іноземних мов у середині ХІХ–поч. ХХ ст. Педа-

гоги-лінгводидакти зрозуміли, що повністю оволодіти мовою за декілька років при 

декількох годинах занять на тиждень неможливо, тому вирішили обмежити словник 

найбільш частотними словами. Вирішення цієї проблеми зумовило появу багатьох 

словників основної лексики спочатку для англійської, а згодом і для німецької, 

французької та інших мов. Р. Елрідж, керівник невеликої фабрики, за два роки 

опрацював 250 статей загальною довжиною 44 000 слововживань і 1911 р. видав 

«Шість тисяч загальновживаних англійських слів» для своїх робітників-емігрантів, 

що вивчають англійську мову. 1920 р. Кеністон уперше зазначив про те, що важ-

ливість слова пов‘язана не лише із його частотністю, а й з тим, наскільки вживання 

слова пов‘язане із певним колом текстів, тобто в якому із функційних стилів воно 

трапляється. 

У 1928 р. побачив світ «Німецький частотний словник» (German frequency Word 

Book) Б. Морґана, роком пізніше — «Німецький словник ідіом» (German Idiom List) 

Е. Хауха. Також з‘явився «Порівняльний частотний словник першої тисячі слів 

англійської, французької, німецької та іспанської мов» (Comparative Frequency list on 
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the First Thousand words in English, French, German and Spanish) Г. Ітона, де наведено 

1 000 найчастотніших слів названих чотирьох європейських мов. Увійшов в історію 

англійський мовознавець та педагог Г. Палмер, що відібрав три тисячі слів, які да-

ють змогу розуміти 95 % тексту. Під час воєн зростає потреба передати інформацію 

так, щоб її не міг зрозуміти противник. Тому посилилася увага до криптографії — 

науки про зашифровування та розшифрування повідомлень, «ламання кодів» 

[Бук 2008б: 15–16].  

Відомий класик мовознавства І. Бодуен де Куртене (який, до речі, листувався з 

І. Франком) із властивою йому широтою поглядів теж звертав увагу: «Необхідно 

частіше застосовувати у мовознавстві кількісне, математичне мислення й у такий 

спосіб наближати його все більше й більше до наук точних» [Бодуэн де Курте-

нэ 1963: 17]. 

Справжній «вибух» статистичних досліджень відбувся з появою комп‘ютерів. 

Сьогодні лінгвостатистичні дослідження проводять у кожній країні з добре розвину-

тим мовознавством: Австралії, Австрії, Німеччині, Чехії, Польщі, Росії, Словаччині, 

США тощо. Функціонують міжнародні товариства та журнали: IQLA (International 

Quantitative Linguistics Association), «Glottometrics», «Journal of Quantitative 

Linguistics», серія «Quantitative Linguistics» та ін.  

 

1.1.3. Підстави застосування математичного інструментарію у мово-

знавстві. Використання кількісних, статистичних методів у мовознавстві має 

об‘єктивні підстави: 

1. Мова та мовлення об‘єктивно мають кількісні характеристики. Наприклад, в 

українській мові — шість голосних звуків, а кожен текст складається з конкретної 

кількості речень, слів, морфем…   

2. Кількісні характеристики мовної структури не просто взаємодіють з якісни-

ми, а й впливають на них. Скажімо, кількість фонем позначається на якості морфем, 

кількість морфем впливає на якість (вже не тільки звукову, а й на структурно-

семантичну) слів.   
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3. Частоти різних елементів мови у мовленнєвому потоці підлягають певним  

ймовірнісно-статистичним законам. Наприклад, в українській мові мільйони слів, а 

в повсякденному житті пересічному українцеві вистачає всього 3–5 тис. слів для но-

рмального спілкування. Тобто з великою ймовірністю й у нашій розмові трапляться 

саме ці найчастотніші 3–5 тис. слів. Аналогічні приклади можна навести також з ін-

ших мовних рівнів [Головин 1971: 10–18]. 

Автори [Пиотровский и др. 1977: 9] вбачають правомірність застосування ма-

тематики у лінгвістиці у тому, що текст (мовлення) «становить лінійний ланцюжок 

відмежованих один від одного (дискретних) символів, (фонем, букв, складів, слів). 

Кожен із символів трапляється в тексті з певною частотою, йому притаманні особ-

ливі валентності, тобто лінгвістична здатність поєднуватися з іншими символами. Ці 

властивості лінгвальних одиниць у тексті експлікуються у термінах теорії ймовірно-

стей і математичної статистики. До результатів ймовірносно-статистичного опису, 

узятими в поєднанні з даними лінгво-психологічного експерименту, може бути за-

стосований апарат теорії інформації, за допомогою якого вдається кількісно оцінити 

як структурну організацію тексту, так і вкладену в ньому смислову інформацію».  

Перебийніс В. убачає можливість використання кількісних і статистичних ме-

тодів у мовознавстві у двох основних чинниках: «а) у тексті мови й у мовленні на-

явні чітко визначені дискретні одиниці, б) ці одиниці підлягають одночасній дії 

кількох різнорідних чинників, визначити результат дії кожного з яких неможливо, а 

частота й інші статистичні характеристики є рівно діючою цих факторів» [Перебий-

ніс 2014: 14]. «Можливість використання статистичних методів у стилістиці ґрун-

тується на тому, що … текст є результатом добору певних одиниць із загальнона-

родної мови. … дослідник стилю повинен простежити всі особливості авторського 

добору, рухаючись в протилежному — порівняно з автором — напрямку: від тексту 

— до правил його побудови, від потоку слів — до закономірностей їх добору» [Пе-

ребийніс 1967: 23–24]. Погляди на мову як на простий набір звуків, морфем та слів 

еволюціонували через структуралізм до розуміння її як семіотичної та синергетич-

ної системи. «Оскільки мова — це ймовірнісна, а не жорстко детермінована система, 
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то для її пізнання квантитативні методи, пов‘язані з дослідженням частотних, 

ймовірнісних, градуальних та інших нелогічних характеристик, не тільки бажані, 

але й необхідні» [Кочерган 2006: 191].  

Тулдава Ю. наголошує на тезі, що «лексику (як й інші лінгвістичні об‘єкти) 

слід розглядати у вигляді ймовірнісної системи, яка характеризується не тільки 

випадковістю параметрів (нижчий рівень організації), а й певною стійкістю і регу-

лярністю в масі випадкових подій (вищий рівень організації). Таким чином, в 

імовірнісних системах у сучасному розумінні не виключається детермінованість 

зв‘язків, але вона переноситься на вищий, узагальнений рівень організації... У філо-

софському осмисленні тут проглядається діалектичний зв‘язок категорій випадко-

вості і необхідності...» [Тулдава 1987: 8]. 

Як зазначає польський науковець В. Маньчак, «Проблеми, які розглядають мо-

вознавці, розпадаються насамперед на дві категорії: 1) ті, які можна розв‘язати за 

допомогою статистики, і 2) ті, яких за допомогою статистики розв‘язати не можна. 

Мовознавство, яке розуміють як точну науку, займається тільки проблемами першої 

категорії. Іншими словами, йдеться про те, щоби так формулювати проблеми, щоб їх 

можна було розв‘язати за допомогою статистики. Якщо це не можливо, ними не вар-

то займатися, як не варто займатися жодними дослідженнями, про які наперед відо-

мо, що вони не можуть привести до висновків, які можна перевірити» [Mań-

czak 1996:8]. Характеристика ВПФ у світлі статистичної лінгвістики із укладенням 

ЧС, безперечно, належить до проблем першого типу. Цю думку підтверджує цитата 

А. Павловського, який уважає причиною популярності застосування кількісних ме-

тодів у мовознавстві «верифікаційність, формальний ригоризм, а також високий рі-

вень узагальненості законів фізики і тверджень математики, що гарантують надій-

ність висновків та остаточних підсумків» [Pawłowski 2006: 92].  

Свідченням актуальності аплікації математичних методів у мовознавстві свід-

чить також поява окремого терміна «language science» (точна, математична наука 

про мову), розмиваючи таким чином довгу традицію англомовного світу до термі-

нологічного поділу науки на «science» — математичні науки, «natural science» — 
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природничі науки та «humanities» — гуманітарні науки (куди класично зачислюють 

філологію та мовознавство) [http://languagescience.umd.edu/about/languagescience].  

Певний час точилася дискусія про сприйняття лінгвістичної статистики як 

спробу дегуманізації мовознавства та літературознавства, «знедушення» досліджень 

художнього твору й тексту. Проте, за словами Ґ. Альтмана, «Фізику не можна уяви-

ти без математики, в гуманітарних науках намагаються загальмувати цей прогрес 

непереконливими обґрунтуваннями. Усі ці обґрунтування збігаються ж більшою чи 

меншою мірою лише з ідеологічних міркувань. Про дегуманізацію науки математи-

кою говорять зазвичай лише ті, хто в ній нічого не розуміє і хто не готовий прийня-

ти кращі методи» [Альтман 2005: 5], далі він додає: «Всі галузі лінгвістики є 

рівноцінні, і всі теорії базуються на поняттях, які спочатку треба якісно визначити і 

виразити, лише пізніше починається робота над уточненням через уведення кванти-

тативних понять, що уможливлюють пошуки взаємозв‘язків. Яка би лінгвістична 

дисципліна це не була, її розвиток углиб тісно пов‘язаний з квантитативними понят-

тями. Лише вони дозволяють будувати теорії.» [Альтман 2005: 9]. Метамовою фізи-

ки (майже виключно) та мовознавства (все ще спорадично, але вже більш та більш 

упевнено) є математика: фізика послуговується, і мовознавство може послуговува-

тися математико-статистичним апаратом для опису певних явищ, виявлення їхньої 

закономірності тощо [Ровенчак, Бук 2019].  

Є ще один, філософський, аспект застосування статистичних методів у мовоз-

навстві. Той факт, що в явищах мови та мовлення можна виявити математичні зако-

номірності, подібні до законів природничих наук, сам по собі є фундаментальним. 

Іншими словами, функціонування мови та мовлення підпорядковане законам, подіб-

ним до законів фізики, хімії, біології. Їх вивчення допоможе пізнати глибинні зако-

номірності будови Всесвіту.   

 

1.1.4. Термінологічний аспект галузі. Досить часто як синоніми вживають те-

рміносполуки «статистична лінгвістика» («лінгвістична статистика»), «математична 

лінгвістика», «квантитативна лінгвістика», «комбінаторна лінгвістика», 
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«комп‘ютерна лінгвістика», «обчислювальна лінгвістика», «лінгвометрія», «стиле-

метрія». Проте в науковій літературі їх розрізняють.  Найширшим із перелічених є 

поняття прикладна лінгвістика — галузь мовознавства, що займається розробкою 

методів вирішення практичних завдань, пов‘язаних з використанням мови. Її скла-

довими частинами є комп‘ютерна та корпусна, математична, комунікативна лінгвіс-

тика, лінгводидактика, створення писемностей для безписемних мов, систем письма 

для сліпих, термінознавство і т. д.  Із появою перших обчислювальних машин та зі 

швидким зростанням кількості інформації виникла необхідність швидше обробляти 

тексти, зокрема, автоматично їх перекладати, виконувати інформаційний пошук. Це 

було неможливо без залучення математичних наук. У 50-х роках ХХ ст. на стику 

математики та мовознавства виникла математична лінгвістика — наука, що роз-

робляє формальний апарат для опису будови та функціонування природної та де-

яких штучних мов, вивчає аналітичні моделі мови, в яких на основі тих чи інших 

даних про мовлення здійснюються формальні побудови, що дають певну інформа-

цію про структуру мови. Умовно в ній виділяють два розділи:  1) центральний — 

комбінаторна лінгвістика — вивчає та описує мовні явища за допомогою методів 

«некількісної математики» (теорія множин, математична логіка, теорія алгоритмів та 

ін.). Розділи:  теорія формальних граматик, теорія алгоритмів, теорія автоматів, тео-

рія категоріальних (розпізнавальних) граматик;  2) квантитативна лінгвістика (па-

ралельно функціонують терміносполуки обчислювальна лінгвістика, лінгвометрія) 

вивчає та описує лінгвістичні явища за допомогою методів «кількісної математики» 

(теорія ймовірності, математична статистика, теорія інформації та ін.) [Пиотровский 

и др. 1977: 8; Тулдава 1987: 189]. Особливим її розділом є статистична лінгвісти-

ка. У монографії, присвяченій синергетичній природі мови, Р. Келер зазначає: 

«Квантитативна лінгвістика спільно з іншими лінгвістичними дисциплінами бере 

участь у вирішенні завдання побудови теорії мови. Специфіка квантитативної лінг-

вістики полягає в цьому відношенні не у цілях пізнання, а насамперед у використо-

вуваних для цього засобах і методах. Математична лінгвістика виникла в результаті 

розробки категорійних (якісних) понять і формулювання зв‘язків між ними» [Келер 
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2020: 2]. У ґрунтовному огляді лінгвістичних парадигм, пов‘язаних зі синергетикою 

[Пихтовникова 2012], авторка теж підкреслює вирішальну роль квантитативної лін-

гвістики у цій галузі.  

Стилеметрія — галузь статистичної лінгвістики, що виявляє та аналізує кількі-

сні характеристики певного функційного стилю мови чи мовлення певних письмен-

ників. Комп’ютерна лінгвістика (КЛ) займається застосуванням комп‘ютера для 

моделювання функціонування мови в певних умовах, а також використанням 

комп‘ютера (технологій та програм обробки даних) для вирішення лінгвістичних за-

вдань. Оскільки в англійській мові, з якої перекладено цю терміносполуку 

(computational linguistics), computational може мати значення «обчислювальний», то 

у спеціальній літературі трапляється термін «обчислювальна лінгвістика», проте у 

вітчизняній науці він набуває вужчого значення, наближеного до поняття «кванти-

тативна лінгвістика». Також інколи з подібним значенням уживають термін «інже-

нерна лінгвістика». У широкому розумінні до КЛ відносять все, що пов‘язане з ви-

користанням комп‘ютерів у мовознавстві. У вужчому значенні КЛ займається моде-

люванням спілкування-взаємодії людини з комп‘ютером (за допомогою спеціально 

розроблених систем обробки природної мови), комп‘ютерним перекладом, а також 

теорією та практикою інформаційно-пошукових систем. Як узагальнює А. Герд, 

прикладна (комп‘ютерна) лінгвістика — це єдність, мовознавства, філософії та ма-

тематики. Послуговуючись методами математики, вона все-таки залишається лінгві-

стикою з превалюванням у ній знань лінгвістичних. Однак за своєю суттю приклад-

на лінгвістика — це наука математична: за строгістю поставлених завдань, структу-

ризацією фактів, пошуком формальних моделей опису й адекватних комп‘ютерних 

форм представлення даних [Герд 2005: 8].   

Предметом дослідження статистичної лінгвістики є виявлення та опис кількіс-

них характеристик та закономірностей мови та мовлення на різних рівнях (фонетич-

ному, морфологічному, словотвірному, лексичному, синтаксичному, а також на рів-

ні всього тексту), тому вона тісно пов‘язана з такими мовознавчими дисциплінами, 

як фонетика та фонологія, морфеміка та словотвір, морфологія, лексика та лексиколо-
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гія, синтаксис, стилістика. 

Перебийніс В. логічно зауважує відмінність між кількісним і статистичним ана-

лізом: «хоча інколи обидва ці методи об‘єднують під назвою квантитативні. Мета 

кількісного аналізу — визначити частоту досліджуваної одиниці в тексті. … Показ-

ник частоти — лише вихідний матеріал для статистичного аналізу, статистика вико-

ристовує його для одержання відповідей на питання про правомірність визначення 

одиниці підрахунку, про істотність/неістотність різниці між частотами, про закони 

розподілу частоти в тексті, про наявність взаємозв‘язків між частотами різних оди-

ниць та їх розподілом» [Перебийніс 2014: 13]. 

Методи статистичної лінгвістики широко застосовують з різною метою у ба-

гатьох сферах. Наприклад, для виявлення особливостей функційних стилів мови та 

особливостей стилю окремих авторів, у лінгводидактиці (зокрема, у доборі слів для 

вивчення іноземної мови [Бук 2010в, 2012в]), у дешифруванні історичних писемнос-

тей, у глотохронології, у вирішенні завдань стенографії. Особливо важливими вони 

є для розвитку автоматичного опрацювання тексту (автоматичного зняття полісемії, 

реферування та індексування), авторської та часової атрибуції твору. 

Костецька О. також підкреслює важливість поєднання декількох підходів до 

аналізу ідіолекту письменника: лінгвістичного, лінгвокогнітивного, лінгвокультуро-

логічного, лінгвопоетичного, кількісного, якісного та інших, і це «уможливлює різ-

ноаспектну й об‘єктивну інтерпретацію художніх творів й виявлення індивідуаль-

них та національно-культурних особливостей авторського стилю митця» [Костецька 

2014: 198]. Ю. Тулдава узагальнює, що «квантитативно-системний підхід до ви-

вчення і пояснення мовних явищ — ще не завершена область, яка витворюється «на 

стику наук», і в міру просування досліджень сукупність теоретичних понять, при-

йомів і методів роботи безумовно буде зростати й уточнюватися, а проблематика за-

глиблюватися й оновлюватися» [Тулдава 1987: 190]. 

У теоретичному і прикладному мовознавстві вже сформовано традицію вико-

ристання кількісних методів до виявлення особливостей ідіолекту письменника, 

представлену працями, наприклад, [Вокальчук, Мамчич 2006; Гаспаров и др. 1971; 
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Перебийніс 2004; Фрумкина 1964; Шайкевич 1995]. Окремі квантитативні дослі-

дження присвячено текстам деяких українських письменників. Так, у текстах 

В. Стефаника, М. Яцкова, Л. Костенко та П. Карманського увагу зосереджено на ча-

стотності графем, довжині абзаців, речень та словоформ [Кульчицький 2019], у тек-

стах Р. Іваничука, В. Шкляра та Л. Костенко — на частотності біграм [Кульчиць-

кий та ін. 2018]. Також зроблено кількісний аналіз новел В. Стефаника та їх перек-

ладів англійською мовою [Кульчицький, Калимон 2015]. Зокрема, на першому етапі 

з цією метою до творів письменника укладають ЧС [Карпова  1990; Фоменко 2001, 

2008; Шайкевич и др. 2003; Balowski 1997].  

 

1.1.5. Корпуси текстів як основа сучасної лексикографії. Комп‘ютеризація 

гуманітарної сфери, використання нових комп‘ютерних версій словників, а також 

створення зрівноважених електронних КТ як необхідного джерельного матеріалу 

для появи якісно нових наукових досліджень стали невід‘ємним фактом життя кінця 

ХХ–поч. ХХІ ст. Для проведення різносторонніх мовознавчих досліджень в україні-

стиці зараз усе більше використовують електронні ресурси, зокрема, ті, що доступні 

в Інтернеті: Словник.net (портал української мови та культури), Словники України 

on-line, лінгвістичний портал Mova.info тощо, а також ті, які перебувають у внутрі-

шньому користуванні наукових установ: Український національний лінгвістичний 

корпус, Віртуальну лексикографічну лабораторію «Словник української мови» 

(Український мовно-інформаційний фонд НАНУ), Національний корпус української 

мови (Інститут української мови НАНУ)  тощо. Глибокі наукові описи як лексичної, 

так і граматичної будови мови сьогодні усе більше ґрунтуються на КТ [Бук 2012в: 

106]. Робота з корпусами, тобто з великими масивами текстів, репрезентативних для 

певної галузі, в електронному вигляді, де марковано мовознавчу інформацію, «давно 

уже стала одним із основних, якщо не головним методом лінгвістичних досліджень, 

за допомогою якого можна вирішувати найрізноманітніші завдання» [Сичина-

ва 2002]. Як зазначає М. Банько, «майбутнє лексикографії — у використанні корпу-

сів, комп‘ютерів, а також людських голів …» [Бук 2007в: 333]. Завдяки 
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комп‘ютерній підтримці корпусна лінгвістика міцно ввійшла у сучасне життя мово-

знавця [Дарчук 2017а, б; Демська-Кульчицька 2005а, 2011; Копотев, Мустайоки 

2008; Шведова, Січінава 2013; Широков та ін. 2005; Enery, Wilson 2001; Enery et 

al. 2006; Glynn, Kerstin 2010; Guy, Lou 1998; Jones 2002; Leech et al. 2001; 

Meyer 2002; Oakes 2003; Reppen et al. 2002; Sinclair 1991, 2019; Tognini-Bonelli 1996; 

Teubert, Cĕrmáková 2007]. Сучасна лексикографія теж зорієнтована на КТ 

[Бук 2008в; Загнітко та ін. 2015: 103–138; Карпіловська 2006: 54–74; Перебийніс, 

Сорокін 2009; Atkins et al. 2003; Clear 1996; Čermák 2005; Stubbs 1996;], зокрема, 

словники мови письменника будують на основі електронного КТ [Дарчук, Ланген-

бах 2014; Корпус Шевельова 2021; Монахова 2006; Олещук та ін. 2008; 

Slovník … 2007;] та ін. У багатьох університетах світу й України запроваджено кур-

си «Основи статистичної лінгвістики», «Квантитативна лінгвістика», «Математична 

лінгвістика», «Корпусна лінгвістика», «Лексикографія і корпусна лінгвістика» 

[Бук 2008а, б, в] тощо, які стали важливими курсами в системі освіти сучасного мо-

вознавця, без них складно уявити висококваліфікованого фахівця-лінгвіста. Ці курси 

сприяють переосмисленню академічного статусу мовознавчих дисциплін та їх соці-

альної функції. Величезний досвід США у сфері комп‘ютерної, корпусної та статис-

тичної лінгвістики варто включити до програми загального мовознавства в україн-

ських університетах [Buk 2016: 351]. 

Застосування комп‘ютерних, зокрема, корпусних, технологій у лексикографії 

відкриває значно ширші перспективи для роботи над словником порівняно з «руч-

ною працею». Упровадження до лінгвістичного вжитку спеціально підготованого 

матеріалу — КТ — уможливлює: автоматичне укладання ЧС будь-якого конкретно-

го чи групи заданих творів; отримання конкордансів; автоматичний пошук твору за 

будь-яким зареєстрованим у зовнішньому анотуванні параметром (наприклад, твори 

певного жанру, написані певного року чи періоду, підписані певним псевдонімом, 

написані певною мовою, наявність чи відсутність епіграфа тощо); автоматичний 

пошук будь-якої лексеми, фразеологізму, порівняння у будь-якій формі у всіх творах 

письменника; фіксувати час першого та останнього використання певної лексеми в 
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обстежуваних текстах тощо. КТ як організація мовного матеріалу в електронному 

вигляді, що дає змогу автоматизувати лінгвістичні дослідження, має фундаменталь-

не значення для мовознавчої теорії і практики. Правильно організований і розміче-

ний КТ також уможливлює і спрощує доступ мовознавця до пошуку необхідного 

мовного матеріалу для дослідження на морфологічному, лексичному, фразеологіч-

ному, синтаксичному, стилістичному рівнях [Бук 2008в: 188]. 

Аналітичний огляд славістичної корпусної та обчислювальної лінгвістики 

[Divjak et al. 2017], а також Практичний путівник корпусами слов‘янських мов 

[Praktyczny przewodnik 2014: 7] виділяють: корпуснокерований (corpus-driven), кор-

пуснобазований (corpus-based) і корпусноілюстративний (корпуснодопоміжний, 

corpus-assisted analysis) дослідницькі підходи. Корпуснобазований підхід передбачає 

обґрунтованість лінгвістичних форм і структур, похідних з лінгвістичної теорії. Го-

ловна мета дослідження — проаналізувати системні закономірності заздалегідь 

визначених мовних особливостей, і, отже, підтвердити, спростувати чи уточнити 

гіпотезу, яка вже існує. Корпуснокероване дослідження є більш індуктивними, 

оскільки лінгвістичні конструкції виформовуються з аналізу корпусу. Корпус-

ноілюстративний метод шукає приклади для підтвердження отриманих результатів у 

корпусі. У нашому дослідженні ВПФ застосовано корпуснокерований підхід, 

оскільки наперед складно передбачити, до яких результатів і висновків приведе 

аналізований матеріал [Tognini-Bonelli 2001: 84]. 

У теоретичну основу побудови джерельної бази КТФ запропоновано покласти 

дескриптивний підхід у дослідженні явищ мови. На дихотомічності наукового під-

ходу у мовознавстві наголошують Ю. Шевельов, Б. Серебренников, М. Вакуленко 

[Шерех 1951: 10; Серебренников 1970: 199; Вакуленко 2020].  

 

1.2. Світові тенденції вивчення мови письменників 

Мова творів письменників — важливе джерело вивчення розвитку літературної 

мови, цікавий матеріал для виявлення основних тенденцій та особливостей її фор-

мування, що характерні у певний історичний період. Під ідіолектом у лінгвістиці 
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традиційно розуміють  сукупність мовно-виразових засобів, які виконують естетич-

ну функцію і вирізняють мову окремого письменника з-поміж інших» [Єрмоленко 

2004], «сукупність формальних і стилістичних особливостей, притаманних мовлен-

ню окремого носія певної мови. Термін «І.» утворений за моделлю терміна «діа-

лект» для позначення індивідуального варіювання мови на відміну від територіаль-

ного й соціального варіювання» [Виноградов 1990]. У своїй праці послуговуємося 

його широким трактуванням як реалізації «певної мови в устах індивіда, тобто суку-

пність текстів, породжених мовцем і досліджених лінгвістом з метою вивчення сис-

теми мови» [там само]. 

У сучасному мовознавстві можна виокремити такі загальні тенденції дослі-

дження мови письменника, як лексикографічна параметризація (письменницька лек-

сикографія), увага до кількісної складової частини опису ідіолекту, застосування 

комп‘ютерних технологій, зокрема, створення КТ. 

Перші дві тенденції зумовили структуру другого розділу роботи. Лексикогра-

фічна параметризація у застосуванні до творчості письменника сформувала цілий 

напрям мовознавства — письменницьку лексикографію. Друга тенденція — частот-

ний словник письменника. Реалізацію третьої тенденції показано на матеріалі КТФ у 

третьому розділі. 

Як слушно зазначає В. Широков, словники у загальному розумінні та КТ — ло-

гічна відповідь на всезростаючу вимогу сучасності, а саме на вимогу інтелектуаліза-

ції мережі та можливість опрацювання великих баз даних. «Лінгвістичне забезпе-

чення Мережі зараз насправді відіграє роль ведучого фактора і основного інтерфей-

су, що забезпечує взаємодію Людини з Мережею і Людини з Людиною через Мере-

жу. … Основою такого роду розробок є добре кодифіковані, анотовані і репрезента-

тивні моделі і масиви лінгвістичних даних...» [Широков 2017: 11]. Такими засобами 

є словники і корпуси.  

КТФ стане зручним інструментом в опрацюванні ідіостилю письменника, що 

дасть можливості (зазначимо лише деякі): 

1) автоматично укладати частотні словники до будь-якого конкретного чи гру-
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пи заданих творів;  

2) отримати конкорданси, що подають до кожного реєстрового слова (чи сло-

воформи) усі або вибіркові контексти його вживання, достатні для ідентифікації йо-

го лексичного значення;  

3) виконувати автоматичний пошук твору за будь-яким зареєстрованим у зов-

нішній розмітці параметром (наприклад, твори певного жанру, написані певного ро-

ку (періоду), підписані певним псевдонімом, написані певною мовою; наявність чи 

відсутність епіграфа тощо);  

4) автоматично шукати будь-яку мовну одиницю (наприклад, лексему, фразео-

логізм, порівняння) у будь-якій формі у всіх творах письменника;  

5) фіксувати час першого та останнього використання певної лексеми у працях 

І. Франка;  

6) значною мірою реконструювати західний варіант української літературної 

мови кінця ХІХ–поч. ХХ ст.;  

7) реконструювати елементи територіальних та соціальних діалектів кінця 

ХІХ–поч. ХХ ст., адже своїх персонажів автор наділяв мовленням того середовища, 

яке вони представляють тощо. 

Тільки за допомогою такого електронного ресурсу можливо створити повно-

цінний словник мови І. Франка. Створення КТ І. Франка видається єдино можливим 

шляхом цілісного комплексного опрацювання лексикону письменника, що відкриває 

значно ширші перспективи для подальшої роботи з його доробком порівняно з «ру-

чною працею», зокрема, карткуванням. Втілення проєкту КТ ВПФ дасть якісно но-

вий матеріал як для створення словника мови письменника, так і для теоретичних 

досліджень його ідіостилю. 

 

1.2.1. Творчість Франка та досвід української й світової письменницької 

лексикографії. До письменницької лексикографії сьогодні проявляють усе більший 

інтерес, що зумовлено принаймні двома причинами: по-перше, активним зацікав-

ленням особливостями ідіолекту письменників, їх впливом на процеси розвитку 
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літературної мови і, по-друге, тенденцією до лексикографічної параметризації та 

явищем лексикографічного ефекту загалом.  

Концепцію лексикографічної параметризації розробив Ю. Караулов [Караулов 

1988]. Основна ідея цього явища — це намагання представити у формі словника різ-

ні, а в ідеалі — всі, результати лінгвістичних студій («ословничування» мовознавчо-

го опису). Наявність чи відсутність словника у певній мовознавчій галузі може слу-

гувати підтвердженням результативності та успішності її досліджень. Словник, по-

перше, виявився найзручнішою формою фіксації знань про об‘єкт мовного опису; 

по-друге, вимагає уніфікації критеріїв опису матеріалу, однотипності подання інфо-

рмації про досліджувані одиниці, тобто формалізації опису природної мови. На про-

відній ролі лексикографічного опису в сучасному  інформаційному суспільстві на-

голошує також український учений, академік АНУ, проф. В. Широков у низці своїх 

праць: «Інформаційна теорія лексикографічних систем» (1998), «Феноменологія ле-

ксикографічних систем» (2004), «Елементи лексикографії» (2005), «Лінгвістичні та 

технологічні основи тлумачної лексикографії» (2010), «Комп‘ютерна лексикогра-

фія» (2011) [Широков 1998; 2004; 2005; 2011; Широков В. А. та ін. 2010]. При чому 

автор під лексикографічним описом розуміє суттєво ширший тип опису систем, ніж 

прийнятий у класичній лінгвістичній думці, отже: «лексикографічний опис дослі-

джуваного об‘єкта полягає у: 

1) виділенні в ньому дискретних спектрів деяких одиниць, які стосуються його 

онтологічної природи, а саме таких дискретних, відносно стійких сутностей, які, 

комбінуючись, експлікують феноменальні прояви досліджуваного об‘єкта; 

2) побудові інтерпретацій згаданих спектрів як з боку форм  проявів, так і з 

боку внутрішнього змісту, пов‘язаного з цими формами, і який у них проявляється». 

Роблячи такого типу узагальнення, В. Широков розширює сферу його застосування, 

підвищує статус, наголошує, що «такий опис може стосуватися будь-яких об‘єктів, 

де відбуваються інформаційні процеси зі системними ознаками» [Цимбалюк-

Скопенко 2010: 10].  
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Дослідники намагаються вивчити різні аспекти художнього вживання слів, то-

му з‘являються нові типи лексикографічних праць. Мовний матеріал для словників 

карткували «вручну» до недавнього часу, що потребувало великих людських і часо-

вих ресурсів. В останні десятиріччя розвиток комп‘ютерних технологій спричинив 

особливі зміни у типах словників. Використання КТ відкрило нові перспективи для 

укладання письменницьких словників.  

Лексикографічна параметризація разом з активним зацікавленням особливос-

тями ідіолекту зумовили витворення окремої ділянки у цій галузі — письменницької 

лексикографії. Можна сформулювати два значення терміносполуки «письменницька 

лексикографія» у сучасному мовознавстві: 1) сукупність словників, об‘єктом опису 

яких є мова, художній світ певного письменника; 2) розділ лексикографії, який за-

ймається теорією і практикою укладання словників, об‘єктом опису яких є мова пе-

вного письменника. Як слушно зауважує Т. Цимбалюк-Скопенко, цей тип лексиког-

рафічних праць в Україні розвинутий ще не достатньо, «цій галузі в нашій філологі-

чній науці бракує динамізму, координованості та чіткого бачення перспектив» [Ши-

роков 2017: 52].  

У цьому підрозділі здійснено загальний огляд українських письменницьких 

словників, подано їх класифікацію та характеристику, описано основні їх типи й ви-

явлено спільні й відмінні риси між ними, запропоновано приклади словникових ста-

тей кожного жанру. Виявлено тенденції та перспективи розвитку цієї галузі україн-

ської лексикографії. 

Функції, предмет і мета письменницького словника. Письменницькі слов-

ники укладають на матеріалі конкретного або усіх творів певного автора. Їх основна 

функція — науково-описова (в межах загальної — довідкової — первинної для сло-

вника будь-якого типу). Тому основний адресат цих словників — особи, що профе-

сійно займаються мовою, спеціалісти-філологи. Автори деяких словників зазнача-

ють, що їхні праці адресовано також широкому колу читачів, зацікавлених творчіс-

тю відповідних письменників. Поряд з тим, глосарії, які пояснюють малозрозумілі 

слова у творах, первинно виконують навчальну функцію і розраховані насамперед 
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на учнів, студентів та «широкий загал». Отже, тут письменницька лексикографія пе-

ретинається із навчальною. До її проблем належать такі: визначення статусу, обсягу, 

змісту цього наукового напряму, прагматичної специфіки письменницьких словни-

ків, виявлення їх макро- та мікроструктури, їх пояснювального апарату, системно-

типологічної організації, історії авторської лексикографії і т. д. Предмет і мета пись-

менницької лексикографії — створення словників мови окремих письменників («ав-

торських підмов»), вивчення та використання цих словників. 

Уточнення термінології. У науковій літературі паралельно зі словосполучен-

нями «письменницька лексикографія», «письменницький словник» послуговуються 

також сполуками «авторський словник», «авторська лексикографія» ([Цимбалюк-

Скопенко 2010], [Караулов 2003], [Чурилина 2005]). Проте останні за внутрішньою 

формою апелюють до автора і тому можуть бути неоднозначно трактовані стосовно 

чи то автора (укладача) словника, чи то автора твору/творів, на основі якого укладе-

но словник. Найбільш відповідною родовою терміносполукою на позначення усіх 

типів словників, що можуть описувати різні аспекти твору письменника, є «пись-

менницький словник», і, відповідно, галузь науки — «письменницька лексикогра-

фія» (див. дет. [Бук 2006д]. Аналогічним словосполученням послуговується знана 

дослідниця цього напряму [Карпова 1982, 2003]. 

Отже, письменницький словник — це загальна назва на позначення всіх типів 

словників, що описують мову певного письменника (словник мови, конкорданс, час-

тотний словник, глосарій тощо). 

З історії виникнення письменницької лексикографії. Словник, побудований 

на творах певного письменника, сягає своїм корінням ще Стародавньої Греції, де до 

творів Гомера укладали глосарії слів, що вийшли з активного вжитку. Перші конко-

рданси створювали вручну і лише для особливо важливих текстів, насамперед для 

Біблії, Корану, а згодом і для творів деяких видатних авторів, як-от В. Шекспіра. 

Сформувалась окрема галузь письменницької лексикографії — словники мови Біб-

лії. В англійській лексикографії цілу епоху становлять словники мови В. Шекспіра 

[Карпова 2002: 49–61]. Відомі словники Дж. Чосера, Дж. Мільтона, Й. В. Ґете. 
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Особливо активно ця галузь розвивалася у середині та другій половині ХХ ст. У 

цей час з‘явилися словники письменників у різних країнах, зокрема, слов‘янських: у 

Білорусі (Ф. Скарини [Анічэнка 1977–1984], Я. Купали [Анічэнка 1997–2003]), Бол-

гарії (Х. Ботєва [Божков, Генадиева 1960], Н. Вапцарова [Крилова и др. 1996]), 

Польщі (А. Міцкевича [Słownik języka 1962–1983], Х. Паска [Słownik języka 1965–

1973], Я. Кохановського [Słownik polszczyzny 1994–2003]), Росії (О. Пушкіна [Вино-

градов 2000], Л. Толстого [Великодворская и др. 1978], Ф. Достоєвського [Карау-

лов 2001б], М. Горького [Алексеев 1996]), Сербії (М. Павича [Vasić 1998], 

С. Вельмар-Янкович [Vasić 2000], М. Данойліча [Vasić 2002], Д. Албахарія 

[Vasić 2001]). Україна не стала винятком, тут вийшли друком письменницькі слов-

ники Т. Шевченка [Ващенко, Петрова 1961], Лесі Українки [Бойко 1961], 

І. Котляревського [Ващенко та ін. 1955], І. Франка [Ковалик та ін. 1990], Г. Квітки-

Основ‘яненка [Жовтобрюх 1978], В. Стуса [Оліфіренко 2003] та ін.  

Досвід Англії, США та СРСР у цій царині описала О. Карпова в окремій моног-

рафії [Карпова 1989]. Узагальнила класифікацію словників письменницької лекси-

кографії Л. Шестакова [Шестакова 2019] за такими критеріями: 

1) за характером поданої інформації (про слово чи реалію): лінгвістичні та за-

гальнофілологічні, енциклопедичні; 

2) за кількістю описаних авторів: монографічні (особистісні) та збірні, зведені; 

3) за основним об‘єктом опису: словники мови автора (словники-довідники, які 

мають історико-мовну, нормативну скерованість) та стилістичні (описують семан-

тико-стилістичні риси творчості письменника); 

4) за метою укладення: пояснювальні (тлумачні, включно з перекладними) і 

фіксувальні («нетлумачні» — індекси, конкорданси, частотні словники); 

5) за охопленням матеріалу: повні, загальні (авторські тезауруси) та неповні, 

часткові, диференційні (подають не всю лексику письменника); 

6) за одиницею опису: реєстрова одиниця — слова та реєстрова одиниця — 

словосполучення, стійкі висловлювання, цитати; 

7) за способом опису: одно-, дво- та багатопараметричні словники; 
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8) за розташуванням реєстрових одиниць: алфавітні та неалфавітні; 

9) за кількістю мов: одномовні та двомовні; 

10) за часовою перспективою: історичні (на матеріалі авторів минулих епох) та 

сучасні (на матеріалі сучасних авторів); 

11) за науково-описовою орієнтацією: адресовані спеціалістам-філологам і 

словники навчальні, адресовані учням, студентам. 

За цією схемою ЧС ВПФ — лінгвістичний, монографічний (присвячений твор-

чості одного письменника), фіксувальний, повний, реєстрова одиниця — слово, іс-

торичний, адресований спеціалістам-філологам, багатопараметричний, одномовний 

(з фіксацією усіх німецьких, польських, англійських, латинських, грецьких, та інших 

іншомовних слів у творах). 

Основні типи письменницьких словників. Бажання дослідників виявити різні 

аспекти художнього слововживання стало причиною появи варіації як джерела сло-

вників (від охоплення усієї творчості до опису конкретного твору), форми подання 

результатів, так і методів дослідження (від контекстно-описового до статистичного). 

Таким чином, у процесі історичного розвитку письменницької лексикографії виок-

ремилось декілька основних типів словників: словник мови письменника, слово-

покажчик, конкорданс, частотний словник, глосарій із детальнішою внутрішньою 

класифікацією у кожному.  

Словник мови письменника — це тип тлумачного словника, укладений на те-

ксті конкретного твору або творів певного автора чи авторів. Н. Данилюк зауважує: 

«Як відомо, укладання словників мови письменників — новий напрям слов‘янської 

лексикографії, сформований у 60–70-х роках ХХ ст.» [Данилюк 2015]. Він дає най-

повніший опис лексико-фразеологічного складу ідіостилю письменника. Суттєвою 

рисою цього словника є те, що він подає тільки ті значення, в яких слово реалізоване 

у творах письменника. Як правило, він також фіксує кількість уживань кожного сло-

ва. «Цей словник має значення як для вивчення творчості самого письменника, так і 

для дослідження відповідного етапу історії національної літературної мови та суспі-

льної атмосфери того періоду» [Тараненко 2004: 355]. Із загальної класифікації пи-
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сьменницьких словників, поданої  вище, видно, що виділяють два типи словника 

мови письменника за об‘єктом опису: стилістичний (скерований на виявлення та 

опис індивідуально-авторських особливостей мови письменника) та історичний 

(скерований на характеристику епохи, коли жив і творив письменник). Як справед-

ливо зазначає М. Лесюк, «Словник мови письменника — це особлива лексикографі-

чна праця, яка відтворює епоху письменника, рівень розвитку національної мови, її 

лексичні, граматичні і стилістичні особливості» [Лесюк 1996: 189], тобто за своєю 

суттю є тлумачним.  

За таким принципом в україністиці описано лексикони Т. Шевченка [Іларі-

он 1961] та Г. Квітки-Основ‘яненка [Жовтобрюх 1978]. Створено, проте, на жаль, не 

видано словники мови Л. Глібова та В. Стефаника [Тараненко 2004: 373]. Новим 

кроком, що водночас демонструє й тяглість лексикографічної традиції у франкоз-

навстві, стали словники мови поетичних збірок І. Франка «Зів‘яле листя» і «Мій із-

марагд» [Терлак 2010; 2016]. Це праці тлумачного типу, в яких подано детальний 

опис значень кожного слова зазначених збірок, кількість його вживань, а також усі 

приклади його контекстуального оточення з урахуванням семантичних та стилісти-

чних особливостей та відповідною паспортизацією. Цьому передувала величезна те-

кстологічна робота укладача З. Терлака,  який взяв за основу останні прижиттєві ви-

дання. Ці видання становлять важливу ланку опрацювання ідіостилю І. Франка, про-

те мають вибіркову природу, що дає підстави вважати проблему комплексного ана-

лізу лексикону письменника, зокрема, створення словника його мови, відкритою.  

Класична словникова стаття лексикографічних праць цього типу має такий ви-

гляд [Ващенко 1964: 222]: 

 

Ряст (6). Трав’яниста рослина з фіолетовими, білими, жовтими кві-

тами. Згадай же, Оксано, чужа чорнобрива, І сестру Мар‘яну рястом 

уквітчай. І 153.28. Встала весна, чорну землю Сонну розбудила, Уквітчала 

її рястом І 136.2139.  
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У порівн. (1). Загинеш, серденько, загинеш, Мов ряст весною уночі. 

ІІ 10.92. 

◊ одн. Н. ряст у порівн. ІІ 10.92. Р. рясту І 136.2151. О. рястом 

І 136.2139, 153.28, 282.371, 283.405. 

 

Римські цифри означають том у Зібранні вибраних творів Т. Шевченка. 

Перші арабські цифри (перед крапкою) означають номер сторінки. 

Другі арабські цифри (після крапки) — номер рядка. 

 

Якщо поєднати й зіставити словники мови декількох письменників, можна ре-

конструювати мову певного періоду, як це, наприклад, зробили автори Словника 

мови поезії ХХ ст. [Григорьев 2001]. На порівнянні лексики письменників також по-

будовано словник «Тютчев і Фет: практика контрастивного словника» [Бобунова, 

Хроленко 2005]. 

Словопокажчик вказує на том, сторінку і в деяких випадках на рядок, де фун-

кціонує слово у конкретній словоформі, а також на частоту уживання кожної лекси-

чної одиниці. Реєстр слів словопокажчика розташовано в алфавітному порядку.  

Приклад словникової статті [Бурячок та ін. 1974]: 

 

білий (9): білий 38.28; білого 64.27; біла 31.15; біле 30.5, 30.9, 30.19, 35.34, 

36.29; білії — з мн. 26.12. 

 

Цифри у круглих дужках означають кількість слововживань. 

Цифри після кожної словоформи означають том (перед крапкою) і номер сторі-

нки (після крапки). 

 

Можна стверджувати, що в Україні словопокажчики стали найбільш численним 

типом письменницької лексикографії ХХ ст. Їх укладено до творів І. Котляревського 

[Бурячок та ін. 1974], Т. Шевченка [Ващенко, Петрова 1961],  Лесі Українки [Бой-
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ко 1961], А. Тесленка [Сизько 1970], В. Стефаника [Ковалик, Ощипко 1972], 

Ю. Федьковича [Лук‘янюк 2004]. До словопокажчиків також зачислюють працю 

«Лексика поетичних творів Івана Франка» [Ковалик та ін. 1990].  

Конкорданс — тип словника, що подає до кожної реєстрової одиниці (слова чи 

словоформи) усі або вибіркові  контексти її вживання, тобто уривки тексту, де вона 

функціонує, демонструючи таким способом принаймні мінімальне його лексичне 

оточення.  

Зважаючи на це, конкорданс є відправною точкою для визначення конкретної 

семантики лексеми. Як зазначав Ж. Вандрієс, «в усіх випадках значення слова ви-

значається контекстом. Слово ми ставимо в оточення, що виявляє його значення, 

кожен раз і на даний момент. Не що інше, а саме контекст, усупереч різноманітності 

значень цього слова, надає йому «особливого» значення; не що інше, а саме кон-

текст очищує його від колишніх значень, нагромаджених пам‘яттю, і створює йому 

«актуальне» значення». М. Кочерган додає, що контекст стосовно слова виконує та-

кі найголовніші функції: є засобом відбору та актуалізації потрібного значення; мо-

дифікує смисл у межах одного значення, уточнює його, розширюючи або обмежую-

чи клас денотатів; слугує засобом синкретизації значень полісемічного слова; фор-

мує оказіональне значення; виступає засобом десемантизації [Koчерган 2000: 251–

252]. 

Контекст, який конкорданс подає до кожної лексеми, виконує дуже важливі 

функції: він необхідний для вибору та актуалізації потрібного значення; модифікує 

смисл у межах одного значення; уточнює значення (розширюючи чи звужуючи клас 

його денотатів); формує оказіональні значення; необхідний для зняття полісемії то-

що. 

Конкорданси здебільшого укладають на матеріалі конкретного тексту. Вони іс-

нують у паперовій чи електронній формі. У вигляді конкордансу також часто пред-

ставляють результати пошуку у КТ. Конкордансер — комп‘ютерна програма, що 

автоматично конструює конкорданси. У корпусній лінгвістиці існує два формати 

представлення контексту в конкордансі: KWIC — Key Word in Context — ключове 
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слово розташоване посередині, справа і зліва оточене фіксованою кількістю слів; 

KWAL — Key Word and Line — ключове слово подають у межах речення. 

За допомогою конкордансу можна укладати частотні списки слів та словоформ, 

порівнювати функціонування слів у різних контекстах, аналізувати значення ключо-

вих слів, шукати фрази та фразеологізми із заданими словами тощо. Конкорданси 

плідно застосовують у різних галузях: мовознавчих та літературознавчих студіях, 

викладанні рідної та іноземної мов, автоматичному опрацюванні тексту і 

комп‘ютерному перекладі, лексикографії, контент-аналізі в різних дисциплінах, зок-

рема, в історії, маркетингу, музикології, географії, політології і т. д. 

До часу виникнення комп‘ютерів конкорданси укладали вручну, що потребува-

ло великих часових та людських ресурсів. Тому перші словники цього типу створе-

но лише для винятково важливих текстів — Біблії та Корану, пізніше — для текстів 

національних письменників. Зараз в Інтернеті доступні конкорданси до різних типів 

текстів: 

1) практично до кожного загальномовного корпусу (наприклад, Český 

národní korpus — корпус чеської мови [ČNK 2015–2021]); 

2) до текстів письменників (В. Шекспіра [Concordance... 2003–2021], 

Ф. Достоєвського [СКПД 2019], Дж. Джойса [Ulysses 2021], Г. Сковороди 

[Skovoroda Online 2019], а зараз й І. Франка [Бук, Ровенчак 2006–2021]), проте їх не-

багато; 

3) до газет: Concordancier «Le Monde» [Concordancier-corpus 2021]. 

 

Першим конкордансом в Україні став Конкорданс поетичних творів Тараса 

Шевченка (2001), він «точно відмічає, де в «Кобзарі» і в яких текстуальних обстави-

нах з‘являється кожна вжита Шевченком словоформа, як українська, так і російсь-

ка» [Ільницький, Гавриш 2001: XIX]. У ньому зафіксовано 18 401 словоформу і по-

дано 83 731 випадок їх уживання. Матеріал опрацьовано, на відміну від описаних 

вище праць, із використанням комп‘ютерних програм.  

Доступний в Інтернеті конкорданс Г. Сковороди [Skovoroda… 2008–2021], що 
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базується на електронному корпусі повного зібрання творів «українського Сократа», 

який підготував Л. Ушкалов (Харків): тексти звірено з усіма наявними автографами 

та рукописами. Корпус охоплює 29 творів включно з приватною кореспонденцією, 

що становить 247 176 слововживань, серед яких 47 713 словоформ (включно зі сло-

вами латинською та грецькою графікою), лематизації не здійснено. Особливої уваги 

заслуговує факт, що в цьому електронному ресурсі забезпечено доступ як до самих 

текстів, так і до їх програмного опрацювання: у режимі «Search» (пошук) є можли-

вість знайти слово у всіх або у конкретному творі Г. Сковороди; «Analysis Tools» 

(засоби для аналізу) дають змогу побачити певні складники тексту (присвяти, епіг-

рафи, поклики, цитати) чи підкласи текстових одиниць (власні назви, цифри) тощо. 

Також сайт містить факсимільні фоторепродукції автографів та копії рукописів, які 

надали Інститут української літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Інститут 

філософії ім. Г. Сковороди НАН України та Національна бібліотека України 

ім. В. І. Вернадського.  

На матеріалі КТ ВПФ укладено конкорданси цих творів І. Франка, зокрема, 

конкорданс роману «Перехресні стежки» доступний онлайн [Бук, Ровенчак 2006–

2021]. Він подає контексти вживання лексичних одиниць у двох вікнах в обох фор-

матах: KWIC (форма контексту +/– 7 слів) і KWAL (форма контексту — речення), 

що є зручним у користуванні. У кожному з вікон можна виконувати пошук за сло-

воформою чи довільною частиною слова і за лемою, тобто за початковою формою 

слова.  

Приклад конкордансу лексеми «сестра» [Бук, Ровенчак 2006–2021]: 
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Окрім самостійного значення, конкорданс має ефективне допоміжне значення 

для укладання словника тлумачного типу, оскільки значення слова можна виявити 

лише у контексті. В. Андрющенко зауважує, що він допомагає запобігти таким мож-

ливим лексикографічним недолікам, як несистемність паперових картотек, алфавіт-

ний підхід до написання словникових статей, різнобій поміток, різнобій формул 

тлумачення [Андрющенко 1989]. 

Частотний словник мови письменника (або конкретного його твору) часто 

оминають у класифікації типів письменницьких словників. Уважаємо цей факт не-

справедливим, оскільки ЧС має широкий діапазон використання та дослідницьких 

перспектив. Він подає кількість уживань (частоту) слова або словоформи в обстеже-

ному тексті. Зазвичай, у частотному словнику зазначено абсолютну та відносну час-

тоту вживання одиниць. Суттєвою для частотного словника є форма подання мате-

ріалу: словникові статті розміщують за спадом частот, що дає змогу обчислити міру 

покриття тексту, а також такі основні кількісні характеристики, як обсяг тексту, об-

сяг словника словоформ та лексем, багатство словника, середню повторюваність 

слова у тексті тощо.  

Як правило, частотний словник укладають із використанням комп‘ютерних 

програм опрацювання мови. Його, головно, формують три списки: 1) список слів 

(лем) за спадом частот; 2) список словоформ за спадом частот; 3) список слів (лем) 

за алфавітом.  

Оскільки комп‘ютер полегшує опрацювання текстової інформації, можна за-

уважити тенденцію завершувати дослідження творчості видатних особистостей ук-

ладанням частотного словника їх мови. Такими лексикографічними працями увінча-

лись, наприклад, різноаспектні дослідження творчості українських поетів 

І. Величковського [Бадрак 2005], В. Самійленка [Малахова 2007]
 
 та ін. Саме тому 

ми уклали ЧС усіх творів ВПФ. Теоретичне і практичне значення словника цього 

типу зумовлено декількома чинниками: оскільки він подає точну кількість слів із те-

риторіальних чи соціальних діалектів тощо, то можна судити про стилістичні особ-

ливості письменника на рівні лексики; оскільки він визначає багатство словника пи-
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сьменника, то можна коректно порівнювати цю величину (а також індекс винятко-

вості, індекс концентрації тощо) у різних письменників; його інформація допомагає 

методами стилеметрії встановити авторство творів чи їх фрагментів і т. д. Детальні-

ше про ЧС див. пункт «1.2.2. Творчість І. Франка у контексті української і світової 

статистичної лексикографії та словників інтегрального типу». 

Диференційовані словники подають не всю, а вибрану за певним параметром 

лексику мови письменника. До них належать глосарії, словники фразеологізмів, 

рим, епітетів тощо. 

Глосарій — тип тлумачного словника, що подає пояснення чи коментарі незро-

зумілим словам (наприклад, діалектизмам, неологізмам, застарілій лексиці) певного 

тексту й ілюструє їх уживання на уривках із нього. Він має в Україні вікову тради-

цію, докладно описану в енциклопедії «Українська мова» [Українська мова 2004] у 

статтях «Глосарій», «Глосографія», «Глоса». Зазвичай, глосарій супроводжує конк-

ретний твір (слова якого пояснює), проте  відомі також окремі його видання. 

До цього лексикографічного типу близький словник авторських новотворів 

В. Барки [Адах 2007] та «Словник поетичної мови Василя Стуса (рідковживані сло-

ва та індивідуально-авторські новотвори)» [Оліфіренко 2003], де подано тлумачення 

складної для розуміння лексики з творів письменника, а саме авторських неологіз-

мів, архаїзмів та історизмів, діалектизмів. Наприклад: 

 

АКРИДИ (< грец. akris (akridos) — сарана), -рид, мн. 1. біол. Комахи 

родини саранових. 2. перен. Живитися акридами і диким медом — мізерно 

харчуватися, голодувати. Я тіло нагострив на чаї та акридах, / а душу — 

пошукай. І не питай. / Тойящосин не чує вже мене. / Тойящобатько вже не 

чую сина. (П-2:191). 

 

2014 р. в електронному форматі з‘явився «Словничок з творів Івана Франка» 

[Друль 2014]. Його укладач О. Друль створив зведений словник пояснень слів з різ-

них доступних йому видань творів письменника ([Франко 1875–1876; 
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1902б; 1906; 1950–1956; 1976–1986], [Лев 1981], [Горбач 1963], [Онишкевич 1984; 

1963], [Ціхоцький 2006, 2009]).  

Словники фразеологізмів, рим, епітетів, відповідно, подають ці пласти лек-

сики. Так, в україністиці існують «Фразеологічний словник мови Шевченка» (Інсти-

тут мовознавства ім. О. О. Потебні) [Цимбалюк-Скопенко 2010], «Шевченкове слово 

в мовах світу: словник-довідник» [Гнатюк, Дядечко 2020], «Словник епітетів 

П. Загребельного» [Діброва 2003] і Т. Шевченка [Ващенко 1982], словники рим 

Т. Шевченка [Діброва 2004], Є. Гребінки [Гурин 1982]. 

Усі перелічені вище типи словників тісно пов‘язані між собою, так, скажімо, 

укладаючи словник мови письменника, для розрізнення значень слів та їхньої ілюс-

трації послуговуються контекстними даними конкордансу. Словникову статтю гло-

сарія будують за таким самим зразком, що й у словнику мови письменника, тільки 

реєстр слів добирають за іншими критеріями. Той факт, що словопокажчик і слов-

ник мови подають, як правило, кількість уживань кожного слова, зближує їх із час-

тотним словником.  

Підсумовуючи, можна стверджувати, що українська письменницька лексиког-

рафія має багато здобутків. Твори багатьох письменників різних періодів опрацьова-

но і представлено у формі словників. Ці словники різноманітні. Їх можна диферен-

ціювати за різними ознаками: 

1) джерела (від охоплення усього творчого доробку автора до опрацювання 

конкретного твору); 

2) пояснювальна інформація (права частина словникової статті) до лексич-

них одиниць (від тлумачення значення до вказівок частоти); 

3) форма презентації результатів (паперова та електронна); 

4) методи лексикографічного опису ідіолекту письменника еволюціонують 

від «ручного» до «комп‘ютерного».  

Отже, сформувалося декілька типів письменницьких словників: словник мови 

письменника, словопокажчик, конкорданс, частотний словник, глосарій, словники 

рим, фразеологізмів, епітетів. В описаному різноманітті українських письменниць-
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ких словників реалізується диференційний та інтегральний аспекти дослідження  

ідіолектів українських авторів. Також у цьому можна вбачати підтвердження однієї з 

важливих тенденцій світового словникарства — лексикографічної параметризації, 

тобто прагнення подати у формі словника результати усіх напрямів мовознавства.  

Поряд з очевидними досягненнями у цій галузі лексикографії існують й певні 

прогалини. Так, мова багатьох письменників ще не отримала всебічного лексикогра-

фічного опису, зокрема, повні словники мови з‘явилися тільки для двох українських 

письменників: Т. Шевченка та Г. Квітки-Основ‘яненка. Цікавою  видається також 

перспектива квантитативної параметризації творчості авторів насамперед одного пе-

ріоду, що дало би змогу порівняти лексику різних письменників, її багатство,  рекон-

струювати їх мовну картину світу, спростило б укладення словника української  мо-

ви певного періоду. 

Швидкість та якість такої роботи значно підвищила б централізована координа-

ція подібних проєктів.  

Зважаючи на світові тенденції словникарства, можна визначити й деякі перспе-

ктиви української письменницької лексикографії: використання електронних КТ, за-

стосування у процесі укладання словників комп‘ютерних програм опрацювання тек-

сту; поява письменницьких словників інтегрального типу, що поєднували б у своїй 

макроструктурі тлумачення, конкорданс, ЧС, а також окремі параметри типу епіте-

тів, порівнянь, метафор тощо; використання засобів наочності у вигляді малюнків, 

таблиць, схем, графіків, діаграм тощо; супровід паперового варіанта словника дис-

ком з електронною версією лексикографічної праці; розміщення словників у мережі 

Інтернет із вільним доступом до них. 

 

1.2.2. Творчість Франка у контексті української і світової статистичної ле-

ксикографії та словників інтегрального типу. Частотність лексичної одиниці — 

це її важлива характеристика, оскільки вона свідчить про активність її функціону-

вання в тексті, про її вагу у статистичній структурі тексту тощо. На цьому наголо-

шують як українські, так і зарубіжні мовознавці: В. Перебийніс [Перебийніс 1967, 
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1985, 2000, 2002], Н. Дарчук [Дарчук 1976], Т. Грязнухіна [Дарчук, Грязнухіна 1996] 

М. Муравицька [Муравицька 1967], Ґ. Віммер та Ґ. Альтман [Wimmer, Altmann 1999; 

Wimmer et al. 2003], І. Попеску [Popesku, Altmann 2006], Ю. Тулдава [Тулдава 1987], 

П. Алексєєв [Алексеев 2001; Alekseev 2005], А. Шайкевич [Шайкевич 1990, 2001], 

Р. Кьолер [Köhler, Altmann 2005], А. Павловскі [Pawłowski 2001], М. Рушковскі 

[Ruszkowski 2004] та ін.  

З‘явилася навіть нова галузь мовознавчої науки — статистична лексикографія, 

що, зокрема, займається теорією та практикою укладання частотних словників [Кар-

піловська 2006]. Такий інтерес до статистичного обстеження великих сукупностей 

текстів зумовлений, з одного боку, необхідністю глибше пізнати закономірності фу-

нкціонування мовних одиниць у тексті. З іншого боку, виникнення статистичної ле-

ксикографії зумовлене суспільними потребами, практичним застосуванням надбань 

мовознавства для удосконалення системи стенографії і відбору лексичного мінімуму 

для словників різного типу, раціонального використання пам‘яті комп‘ютера для ав-

томатичного опрацювання текстової інформації, теорії та практики перекладознавс-

тва [Rybicki 2007–2008]. Як слушно зауважують [Перебийніс, Сорокін 2009: 52], 

«Частотні словники дають відомості про одну з найважливіших рис функціонування 

лексичних одиниць у текстах різних наукових стилів, що важливо з багатьох точок 

зору: стилістичних властивостей тексту, відбору лексичного мінімуму у вивченні 

іноземної мови, ефективної організації стенографічних систем (чим частішим є сло-

во, тим простішим повинен бути знак стенографії), ефективної організації різних си-

стем комп‘ютерного опрацювання мовленнєвої інформації та ін.». 

Автори словника англійської мови «Word Frequencies in Written and Spoken 

English» [Leech et al. 2001] порівнюють частотний словник з телефонною книгою. 

Дійсно, такі словники складаються, головно, із реєстрових слів і списків чисел. Од-

нак частотний словник знаходить свого «читача», оскільки зібрана в ньому інфор-

мація необхідна для багатьох цілей: викладання мови, лінгвістичні дослідження, ви-

бір реєстрових слів для створення словників, комп‘ютерні додатки, наприклад, ін-

формаційний пошук або системи фільтрування спаму» [Шаров, Ляшевская 2009б: I]. 
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Звичайно, ЧС складається з декількох списків: списків слів, зведених до почат-

кової форми, розташованих за спадом частот і за алфавітом, а також з таких самих 

списків для словоформ.  Мовознавці зазначають, що «... ЧС є важливим інструмен-

том дослідження закономірностей функціонування лексичної системи мови в різних 

текстах...» [Перебийніс, Муравицька, Дарчук 1985: 78].  

Загальне застосування і мета ЧС полягає в опрацюванні ймовірнісно-

статистичної моделі системного лінгвістичного об‘єкта, а саме мови (підмови, сти-

лю, ідіолекту) [Alekseev 2005]. Проте, насамперед, основне завдання частотного 

словника — це теоретичні дослідження мови чи підмови, на основі яких створено 

ЧС. Саме тому створено ЧС усіх добре вивчених мов світу: англійської [Davies, 

Gardner 2010; Leech at al. 2001], німецької [Kaeding 1897–1898], португальської 

[Davies et al. 2010], французької [Juilland et al. 1970], італійської [Juilland, 

Traverska 1973], іспанської [Juilland, Chang-Rodrigues 1964], чеської [Čermák et 

al. 2004], польської [Kurcz et al. 1974–1977; Kurcz et al. 1990; Saloni 1990;] та ін. Не-

щодавно вийшли ЧС російської та словацької мов [Шаров, Ляшевская 2009а, б; 

Frekvenčný … 2017], що підтверджує актуальність створення лексикографічних 

праць цього жанру.   

Для української мови укладено ЧС художнього, публіцистичного, розмовно-

побутового, наукового, офіційно-ділового стилів. Першим з‘явився Частотний слов-

ник сучасної української художньої прози у двох томах за редакцією 

В. С. Перебийніс [ЧС СУХП 1981], в основу якого лягли тексти загальним обсягом 

500 000 слововживань. Було взято уривки по 20 000 слововживань із 25 творів 22 ав-

торів, усі з яких написано 1945–1970 рр., отже, період у 30 років забезпечив хроно-

логічну однорідність вибірки. Праця стала однією з найбільш цитованих на той час. 

Учасники проєкту результативно реалізували глибокий потенціал цього багатогран-

ного статистичного дослідження української художньої прози у морфології, стиліс-

тиці, лінгвостатистиці тощо [Перебийніс 1967, 2000, 2002, 2004, 2014; Перебий-

ніс та ін. 1985]. 

ЧС сучасної української публіцистики [ЧС СУП 2003–2021] відтворює лексич-
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ний склад мови всеукраїнських періодичних видань, що вийшли 1994 р. і були зорі-

єнтовані на міських та сільських читачів різного віку. Обсяг опрацьованих текстів 

становить 300 000 слововживань. 

ЧС розмовно-побутового, наукового та офіційно-ділового стилів [Бук 2006 а, б, 

е] укладено на основі текстів по 300 000 слововживань. Їх створено за одним прин-

ципом з метою подальшого коректного зіставлення їхніх списків і виявлення таким 

чином лексичної основи української мови [Бук 2004, Бук 2006г, Buk 2009а], пор. 

[Kilgarriff 1997; Davies 2006]. Це також уможливило зіставити статистичні характе-

ристики лексики основних функційних стилів української мови [Бук 2006ґ].  

Серед тенденцій та перспектив розвитку статистичної лексикографії 

П. Алексєєв вказує на залучення до дослідження величезної кількості мов та підмов, 

перехід від загального до часткового [Alekseev 2005: 315]. Кількісно-статистичний 

опис ідіолекту письменника природно входить у цей контекст. Багато лінгвістів ак-

центують на необхідності квантитативно-статистичного опису мови письменника 

(див., наприклад, праці [Puzynina 1988: 445–454; Korpysz 2010: 55]. 

Отже, на стику авторської та статистичної лексикографії виник частотний сло-

вник мови письменника, і це закономірно, оскільки для опису ідіолекту письменни-

ка необхідні не лише якісні, а й кількісні характеристики лексики його творів. Саме 

тому для найвидатніших майстрів пера різних часів та народів укладали частотні 

словники, де наводили кількість уживань слова в обстежених текстах певного обся-

гу. Так, існують ЧС Евріпіда [Euripides … 2005], Софокла [Sophocle … 1996], Аріс-

тотеля [Aristoteles … 1984; Aristote … 1988, 1990a, b; Index … 2004],  В. Шекспіра 

[Complete … 2019], В. Гюго [Brunet 1988], Дж. Джойса [Hanley 1951; 

Ulysses … 2019], К. Чапека [Slovník Karla … 2007], Ф. Достоєвського [Шайке-

вич и др. 2003], Л. Толстого [Великодворская и др. 1978], А. Чехова [Гребенщи-

ков 1999], М. Лермонтова [Бородин, Шайкевич 1981], М. Горького [Алексеев 1996], 

болгарського поета Н. Вапцарова [Крилова и др. 1996], польського письменника 

К. Бачинського [Balowski 1997], сербських прозаїків М. Павича [Vasić 1998], 

Д. Албахарія [Vasić 2001], М. Данойліча [Vasić 2002], С. Велмар-Янковіч 
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[Vasić 2000]  тощо. 

В українській лексикографії інформацію про частоту вживання слова містять 

вже словники мови Т. Шевченка [Ващенко 1964] та Г. Квітки-Основ‘яненка [Жовто-

брюх 1978], словопокажчики до творів І. Котляревського, Лесі Українки, 

Ю. Федьковича, А. Тесленка та інших письменників [Бук 2008б: 72–73]. 

Електронний частотний словник сучасної української поетичної мови доступ-

ний в Інтернеті [ЧС СУПМ 2003–2021]. Його вибіркою (обсягом 300 тис. слововжи-

вань) стали твори таких українських митців ХХ ст., як Ю. Андрухович, 

М. Вінграновський, М. Воробйов, І. Драч, І. Жиленко, О. Забужко, С. Йовенко, 

Т. Коломієць, Л. Костенко, І. Малкович, Б. Олійник, Д. Павличко, В. Стус, 

Л. Скирда. 

Після того, як І. Ковалик заклав основи словникового опису творів І. Франка 

[Ковалик 1968, 1972, 1976], вийшла друком «Лексика поетичних творів Івана Фран-

ка» [Ковалик та ін. 1990], що подає усі 35 000 лексем поезії письменника за алфаві-

том із вказівкою на кількість кожної з них. «Мета цього реєстру на основі підрахун-

ків, наявних у картотеці слів, подати всю українську лексику поетичних творів Івана 

Франка та вказати на частотність використання кожного слова» [Кова-

лик та ін. 1990: 4]. У словнику свідомо збережено діалектні, фонетичні, морфологіч-

ні та граматичні написання, матеріал подано єдиним списком за алфавітом. На осно-

ві цієї праці виконано деякі дослідження, наприклад, статистичний аналіз лексики 

[Полюга 1991], кількісний аналіз антропонімів [Полюга 1998] тощо. 

Зараз реалізовується проєкт комплексного квантитативного опису творів 

І. Франка [Бук 2013а], що розпочався із завдання кількісної параметризації великої 

прози письменника. Він передбачає поетапне укладання ЧС романів (повістей) авто-

ра (зокрема, вийшов друком ЧС роману «Перехресні стежки», «Основи суспільнос-

ті», «Boa constrictor» [Бук, Ровенчак 2007; Бук 2012д, 2013в]) з подальшим їх зістав-

ленням і виявленням особливостей добору мовних засобів, підтвердженням чи спро-

стуванням статистичних законів, що також вносить уточнення до ідіолекту пись-

менника. 
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Заплановано, що ЧС І. Франка дає кількісну характеристику одиницям мовлен-

ня письменника, а тим самим детальний та вичерпний перелік лексичних одиниць, 

повну інвентаризацію словникового складу ідіолекту автора, яка стане необхідною 

базою для укладання словника його мови тлумачного типу. 

 

1.3. Квантитативна параметризація ВПФ 

У мовознавстві останнього часу можна констатувати намагання виявити певні 

чіткі й конкретні параметри, якими можна було б повно і ненадлишково описати пе-

вний лінгвальний об‘єкт, у тім числі ідіолект, мову письменників [Алексієнко, Дар-

чук  2004; Апресян 1995; Караулов 1988, 2001б;  Шайкевич, Андрющенко, Ребец-

кая 2003; Slovník …2007]. Різноаспектному квантитативному аналізу письменниць-

ких текстів присвячено дослідження А. Потапенко, М. Мухіна, Л. Гікова 

О. Павлишенко [Потапенко 1999; Гіков 2003; Мухин 2011; Павлишенко 2017] та ін. 

Потапенко А. довела, що частота афіксів і морфемних ланцюжків — це стати-

стичний параметр стилів, зокрема, важливим їх показником є середня частота. За 

цією характеристикою у роботі виділено дві групи стилів, як такі, що не перетина-

ються: 1) науковий, 2) художній і газетний — під час дослідження префіксальних 

морфем та морфемних ланцюжків; а під час дослідження суфіксальних морфем — 

три групи стилів: 1) науковий, 2) художній, 3) газетний. З метою визначення 

відстані між стилями було встановлено п‘ять порогів зон, які дали змогу констату-

вати, що внаслідок дослідження префіксальних морфем відстань між науковим і га-

зетним стилями більша, ніж відстань між науковим і художнім та художнім і газет-

ним стилями; а внаслідок дослідження суфіксальних морфем і морфемних 

ланцюжків відстань між науковим і художнім стилями більша, ніж між стилями 

двох інших пар [Потапенко 1999].  

У докторській дисертації «Лексична статистика та ідіостиль автора: корпусне 

ідеографічне дослідження» виявлено ознаки ідіостилю М. Булгакова, В. Набокова, 

А. Платонова і М. Шолохова на підставі семантично розмічених корпусів частотної 

лексики, вибраної з їхніх творів, і її порівняльного аналізу [Мухин 2011]. 
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Гіков Л. кількісно проаналізував лексико-семантичний склад німецьких авторів 

Т. Манна, М. Вальзера, Г. Белля, З. Ленца, Ґ. де Бройна, М. Марон і встановив 

подібність між авторськими стилями за розподілом частот. Серед шести до-

сліджуваних письменників не виявлено жодної пари авторів, де була би статистично 

зафіксована повна подібність за вживанням лексико-граматичних класів слів. Це 

підтверджує своєрідність стилю кожного автора, який, однак, може мати елементи 

подібності, що були зафіксовані в шести з п‘ятнадцяти досліджуваних пар письмен-

ників [Гіков 2003]. Мовознавець наголошує: «... дослідження за допомогою методу 

лінгвостатистичного аналізу дало змогу простежити всі особливості авторського до-

бору мовного матеріалу та його розташування, розкрити кількісне співвідношення 

окремих лінгвостилістичних явищ, що беруть участь у творенні авторського стилю, 

скласти повну кількісну характеристику в цілому і зробити об‘єктивні висновки про 

особливості стилю кожного з авторів» [Гіков 2003: 8]. О. Павлишенко, вивчаючи 

квантитативними методами англійську літературу XVIII–XX cт., дійшла висновку, 

що «частотний розподіл семантичних полів дієслів є неповторним для текстової 

вибірки кожного автора і суттєво відмінним від такого ж розподілу для текстів лінг-

востилістичної норми, що підкреслює його стилеметричну значущість» [Павлишен-

ко 2017: 162].  

Важливі параметри подає ЧС. Як було вже зазначено, усі письменницькі типи 

словників тісно пов‘язані між собою. Той факт, що словопокажчик і словник мови 

подають, зазвичай, кількість уживань кожного слова, зближає їх із ЧС. Проте є 

декілька суттєвих рис, на перший погляд, формальних, але насправді принципових, 

що унеможливлюють прирівнювати ЧС із зазначеними працями — це послідовність 

розміщення словникових статей. Для того, щоби словник можна було вважати ча-

стотним, він обов‘язково повинен містити ранговий список одиниць, тобто список, у 

якому першим стоїть слово з найбільшою частотою, на другому — друге за ча-

стотністю і т. д. Номер слова за порядком називається рангом. Така форма подання 

інформації дає можливість визначити такі важливі параметри словника і тексту, як 

обсяг словника слів і словоформ, величину покриття тексту, багатство словника, ін-



  86 

декси винятковості й концентрації та ін. Словник мови письменника і словопокаж-

чик подають реєстр слів за алфавітом, що не дає можливості обчислити важливих 

статистичних характеристик тексту, визначити найчастотніші його одиниці, заради 

чого, зокрема, й укладаються ці лексикографічні праці. Ця проблема поглиблюється 

ще й тим фактом, що ці словники існують лише в паперовій формі, і виявити найча-

стотнішу лексику можливо тільки після громіздкої ручної роботи. Для цього дове-

деться опрацювати все видання і вручну шукати й виписувати слова за спадом ча-

стот.  

Іншою тенденцією світової письменницької лексикографії вважають появу пи-

сьменницьких словників інтегрального типу, про що зауважено вище. Вони по-

єднують у своїй макроструктурі тлумачення, конкорданс, ЧС, а також окремі елеме-

нти типу епітетів, порівнянь, метафор тощо. Застосування засобів наочності у ви-

гляді малюнків, таблиць, схем, графіків, діаграм. А це можливо лише за умови вико-

ристання комп‘ютерних КТ, зокрема, тому, що вони уможливлюють автоматичне 

укладання реєстру усіх лексичних одиниць, ЧС і т. п. Такими інтегральними праця-

ми можна вважати, наприклад, словники Ф. Достоєвського, К. Чапека та ін. Для 

опису мови чеського письменника [Slovník 2007] укладачі словника викристалізува-

ли такі параметри: обсяг слововживань, словоформ та лексем кожного тексту й усієї 

опрацьованої творчості, фонологічні та морфологічні характеристики прямих та пе-

реносних, термінологічних та прагматичних номінацій автора, власних та загальних 

назв, а також фразем та ідіом, авторських метафор, колокацій; кожна лексема у сло-

внику має ранг і кількісну характеристику у шести стилях: проза, драма, публіцис-

тика, поезія, наукова література, кореспонденція. Окремий розділ присвячено стати-

стичним аспектам мови К. Чапека, особливостям його лексикону, тут подано низку 

статистичних параметрів лексикону письменника, обчислених на основі ЧС, які не-

можливо було б отримати традиційним ручним способом опрацювання тексту, а са-

ме: обсяг тексту у словоформах, обсяг словника у лексемах, багатство словника, кі-

лькість слів за частинами мови, розподіл слів за жанрами та роками тощо. Зокрема, 

обчислено, скільки слів К. Чапек писав щороку, а також кількість різних лексем на 
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1 000 різних слововживань для кожного року. Остання характеристика уможливлює 

спостерегти, що найбагатшою є лексика поезії, інші ж жанри суттєво їй поступають-

ся. Також розкрито багатство словника К. Чапека порівняно з іншими чеськими пи-

сьменниками (Я. Гашеком, Б. Грабалом, М. Кундерою). Автори застосували найно-

вішу методику квантитативної лінгвістики для визначення межі між самостійними 

(семантичними) та службовими (синсемантичними) частинами мови: знайшли для 

текстів точки h (h-point) і k (k-point). 

Дослідники творчості Ф. Достоєвського [Шайкевич и др. 2003] виокремили такі 

параметри: абсолютна й відносна частотність лексеми в основних жанрах, мікрожа-

нрах (авторське мовлення, ремарки, пряме мовлення і т. п.), у мовленні окремих пе-

рсонажів; квантитативна інформація про граматичні класи лем та афікси. Тут уведе-

но поняття «статистичної значущості слова» (що обчислюється за спеціальною фор-

мулою), а також «лексичних маркерів підкорпусів». У цьому контексті підкорпуса-

ми можуть бути макрожанри, мікрожанри, періоди творчості, окремі тексти, окремі 

персонажі тощо. Оригінальні дані про позитивні та негативні лексичні маркери 

Ф. Достоєвського отримано внаслідок порівняння Словника з КТ його сучасників 

(М. Гоголя, А. Герцена, І. Тургенєва та ін). 

В україністиці параметризовану базу даних створено для творчості Лесі 

Українки. Це багатоаспектна і багатофункційна система даних в електронному ви-

гляді. На думку Н. П. Дарчук і Л. А. Алексієнко, вона повинна включати: 

а) текстовий масив, до якого мають увійти твори з нового академічного видання 

Лесі Українки, що відповідають рукописним варіантам, або прижиттєві видання, 

максимально наближені до авторського оригіналу; б) алфавітно-частотний словник 

поетичного мовлення; в) словник-конкорданс, який подає лексико-семантичну та 

стилістичну характеристики реєстрового слова; г) словники синонімів, антонімів, 

паронімів; ґ) словник тропів (епітетів, метонімій, метафор, синекдох, порівнянь 

тощо); д) інтегрований словник, який містить граматичну, лексико-семантичну, син-

таксичну та стилістичну інформацію [Алексієнко, Дарчук  2004: 345]. У лабораторії 

народознавчої лексики Волинського державного університету розпочато створення 
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ЧС на базі збірок письменниці. Робота проводиться з використанням пакета алго-

ритмів і програм автоматичного та статистичного аналізу [Олещук та ін. 2008]. 

Іншим проєктом, що виконує Лабораторія комп‘ютерної лінгвістики Київського 

національного університету ім. Т. Шевченка під керівництвом Н. Дарчук, є «Пара-

метризація українського поетичного мовлення ІІ пол. ХХ ст.» [Дарчук 2003–2021]. 

Це лексикографічна, граматична і статистична електронні бази даних на основі па-

раметризованих текстів п‘ятнадцяти видатних поетів 60–90-х років ХХ ст. Фунда-

ментом бази слугує генеральний ЧС, укладений автоматично за вибірками з поетич-

них текстів обсягом 300 000 слововживань. Генеральний ЧС містить 31 000 слів і 

69 000 словоформ з такими статистичними параметрами: абсолютна частота, серед-

ня частота, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт стабільності [Алексієнко, 

Дарчук  2004: 345]. Запропонована методологія обробки лінгвістичних даних в елек-

тронній базі є узагальненням комплексу теоретичних і прикладних ідей сучасного 

мовознавства. Технологія конструювання бази робить її надзвичайно ефективним та 

раціональним інструментом (вона зберігає багато часу та людських ресурсів) для 

спеціалістів-філологів різного профілю. Систематизована у серіях словників і спис-

ках інформація є важливою для стилістичних, літературознавчих і семантичних дос-

ліджень лексичного фонду української поетичної мови в його статиці та динаміці. 

Електронна база даних зі своєю методологією і технологією допомагає ефективно та 

оперативно проводити масштабні комплексні філологічні дослідження на рівні су-

часної наукометрії. 

Отже, проаналізовані проєкти лінгвостатистичного опису текстів мають багато 

спільного: з метою різностороннього опису мови письменників укладено ЧС творів з 

подібною макро- та мікростуктурою; для цього використано КТ, що, своєю чергою, 

складаються з підкорпусів основних жанрів, у яких писали автори; КТ мають внут-

рішнє морфологічне маркування, що уможливлює автоматичне отримання інформа-

ції про функціонування частин мови та граматичних категорій. 

Подібним за задумом є проєкт квантитативної параметризації текстів І. Франка, 

в основі якого лежить електронний КТ [Бук 2007а] із зовнішнім та внутрішнім мар-
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куванням [Бук 2009б], на першому етапі якого укладено ЧС дев‘яти українськомов-

них творів великої прози письменника (див. детальніше Розділ 2 «ВПФ у контексті 

корпусної лінгвістики»). Коротко окреслимо теоретичні та практичні сфери застосу-

вання ЧС певного твору чи письменника. 

Сфери застосування частотного словника творів письменника 

1. Насамперед, природна мова, зокрема, текст, має власні квантитативні за-

кономірності, тому лінгвістичні дослідження з урахуванням лише якісної її оцінки 

будуть неповними. Те, що словесне наповнення будь-якого достатньо довгого текс-

ту має власну статистичну структуру, доведено ще на початку ХХ ст. Вона проявля-

ється у тому, що розподіл частоти одиниць мови в тексті має певну регулярність, він 

може бути описаний за допомогою певних моделей і теоретичних формул, напри-

клад, мова і мовлення надають перевагу невеликій кількості одиниць, які часто ви-

користовуються, і становлять ядро будь-якої мовної чи мовленнєвої підсистеми, тоді 

як переважна кількість одиниць є низькочастотними (закон переваги) [Перебий-

ніс 2002: 7]. Екстраполюючи це правило на словник письменника, можна стверджу-

вати, що в кожного автора існує строге співвідношення більш і менш частотних лек-

сем. Різниця між статистичною структурою текстів є критерієм унаочнення відмін-

ностей між ними, тобто відмінностей між стилями порівнюваних письменників [Пе-

ребийніс 1967]. «Статистичний аналіз сучасних українських текстів, стильових різ-

новидів української мови засвідчив, що вони відрізняються одиницями всіх рівнів 

мови, але стилерозрізнювальна потужність цих одиниць різна: найнижчою вона є на 

фонемному рівні, найвищою — на лексичному та синтаксичному» [Перебий-

ніс 2004: 644]. Власне статистичну структуру лексичного рівня певного твору чи 

мови письменника і виявляє ЧС. 

2. Зазначене співвідношення більш і менш частотних лексем у певних пись-

менників читач інтуїтивно сприймає як різноманітний чи одноманітний словнико-

вий запас творів. У науковій літературі (як літературознавчій, так і мовознавчій) ча-

сто у дослідженнях оперують такими фразами, як «лексика цього письменника бага-

тша за лексику іншого», «цей письменник використовує більше епітетів, ніж той» і 
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т. д. Ці твердження залишаються непереконливими (або відносними, суб‘єктивними, 

недоведеними) доти, доки не проведено конкретних досліджень, зокрема, порівнянь 

співвідношення частин мови у творах певного письменника з аналогічним співвід-

ношенням у творах іншого, а також таких статистичних характеристик лексикону, 

як багатство словника чи індекс різноманітності (відношення обсягу словника лек-

сем до обсягу тексту), індекс винятковості (відношення кількості слів із частотою 1 

до загального обсягу тексту), індекс концентрації (відношення кількості слів у слов-

нику з абсолютною частотою 10 і більше до загального обсягу тексту). Саме ЧС дає 

можливість об‘єктивно визначити ці величини. «Важливість статистичного дослі-

дження лексики у стилістичному аналізі тексту полягає в його об‘єктивності та мак-

симальній точності під час виявлення ваги текстових елементів» [Lizisowa 2002: 

102]. 

3. Квантитативне співвідношення частин мови. Дослідження частин мови у 

тексті й реєстрі вважають важливим етапом встановлення індивідуально-авторських 

особливостей [Перебийніс та ін. 1985: 186–187]. Деякі закономірності у функціону-

ванні частин мови встановлено для твору О. Довженка «Поема про море»: «... на 

іменниковій основі творяться тексти розповідного та описового типу: пейзажі, порт-

ретні характеристики. Завдяки іменникам досягається статичність опису, лаконізм, 

стислість. Прикметники ж увиразнюють ознаки предметів, явищ. На дієслівній ос-

нові організовується текст, пов‘язаний з описом діяльності людини, різними проце-

сами» [Дарчук 1976: 102]. Виконані морфологічні дослідження творів І. Франка по-

казують, що його романи дещо відрізняються кількістю вживання частин мови, на-

приклад, дію романів «Для домашнього …» та «Перехресні …» за відносно більшою 

кількістю дієслів можна вважати більш динамічною, а дію в «Захарі …», за активні-

стю іменників та прикметників, — більш статичною та описовою. У реєстрі слів 

І. Франка прикметники та прислівники виявляють подібну тенденцію: кількісно пе-

реважають у раніших романах «Борислав …» та «Захар …» і зменшуються у пізні-

ших творах «Перехресні …», «Великий шум». Стиль І. Франка у частинах мови по-

дібний до усередненого стилю художньої прози, за винятком дещо більшої кількості 
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займенників і дещо меншої кількості іменників. Загалом співвідношення частин мо-

ви у різних романах І. Франка приблизно однакове, що свідчить про стабільність ав-

торської манери письма [Бук 2011д]. Див. детальніше «4.2. Морфологічні характе-

ристики словника і тексту ВПФ». 

4. Кількісні реляції між обсягом прямого та авторського мовлення можуть 

уважатися статистичним параметром ідіостилю письменника. Різноаспектному до-

слідженню цих пластів лексики присвячено чимало праць, зокрема, наскільки істот-

но тут можуть відрізнятися частотні характеристики слів художнього твору, проде-

монстрував ЧС сучасної української прози за редакцією В. С. Перебийніс [ЧС 

СУХП 1981].  Таке розмежування виконано для повістей та романів І. Франка, і ви-

явлено високий рівень діалогічності цих творів — середній обсяг прямого мовлення 

тут становить 40,6 %.  Це значно вищий показник, ніж для художньої прози загалом 

(28,2 %) [Бук 2011в]. Див. детальніше «4.4. Структурнотекстові характеристики 

ВПФ: індекс діалогічності». 

5. ЧС письменника (або конкретного його твору) дає інформацію про інші сти-

лістичні особливості письменника на рівні лексики, наприклад, кількість слів із 

територіальних чи соціальних діалектів, їхня частота вживання тощо. Зокрема, 

А. Бєлий уклав частотні списки іменників, прикметників та дієслів на позначення 

сонця, місяця, неба, повітря, води в поезіях А. Пушкіна, Є. Баратинського і 

Ф. Тютчева. Після опущення слововживань, характерних усім трьом авторам, опе-

руючи рештою з них, він показав особливості сприйняття природи кожним з поетів 

[Баевский 1991].  

6. ЧС є основою для виявлення ключових слів. Це «слова, частотність яких у 

межах визначеної множини текстів (насамперед у творчості одного письменника) 

виразно переважає середню частотність їх функціонування у літературній мові. Таке 

відчутне статистичне відхилення від норми появи певних слів вказує на їх особливу 

значеннєву вартість для цього автора. Визначення відповідного списку ключових 

слів, а також аналіз стилістичних полів, що творяться довкола них, дають істотну 

інформацію про механізм поетичної семантики, властивої письменнику або літера-
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турній школі» [Głowiński M. i inn. 1999: 471]. Так, наприклад, списки таких слів ви-

явлено для польських письменників А. Міцкевича, Б. Пруса, К. Норвіда, М. Коноп-

ницької, С. Жеромського, Ю. Словацького, а також для напрямів літератури й навіть 

для цілої національної літератури незалежно від стилю [Rudnicka-Fira 1986; 

Skubalanka 2001; Stachurski 1989, 1998a, b; Zelech 1997]. Подібну процедуру викона-

но для згадуваних Ф. Достоєвського та К. Чапека внаслідок зіставлення їх лексикону 

із відповідними загальномовними КТ та творами сучасників.  

7. ЧС письменників допомагають ідентифікувати авторство творів чи їх фра-

гментів, оскільки кожен автор має свої так звані «улюблені» слова чи конструкції, 

які в його творчості мають найвищу частотність. І, навпаки, можна визначити ті 

слова, які не функціонували в суспільстві у період його діяльності, тому не могли 

трапитися в його творчості [От Нестора 1994]. 

8. На основі порівняння ЧС різних функційних  стилів, ЧС письменників і т. ін. 

можна з високою ймовірністю визначити лексичну основу мови [Бук 2004, 2006г], 

тобто об‘єктивно найбільш уживані слова, які потрібно насамперед засвоїти інозем-

цеві, що вивчає цю мову. Статистичний підхід до виокремлення словників-

мінімумів має довгу традицію у Європі. На жаль, у сучасній лексикографії і дидак-

тичній літературі автори, послуговуючись назвою «найуживаніша лексика», часто 

не вказують принципів відбору слів до словника, добираючи лексикон інтуїтивно. 

9. На основі зіставлення ЧС письменників, що були сучасниками, можна рекон-

струювати особливості мовлення певного періоду, тобто визначити реєстр слів 

словника мови того часу.  

«Потреба в точних функціональних характеристиках мовних одиниць в різних 

стилях та жанрах гостро відчувалася в останні десятиліття фахівцями ряду галузей, 

що мають справу з комп‘ютерним аналізом текстів, з укладанням навчальних слов-

ників, з теорією та практикою функціонування мови» [Дарчук 2003–2021], і ЧС по-

дає різносторонню статистичну інформацію про текст і має суттєві переваги у вияв-

ленні особливостей функціонування усіх одиниць лексичного рівня твору  порівня-

но з іншими лексикографічними працями, об‘єктом опису яких є текст письменника. 
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Тому з метою комплексного квантитативного опису ідіостилю письменника насам-

перед було вирішено укласти повний ЧС текстів І. Франка (далі  ЧСФ). 

Отже, КТ та ЧС творчості І. Франка дають змогу характеризувати ідіолект пи-

сьменника й окремі його обрані фрагменти (якими можуть бути конкретні твори, ав-

торське та пряме мовлення, мовлення конкретного персонажа, твори певного періо-

ду тощо) за такими параметрами: обсяг тексту, обсяг словника словоформ та обсяг 

словника лексем; абсолютна і відносна частота лексем, покриття тексту; багатство 

словника (індекс різноманітності), середня повторюваність слова, Hapax legomena 

(слова із частотністю 1),  індекс винятковості словника і тексту, індекс концентрації 

словника і тексту, кількість власних назв; співвідношення частин мови у словнику й 

тексті, індекси епітетизації, дієслівних означень, ступінь номінальності; тематичні 

та ключові слова. Зіставлення отриманих характеристик частотності лексем пись-

менника з його сучасниками, а також із їх частотністю в загальномовному КТ дасть 

підстави об‘єктивно виявляти особливості лексикону автора. 

Така квантитативна параметризація текстів І. Франка, що поетапно реалізо-

вується у створенні ЧС творів письменника, дає якісно новий матеріал для різноас-

пектного дослідження його стилю. Заплановано, що праця виявить цінні дані для 

укладання словника української мови зламу ХІХ–ХХ ст. на зразок Словника україн-

ської мови XVI–першої пол. XVII ст., оскільки письменник послуговувався багатьма 

функційними стилями у різних царинах людського духу, зокрема, художнім, 

публіцистичним, науковим, епістолярним.  

Реалізація цього проєкту, крім самостійної теоретичної й практичної ваги, може 

слугувати одним з етапів роботи над словником мови письменника (етап визначення 

реєстру слів), а також над створенням повного КТФ. 

 

1.4. Висновки до Розділу 1 

У розділі висвітлено історико-методологічне підґрунтя роботи, творчість 

І. Франка розглянуто у широкому контексті світових тенденцій дослідження мови 

письменників. Доведено, що застосування математичного інструментарію до дослі-
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дження мови та мовлення, сягаючи корінням античного світу (ІІІ ст. до н. е.), має 

об‘єктивні теоретичні підстави: мова та мовлення об‘єктивно володіють кількісними 

характеристиками; кількісні характеристики мовної структури не просто взаємоді-

ють з якісними, а й впливають на них; частоти різних елементів мови у мовленнєво-

му потоці (тексті) підлягають певним ймовірнісно-статистичним законам.   

Контекст сучасного наукового плюралізму та його множинні дослідницькі під-

ходи актуалізують статус статистичної лінгвістика як міждисциплінарної науки на 

перетині математики (статистики) і мовознавства, яка займається виявленням та 

описом кількісних характеристик та закономірностей мови та мовлення. Вона розг-

лядає мову як складну ймовірнісну, а не жорстко детерміновану систему дискретних 

одиниць, яка має, крім якісних, ще й кількісні характеристики, які властиві усім рів-

ням мовної системи, причому кількісні характеристики нижчого рівня можуть стати 

причиною якісних відмінностей на вищому рівні.   

Важливість лінгвостатистики підкреслюють авторитетні українські та зарубіжні 

вчені Ґ. Альтман, І. Бодуен де Куртене, А. Герд, Р. Келер В. Маньчак, 

А. Павловський, В. Перебийніс, Р. Піотровський, Ю. Тулдава тощо, опираючись на 

її верифікаційність, формальний ригоризм, високий рівень узагальненості законів 

фізики і тверджень математики, що гарантують надійність висновків та остаточних 

підсумків. Це ніяк не дегуманізує мовознавство, а збагачує його новими глибокими 

та різноаспектними фактами.  

Виформовується новий термінологічний апарат галузі: «language science» (на-

противагу «humanities»), «статистична лінгвістика» («лінгвістична статистика»), 

«математична лінгвістика», «квантитативна лінгвістика», «комбінаторна лінгвісти-

ка», «обчислювальна лінгвістика», «лінгвометрія», «стилеметрія», зокрема, розріз-

няють кількісний і статистичний аналіз (хоча інколи їх об‘єднують під назвою кван-

титативні): мета кількісного аналізу — визначити частоту досліджуваної одиниці в 

мові чи мовленні (тексті), статистика ж використовує ці дані для одержання встано-

влення взаємовз‘язків, залежностей, кореляцій, закономірностей, законів між цими 

даними.  
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Результати, виявлені методами статистичної лінгвістики, плідно застосовують у 

багатьох сферах сучасної науки: стилеметрії, літературознавстві, культурології, ав-

торській та часовій атрибуції текстів, дослідженні ідіостилю письменника та автор-

ській лексикографії, у судовій та кримінальній лінгвістиці, лінгводидактиці, дешиф-

руванні історичних писемностей, глоттохронології, стенографії, комп‘ютерних тех-

нологіях тощо. Зараз кількісні методи активно й результативно використовують фа-

ктично у всіх напрямах мовознавства різних країн. 

У теоретичному і прикладному мовознавстві також сформовано традицію ви-

користання кількісних методів до виявлення особливостей ідіолекту письменника, 

представлену працями, наприклад, [Вокальчук, Мамчич 2006; Гаспаров и др. 1971; 

Перебийніс 2004; Фрумкина 1964; Шайкевич 1995] і, зокрема, на першому етапі з 

цією метою до його творів укладають ЧС [Карпова  1990; Фоменко 2001, 2008; 

Шайкевич и др. 2003; Balowski 1997].  

Комп‘ютеризація гуманітарної сфери, створення електронних КТ як необхідно-

го джерельного матеріалу для появи якісно нових наукових досліджень стали не-

від‘ємним фактом сучасного мовознавчого життя. Лексикографія, глибокі наукові 

описи як лексичної, так і граматичної будови мови, а також письменницького ідіо-

лекту сьогодні усе більше ґрунтуються на КТ. У нашому дослідженні ВПФ застосо-

вано corpus driven підхід.  

Мова творів письменників, зокрема, велетня І. Франка, — важливе джерело ви-

вчення мови та її розвитку. Викристалізовуються світові тенденції дослідження ав-

торського ідіолекту: лексикографічна параметризація, увага до кількісного складни-

ка опису ідіолекту, застосування комп‘ютерних технологій, зокрема, створення КТ. 

КТФ стане зручним інструментом в опрацюванні ідіостилю письменника, що дасть 

можливості (зазначимо лише деякі): 1) автоматично укладати частотні словники до 

будь-якого конкретного чи групи заданих творів; 2) отримати конкорданси, що по-

дають до кожного реєстрового  слова (чи словоформи) усі або вибіркові контексти 

його вживання, достатні для ідентифікації його лексичного значення; 3) виконувати 

автоматичний пошук твору за будь-яким зареєстрованим у зовнішній розмітці пара-
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метром (наприклад, твори певного жанру, написані певного року (періоду), підписа-

ні певним псевдонімом, написані певною мовою, наявність чи відсутність епіграфа 

тощо); 4) виконувати автоматичний пошук будь-якої мовної одиниці (наприклад, 

лексеми, фразеологізму, порівняння) у будь якій формі у всіх творах письменника; 

5) фіксувати час першого та останнього використання певної лексеми у працях 

І. Франка; 6) значною мірою реконструювати західний варіант української літерату-

рної мови кінця ХІХ–поч. ХХ ст.; 7) реконструювати елементи територіальних та 

соціальних діалектів кінця ХІХ–поч. ХХ ст., адже своїх персонажів автор наділяв 

мовленням того середовища, яке вони представляють тощо. 

Створення КТ І. Франка є важливим шляхом цілісного комплексного опрацю-

вання лексикону письменника, що відкриває значно ширші перспективи для пода-

льшої роботи з його доробком порівняно з «ручною працею», зокрема, карткуван-

ням. Втілення проєкту КТ ВПФ дає якісно новий матеріал як для створення словни-

ка мови письменника, так і для теоретичних досліджень його ідіостилю. 

Лексикографічна параметризація — це намагання представити у формі словни-

ка різні, а в ідеалі — всі, результати лінгвістичних студій (Ю. Караулов), що приве-

ло до виокремлення окремого розділу словникарства — письменницької лексиког-

рафії. Особливе місце у ній посідає ЧС, поряд з іншими типами: словником мови 

письменника, словопокажчиком, конкордансом, глосарієм і т. ін. Завдяки виконаній 

роботі укладено конкорданси творів ВПФ. Так, Конкорданс роману І. Франка «Пе-

рехресні стежки» доступний онлайн. Суттєвою для частотного словника є форма 

подання матеріалу: словникові статті розміщують за спадом частот, що дає змогу 

обчислити міру покриття тексту, а також такі основні кількісні характеристики, як 

обсяг тексту, обсяг словника словоформ та лексем, багатство словника, середня по-

вторюваність слова у тексті тощо.  

Усі перелічені вище типи словників тісно пов‘язані між собою. Той факт, що 

словопокажчик і словник мови подають, зазвичай, кількість уживань кожного слова, 

зближує їх із ЧС. Українська письменницька лексикографія має багато здобутків. В 

описаному різноманітті українських письменницьких словників реалізується дифе-
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ренційний та інтегральний аспекти дослідження ідіолектів українських авторів. По-

ряд з очевидними досягненнями у цій галузі лексикографії існують й певні прогали-

ни, квантитативна параметризації творчості авторів насамперед одного періоду, що 

дало би змогу порівняти лексику різних письменників, її багатство, реконструювати 

їх мовну картину світу, спростило б укладення словника української мови певного 

періоду. 

Частотність лексичної одиниці — це її важлива характеристика, оскільки вона 

свідчить про активність її функціонування в тексті, про її вагу у статистичній струк-

турі тексту тощо. Тому з‘явилася нова галузь лінгвістичної науки — статистична ле-

ксикографія, що, зокрема, займається теорією та практикою укладання частотних 

словників. ЧС створено для усіх добре вивчених мов світу: англійської, італійської, 

іспанської, німецької, португальської, української, французької, чеської, польської, 

російської, словацької та ін.   

Отже, на стику авторської та статистичної лексикографії виник частотний сло-

вник мови письменника, існують ЧС Евріпіда, Софокла, Арістотеля, В. Шекспіра, 

В. Гюго, Дж. Джойса, К. Чапека, Ф. Достоєвського, Л. Толстого, М. Павича та ін. В 

українській лексикографії інформацію про частоту вживання слова містять уже сло-

вники мови Т. Шевченка та Г. Квітки-Основ‘яненка, словопокажчики до творів 

І. Котляревського, Лесі Українки, Ю. Федьковича, А. Тесленка, «Лексика поетичних 

творів Івана Франка». Проєкт комплексного квантитативного опису творів І. Франка 

зумовив укладання ЧС усіх українськомовних творів ВПФ з подальшим їх зістав-

ленням і виявленням особливостей добору мовних засобів, підтвердженням чи спро-

стуванням статистичних законів, що також вносить уточнення до характеристики 

ідіолекту письменника. 

ЧС має великий потенціал: обчислення статистичної структури текстів, що є 

критерієм унаочнення відмінностей між ідіолектами; виявлення співвідношення 

більш і менш частотних лексем, а саме багатства словника чи індексу різноманітно-

сті, індексу винятковості, індексу концентрації; експлікація квантитативного спів-

відношення частин мови та кількісних реляцій між обсягом прямого й авторського 



  98 

мовлення, які слугують статистичними параметрами ідіостилю; зонування лексики; 

опис ключових слів, частотність яких у творчості одного письменника виразно пе-

реважає середню частотність їх функціонування в літературній мові; ідентифікація 

авторства творів чи їх фрагментів; визначення лексичної основи мови; на основі зіс-

тавлення ЧС письменників, що були сучасниками, можна реконструювати особли-

вості мовлення певного періоду.  
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Розділ 2. ВПФ У КОНТЕКСТІ КОРПУСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ  

 

У розділі обґрунтовано й реалізовано теоретичні засади створення КТ ВПФ з 

належним зовнішнім та внутрішнім маркуванням як основу інвентаризації відповід-

них мовних ресурсів письменника. 

Сучасні комп‘ютерні технології багатократно спрощують і пришвидшують 

процедури лінгвістичного опрацювання великих масивів текстів, саме тому корпус-

на лінгвістика увійшла фактично у всі сфери мовознавства: статистичну лінгвістику 

[Leech, Raygon, Wilson 2001, Oakes 2003], системно-структурне та семантичне дос-

лідження мови [Jones 2002], методику викладання іноземних мов [Leńko-

Szymańska 2003; Бук 2007г; 2010в], морфологію, зокрема, з‘ясування варіантів та ві-

дхилень від норм [Reppen et al. 2002], перекладознавство [Tognini-Bonelli 1996, 

Clear 1996], тлумачну лексикографію [Atkins et al. 2003], наприклад, польський кор-

пус PWN [Korpus PWN] та англійський Collins [Collins corpus] створені як джерела 

укладання словників, див. [Collins 1987] тощо. 

КТ — це «машиночитане, стандартно організоване зібрання репрезентативних 

для певної мови, діалекту або іншої підмножин(и) мов(и) писемних або усних текс-

тів, призначених для лінгвістичного аналізу й опису, відібраних і впорядкованих 

згідно з експліцитними екстра- та інтралінгвальними критеріями» [Демська-

Кульчицька 2005а: 53]. Великі КТ стали джерелом і позамовної інформації, яку ви-

користовують у комунікативній, соціо-, психо-, етнолінгвістиці [Stubbs 1996].  

Розділ ґрунтується на публікаціях [Бук 2007а, б, г; 2008в; 2009а, б; 2010б, г, е; 

2011a; 2012а, в, г; Бук, Ровенчак 2010а–в; Бук, Кундис 2012]. 

 

2.1. Світова й українська практика побудови корпусів текстів 

письменників 

У науковій літературі за різними критеріями виділяють такі типи корпусів: за-

гальномовні і спеціалізовані (наприклад, територіальних чи соціальних далектів, уч-

нівського мовлення тощо); повних текстів чи їх фрагментів; дослідницькі та ілюст-
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ративні; письмового, усного мовлення та мішані; одномовні та багатомовні; синхро-

нічні та діахронічні; статичні та динамічні; збалансовані та моніторингові; парале-

льні та порівняльні; малі, середні та великі [Бук 2007г: 19].  

Якщо у XIX–XX ст. рівень розвитку мовознавства у певній країні визначали за 

наявністю великого тлумачного словника мови, то зараз — за наявністю національ-

ного корпусу цієї мови. Так, національні КТ створено фактично для всіх ідіоетніч-

них європейських мов: англійської [BNC 2009–2021], німецької [DWDS 2020], іс-

панської [Бук, Кундис 2012], включно зі слов‘янськими (російською [НКРЯ 2003–

2021], польською [Korpus 2008–2012], чеською [ČNK 2015–2021], словацькою 

[Slovenský… 2021] тощо). Україністика теж має суттєві здобутки: [Демська-

Кульчицька 2005а; 2011; КУМ 2003–2021; ГРАК 2017–2021; УРПТК 2000–2021; 

Широков та ін. 2005; Kelih et al. 2009]. 

Короткий огляд КТ української мови. Серед комплексу взаємопов‘язаних за-

вдань, спрямованих на вивчення й моделювання системи української мови, 

Є. Карпіловська включає аналіз та осмислення «ознак форми, семантики або вжи-

вання слів, релевантних для створення формально-логічних моделей нового стану 

системи мови, придатних для укладання … опрацювання мови за допомогою новіт-

ніх комп‘ютерних технологій, формування різних типів корпусів мови і картотек» 

[Карпіловська 2016: 44]. Зараз незалежно реалізовується декілька проєктів створен-

ня КТ сучасної української мови: в Українському мовно-інформаційному фонді 

(український національний лінгвістичний корпус) [Широков та ін. 2005], в Інституті 

української мови (національний корпус української мови) [Демська-Кульчицька 

2005а; 2011] (обидві інституції належать до Національної академії наук України), у 

Київському національному лінгвістичному університеті (Генеральний регіонально 

анотований корпус української мови) [ГРАК 2017–2021] та у лабораторії 

комп‘ютерної лінгвістики Інституту філології Київського національного університе-

ту імені Тараса Шевченка [КУМ 2003–2021, Дарчук 2010]. Міждисциплінарний про-

єкт «Створення збалансованого текстового банку даних української мови» 2009–

2010 реалізовувався в межах міжнародного українсько-австрійського співробітницт-
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ва [Kelih et al. 2009]. Існують також корпуси паралельних текстів з українською час-

тиною: Українсько-польський корпус, Інститут славістики Польської АН, Варшава 

[PolUKR 2005–2019]; Українсько-російський корпус текстів інтернет-публікацій, 

Інформаційний центр «ЕЛВІСТІ», Київ [УРПТК 2000–2021]. Паралельний корпус 

текстів Інституту славістики університету м. Ґрац базується на перекладі усіма 

слов‘янськими мовами (включно з українською) одного твору — «Як гартувалась 

сталь» Островського [Kelih 2009]. Доступні багатомовні корпуси ParaSol 

[Waldenfels 2012] (<http://parasolcorpus.org/ParaVoz/>) та Intercorp 

(<https://kontext.korpus.cz/first_form?corpname=intercorp_v9_uk>). Спроєктовано та-

кож багатомовний паралельний корпус української мови як багатофункційну довід-

кову систему з різними рівнями лінгвістичної анотації та динамічним наповненням 

[Дарчук та ін. 2017].  

ВПФ різною мірою є складовою частиною деяких з них, проте КТФ, його архі-

тектура, маркування та принципи створення окремим об‘єктом дослідження у нашій 

праці використано вперше. Важливими відмінностями пропонованого КТФ стали 

джерела (останні прижиттєві видання), ручна (на першому етапі) і напівавтоматична 

(на подальших етапах) лематизація текстів, написаних західним варіантом українсь-

кої літературної мови зламу ХІХ–ХХ ст., розрізнена омонімія, особливості та глиби-

на лінгвістичного маркування (морфологічного, семантичного, анафоричного, стру-

ктурного, розрізненням мовлення автора та прямого мовлення) та деякі інші.  

Світова практика корпусних побудов письменників. Як зазначають 

М. Копотєв та А. Мустайокі, «Існування електронних текстів, що належать одному 

письменнику, дає можливість розширити коло завдань, які традиційно вирішуються 

стилістикою й авторською стилеметрією» [Копотев, Мустайоки 2008]. Доступні он-

лайн КТ В. Шекспіра, М. Достоєвського, В. Даля [Concordance... 2003–2021; Захаров 

2021; Даль 2021] та ін. 

В україністиці потрібно згадати деякі корпусні проєкти зі сфери авторської лек-

сикографії. КТ поезії Т. Шевченка було створено в Канаді в Інституті українських 

студій для укладення конкордансу його поетичних творів [Ільницький, Гав-
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риш 2001]. У цьому ж інституті створено КТ українського поета й філософа 

Г. Сковороди, який слугував основою конкордансу усіх його творів [Skovoroda… 

2008–2021]. Фокусом дослідження Н. Дарчук стали лінгвістичні засади створення 

електронних корпусів поетичних творів Т. Шевченка [Дарчук 2017а] та Лесі Україн-

ки [Дарчук 2018] як бази для дослідження мовних особливостей авторського стилю. 

Так, для КТ національного пророка створене програмне забезпечення для вивчення 

морфологічної, синтаксичної та семантичної структури авторського мовлення дає 

змогу одержати словники лексем, словоформ, морфів, словосполучень, лексико-

семантичних груп із кількісними показниками. Корпус текстів і словники розміщено 

на мовно-інформаційному порталі www.mova.info. 

Дослідницький КТ В. Шевчука спроєктовано з метою вивчення ключових кон-

цептів його творчості [Монахова 2006]. КТ Ю. Шевельова (Шереха), В. Стуса, 

М. Лепкого доступні онлайн на сайті Донецького національного університету імені 

Василя Стуса [Корпус Шевельова 2021; Загнітко та ін. 2019; Бройко 2021; Кітає-

ва 2021]. 

 

2.2. Принципи й етапи створення КТФ 

Аналіз спеціальної наукової літератури з корпусної лінгвістики та самих корпу-

сів дає змогу визначити основні вимоги до конструювання цього лінгвістичного 

об‘єкта: машиночитаність, репрезентативність, анотованість (маркованість) 

[Enery, Wilson 2001; Teubert, Cĕrmáková 2007; Демська-Кульчицька 2005а, 2011; 

Широков та ін. 2005; та ін.]. «Довільне зібрання електронних текстів не можна вва-

жати корпусом у термінах корпусного мовознавства, якщо таке зібрання не має пев-

них ознак, а саме: репрезентативності, збалансованості, автентичності, 

комп‘ютерної підтримки, документованості та стандартності» [Демська-

Кульчицька 2005а: 75]. 

 

2.2.1. Машиночитаність — це електронний формат текстів, тобто можливість 

опрацювання тексту на комп‘ютері. Послуговуючись у цій галузі терміном КТ, дос-
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лідники імпліцитно мають на увазі його електронну машиночитану форму тексту. 

Саме електронний корпусний підхід відкриває концептуально нові перспективи й 

для вивчення творчості письменника, зокрема: дає змогу формалізувати пошук, збір 

та класифікацію матеріалу за різними параметрами залежно від глибини зовнішньої 

та внутрішньої розмітки; автоматично одержати статистичні характеристики текстів, 

укласти конкорданс заданого слова на обширі конкретної заданої величини тексту 

тощо. Розміщення КТ письменника в мережі Інтернет уможливлює доступ до мате-

ріалу на відстані, як це зроблено для багатьох авторів, наприклад, В. Шекспіра, 

М. Достоєвського, В. Даля [Complete … 2006–2021; Захаров 2021; Даль 2021] та ін. 

Такі можливості складно переоцінити для лексикографічного опрацювання ідіости-

лю письменників. Один раз комп‘ютеризувавши дані ідіолекту письменника як су-

купності формальних і стилістичних особливостей, властивих мовленню окремого 

носія певної мови [Виноградов 1990: 171], лінгвіст може аналізувати їх програмни-

ми засобами від найпростіших до найскладніших.  

До недавнього часу в українському мовознавстві домінувала ручна методика 

укладання словників, зокрема, у письменницькій лексикографії. Цим способом 

створено словники мови Т. Шевченка [Ващенко 1964] та Г. Квітки-Основ‘яненка 

[Жовтобрюх 1978]; словопокажчики до творів І. Котляревського [Ващенко, Медве-

дєв, Петрова 1955, Бурячок, Залишко, Ротач 1974], Т. Шевченка [Ващенко, Петро-

ва 1961], Лесі Українки [Бойко 1961], А. Тесленка [Сизько 1970], В. Стефаника [Ко-

валик, Ощипко 1972], Ю. Федьковича [Лук‘янюк 2004]; глосарій поетичної мови 

Василя Стуса, де подано тлумачення складної для розуміння лексики з творів пись-

менника, а саме авторських неологізмів, архаїзмів та історизмів, діалектизмів та ін-

ших рідковживаних слів [Оліфіренко 2003]. Карткування матеріалу для цих праць 

тривало досить багато часу і вимагало трудомісткої роботи. Це ж стосується ручно-

го опрацювання творчості І. Франка у попередніх лексикографічних виданнях: Лек-

сика поетичних творів Івана Франка [Ковалик та ін. 1990], словники мови поетичних 

збірок «Зів‘яле листя» та «Мій ізмарагд» [Терлак 2010, 2016]. Проте вже у Конкор-

дансі поетичних творів Т. Шевченка [Ільницький, Гавриш  2001] опрацювання текс-
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тів виконано з використанням комп‘ютерних програм, хоча сам словник усе ще дос-

тупний тільки в паперовому форматі. 

Оскільки лексикографічний опис ідіостилю І. Франка залишається неповним і 

потребує вдосконалення, то у зв‘язку зі стрімким розвитком технічних засобів обро-

бки мови стає зрозуміло, що вирішити це завдання без використання комп‘ютера 

неможливо. Отже, створення КТФ — це необхідний і важливий етап в опрацюванні 

лексикону письменника, результатом якого стане спрощення доступу й обробки мо-

вних одиниць текстів І. Франка різних рівнів.  

 

2.2.2. Вимога репрезентативності полягає у здатності корпусу «відображати 

всі властивості предметної галузі» [Демська-Кульчицька 2005б: 102]. У цьому випа-

дку предметна галузь — мова І. Франка з усіма особливостями фонетичного, мор-

фонологічного, морфологічного, словотвірного, лексико-семантичного, фразеологі-

чного, синтаксичного рівнів незалежно від жанру твору.  

КТ окремого автора можна в принципі створити, виокремлюючи тексти пись-

менника із національного КТ, якщо їх туди залучено. Проте загальний КТ із дуже 

високою ймовірністю міститиме не всі твори письменника. Отже, укладений таким 

способом КТ письменника не буде репрезентативним, а це неприпустимо, оскільки 

репрезентативність — одна з обов‘язкових вимог до будь-якого КТ. Відповідність 

КТФ цій вимозі зобов‘язує опрацювати усі тексти І. Франка. Величезний обсяг його 

спадщини у різних галузях людської думки, а це, за попередніми підрахунками — 

орієнтовно 7 млн слововживань, зумовлює поетапність здійснення задуму: 1) худо-

жня проза; 2) літературно-критичні праці; 3) наукові розвідки; 4) епістолярій; 

5) поезія. У подальшій перспективі можливе й електронне опрацювання рукописів, 

що, очевидно, є особливо складним для реалізації.  

Текстологічні засади побудови КТФ потребують глибокого теоретичного об-

ґрунтування, подібного до обґрунтування академічного перевидання самих творів. 

За усталеною традицією, остаточним уважають останній рукописний або прижиттє-

во виданий текст. У лексикографії, що вирішує проблеми укладання словників мови 
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письменників, набула поширення практика, відповідно до якої словник укладають 

на основі повного видання творів письменника, яке відповідає рукописному або 

останньому прижиттєво виданому текстові, саме він відображає останню волю авто-

ра [Лесюк 1996: 189]. Зазначимо, зокрема, що в нещодавно побудованих в Петроза-

водському університеті конкордансах творів В. Даля [Даль 2021] і Ф. Достоєвського 

[Захаров 2021] дотримано традиційної орфографії — збережено літери «ять», «фі-

та», кінцеві «ъ» і под. 

Зважаючи на це, заплановано, що джерелами КТФ стануть останні прижиттєві 

(їх розглядаємо у кожному конкретному випадку) та найавторитетніші сучасні ви-

дання творів: Зібрання творів у 50-ти томах [Франко 1976–1986], видання творів, що 

до нього не ввійшли [Франко 2002].  

У правописному питанні КТФ базується на сучасному правописі, представле-

ному в 50-томнику, оскільки прижиттєві видання одного й того ж твору І. Франка у 

різний час могли відрізнятися правописно, образно кажучи, у його добу «кожна 

друкарня мала свій правопис». Як зазначає Н. Фарина, автор ретельно попрацював 

над текстом «з метою наближення його мови до східноукраїнського літературного 

взірця. … Своєю мовною практикою він збагачував її західноукраїнський різновид, 

долучався до витворення єдиного, літературного варіанта» [Фарина 2015: 319]. Зва-

жаючи на таку складність правописного питання текстів, пов‘язаного з творчістю 

І. Франка (навіть сам автор у різні періоди творчості писав різними правописами, а 

сучасні редактори, з метою наближення до сучасного мовлення, вносили ще й свої 

правки), заплановано, що корпус буде паралельним.  

Зазвичай, терміносполуку «паралельний корпус» (parallel corpus) вживають у 

вузькому значенні — «збір текстів та їх перекладів іншими мовами» 

[Podstawy... 2005: 297; Teubert 1996: 245]. Ми вживаємо її у ширшому значенні — 

збір текстів та їх відповідників, наприклад, у нашому випадку — їх перевидань. Це 

дасть можливість працювати у пов‘язаних між собою режимах декількох видань од-

ного і того ж твору (з обов‘язковим описом кожного у зовнішній розмітці). Такий 

розв‘язок дещо знімає гостроту проблеми джерел КТФ, бо у будь-який час можна 
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приєднати ще один паралельний текст.  

Такий підхід видається особливо важливим не тільки для творів, писаних різ-

ними мовами (наприклад, оповідання «Свинська конституція» автор видав німець-

кою та українською; роман «Для домашнього огнища» сам переклав польською), а й 

фактично для інших творів письменника, оскільки майже всі з них мали перевидан-

ня, а це означає — й редакторів. 

Так, зіставлення текстів роману «Перехресні стежки» прижиттєвого першодру-

ку 1900 р. [Франко 1900] та перевидання 1979 р. [Франко 1976–1986. Т. 20: 173–

459], які творять паралельний корпус твору, дало можливість виявити основні від-

мінності текстів цих видань і висловити пропозиції до сучасного перевидання твору, 

зокрема:  

1) писати з літерою «ґ» власні назви (Ваґман, Реґіна, Рессельберґ, Ґенцьо, Ґот-

тесман); слова, запозичені з польської, німецької, латинської мов (абнеґація, ведлуґ, 

ґазета, ґешефт, ґратулювати, ґуст, резиґнація, морґ (міра площі)), а також давніші, 

добре засвоєні тепер в українській мові, запозичення (ґанок, ґатунок, ґрасувати, 

ґречно, ґрунт); 

2) фонетичні словоформи типу ледве/ледво, тільки/тілько, трохи/троха і поді-

бні, штучно розрізнені у 50-томнику, послідовно звести до одної, оскільки у при-

життєвому виданні послідовно вжито форми на -о. Редактори авторську форму 

(тілько, стілько, ледво) залишили у прямому мовленні, а сучасну літературну норму 

подали в інших випадках [Франко 1976–1986. Т. 1: 14–15]. 

Зафіксовані правописні відмінності видання 1900 р., частина з яких не впливає 

на статистичні характеристики тексту: написання назв національностей з великої лі-

тери (Русини, Жиди, Поляки); використання «ї» на позначення пом‘якшення попере-

днього приголосного на місці сучасного «і» (дївчата, лїкар, молодїж, недїлї, усї); 

використання закінчення Н. в. іменників середнього роду «-нє», «-тє» на місці су-

часного «-ння», «-ття» (житє, напруженє), використання початкової літери «и» 

(иньший) та інші особливості (ґімназияльний, істория, репутацию, усьміх, фіртка). 

Є також відмінності, які мають такий вплив, як-от: написання зворотної дієслівної 
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частки -ся з дієсловом окремо (а частки -сь — разом), написання часток б і ж через 

дефіс з попереднім словом (коли-б, чого-ж, повинна-б, се-ж), написання сучасних 

прислівників, що починаються колишніми прийменниками, окремо (з далека, до до-

му, в низу, у двоє, в десятеро, від разу, до схочу, як найшвидше). Впадає у вічі факт, 

що частка -ся у повісті трапляється 2 496 разів у 1 485 дієслівних словоформах — це 

другий (!) за частотою показник після сполучника і/й. 

Також варто зазначити, що КТФ відображатиме не прескриптивний, а дескрип-

тивний підхід до опису мовних явищ крізь призму світосприйняття І. Франка. «... до 

кожного мовного явища можна підходити або науково, або нормативно. При науко-

вому підході ми стараємося кожне явище пояснити, показати, яка його роля в систе-

мі мови, чому воно постало, наскільки поширене, як може далі розвиватися. При но-

рмативному підході ми приміряємо кожне явище до усталених норм і констатуємо: 

правильно чи неправильно. Науковий підхід можна порівняти з тим, як лікар вивчає 

певні процеси в людському організмі, щоб зрозуміти їх перебіг і чинники, що їм 

сприяють чи перешкоджають. При цьому хворі мають для нього не менше значення, 

ніж здорові, а часто й більше. Нормативний підхід можна порівняти з поведінкою 

лікаря при наборі до війська. Тут він нічого не вивчає, а тільки перевіряє, чи дана 

людина підходить до приписів, які він має. Перший підхід має значення передусім 

науково-теоретичне, другий — практичне» [Шерех 1951: 10]. Залежно від сфери 

життя персонажів автор добирав для їхнього мовлення ті лексеми та конструкції, які 

би звучали природно з їхніх уст, реалізовуючи таким способом еталони мовлення 

селянина, галицького інтеліґента, злодія тощо. Це зауважено на рівні фонетичному 

(селяни вимовляють фонетичні варіанти «адукант» замість адвокат; «казета» за-

мість газета), граматичному (селянин вживає синтетичну особову форму дієслова 

[потрактував] би-с), лексичному (лікаря селяни називають «фізиком», адвокат опе-

рує поняттям «гуманність»), синтаксичному (короткі, неповні, обірвані речення з 

уст селян) («Перехресні стежки»). 
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2.2.3. Вимога анотованості КТ тісно пов‘язана з машиночитаністю
2
. Розмітку 

вважають тією характеристикою, що відмежовує корпуси текстів від простого зіб-

рання електронних текстів, і тому її розглядають як одну з найважливіших ознак ко-

рпусу. Анотування полягає в тому, що текстам корпусу та їхнім компонентам при-

писують спеціальні мітки (індикатори) різних типів: зовнішні, структурні, лінгвісти-

чні [Широков та ін. 2005: 13].  

Зазвичай, у КТ розрізняють подання позамовної інформації (зовнішнє аноту-

вання: дані про автора (стать, вік, освіта тощо) та твір (час написання, виходу дру-

ком, редакцію тощо)) та внутрішньомовної інформації (внутрішнє анотування: мор-

фологічні, лексико-семантичні, синтаксичні дані тощо). Відповідно до класичного 

підходу (див. [Meyer 2002; Guy, Lou 1998; Демська-Кульчицька 2005: 152–168; Ши-

роков та ін. 2005: 207–208]) КТФ має три рівні розмітки: зовнішню, структурну та 

внутрішню. 

До зовнішнього маркування належить подання метаінформації про текст: на-

приклад, дата, місце народження автора, його національність, освіта і т. д.; час та мі-

сце написання та видання твору тощо.  

У структурному подають інформацію про жанр, том, частину, розділ, главу 

твору, наявність/відсутність передмови, післямови, присвяти, епіграфа і т. п. До цьо-

го типу маркування також належить розрізнення прямого та авторського мовлення. 

Вивчення цих двох форматів мовлення у творі становить окремий науковий інтерес, 

зокрема, співвідношення цих двох величин різне у різних творах І. Франка і назива-

ється індексом діалогічності (див. детальніше підрозділ «4.4.  Структурнотекстові 

характеристики ВПФ: індекс діалогічності»). Структурному маркуванню КТФ прис-

вячено наступний підрозділ. 

До поняття внутрішнього (лінгвістичного) анотування входить морфологічне 

(маркери граматичних категорій залежно від частини мови), синтаксичне, семантич-

не, анафоричне тощо. Отже, кожному слововживанню у тексті було присвоєно тег, 

                                                 
2
  У спеціальній літературі терміни «анотування», «розмітка», «маркування» вживають як 

синонімічні. Так послуговуємось ними й ми. 
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що свідчить про належність до певної частини мови та його початкову форму. Влас-

ні назви у творі додатково отримали відповідну позначку про тип оніма: прізвище, 

ім‘я, країна, місто, село, вулиця тощо. Таке маркування тексту уможливило викори-

стовувати у процесі роботи алгоритми і програми автоматичного та статистичного 

аналізу лексики. Подаємо зразок з морфологічно- та ономастично анотованого КТ 

роману І. Франка «Великий шум» (рис. 2.1). 

У передмові до другого видання збірки «З вершин і низин» І. Франко сам за-

значав: «Я користувався авторським правом і […] підправляючи мову, котрої виро-

блення до ступеня мови літературної за останніх 20 літ все ж таки значно посуну-

лось наперед, може й не без моєї скромної підмоги» [Франко 1893: 4]. КТФ відо-

бражатиме підсистему західного варіанта української літературної мови кінця ХІХ–

поч. ХХ ст., і, крім художнього, представлятиме публіцистичний, науковий (галузь 

літературознавства, етнографії, культурології, економіки, соціології) та епістоляр-

ний стилі, що є особливо цінним. Отже, КТФ можна вважати класичним прикладом 

статичного корпусу [Баранов 2001: 116]. 

Проте мовностилістичні особливості творів Франка, що відображають мовлен-

ня епохи, в якій він жив, а також графічні особливості його правопису (правописів) 

створюють суттєві труднощі. Зокрема, автоматичну систему розмітки української 

мови, зорієнтовану на сучасну загальнолітературну норму, у чистому вигляді засто-

сувати до них некоректно. Так, наприклад, виявлено навмисне використання 

І. Франком неправильних форм слів у мовленні персонажів, морфологічно неодно-

значні словоформи типу нáймити ім., мн., Н. в. та наймúти дієсл., інфінітив. Такі 

факти засвідчують, що оптимальним вирішенням проблеми морфологічного аноту-

вання творів є концептуальний напрямок «від тексту до словника програми». Зва-

жаючи на особливості авторського ідіолекту й історичний період його творчості, 

формалізація процедури лематизації потребує насамперед ретельного створення 

словника програми, яка виконуватиме цей процес. Програма передбачає обов‘язково 

людиноконтрольований інтерфейс, а на початкових етапах навіть ручне маркування 

текстів. Тут потрібно також зазначити, що «ручний» спосіб розмітки не повністю 
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вийшов з ужитку: хоча й вимагає незрівнянно більше часу, проте вважається більш 

якісним. Наприклад, Національний корпус української мови Інституту української 

мови НАНУ на цьому етапі також тегують вручну [Демська-Кульчицька 2005а: 111–

140]. 

Мета створення будь-якого КТ зумовлена потребами передбачуваного користу-

вача, для КТФ — це, насамперед, мовознавець, хоча інформацію з нього може чер-

пати й літературознавець, соціолог, культоролог та представники інших галузей гу-

манітарних (як далі буде доведено), математичних та природничих наук. Отже, КТФ 

заплановано як корпус, зорієнтований на широкий клас лінгвістичних задач, при 

чому чим більше параметрів потенційно буде включено в його анотування, тим бі-

льший його дослідницький потенціал. За класифікацією А. Баранова, такий корпус є 

дослідницьким [Баранов 2001: 116] (див. також зіставлення українських та іспансь-

ких корпусів, що за стратегією побудови кваліфікуються як дослідницькі [Бук, Кун-

дис 2012: 40]).  

Етапи укладання КТ ВПФ. КТ кожного твору І. Франка укладено послідовно 

напіватоматичним способом у декілька етапів: 

1) створення електронної форми тексту шляхом сканування з подальшим дета-

льним його вичитуванням (графічна та граматична специфіка текстів І. Франка ви-

магає надзвичайно ретельного підходу до цього завдання, оскільки звичайні програ-

ми перевірки орфографії не розраховані на тексти західноукраїнського варіанта 

української мови кінця XIX ст.) та вилученням підсторінкових редакційних примі-

ток. Аналізу підлягають усі слова текстів, включно з написаннями латинською гра-

фікою та цифрами; 

2) скрупульозне зіставлення тексту із останнім прижиттєвим виданням кожно-

го твору; 

3) структурне маркування текстів; 

4) розрізнення омонімії; 

5) лематизація та морфологічне маркування; 

6) анафоричне маркування; 
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7) семантичне маркування. 

Детальний опис усіх етапів подано у відповідних розділах. 

Зважаючи на загальну тенденцію сучасного словникарства, яку Ю. Караулов 

сформулював як «лексикографічну параметризацію» (див. підрозділ «1.2.1. Світові 

тенденції вивчення письменницького ідіолекту»), наперед ще не відомо усіх типів 

інформації, які можуть цікавити франкознавців, а значить, й усіх типів маркерів, які 

потрібно закласти у зовнішній і внутрішній анотації КТФ. Можливі, наприклад, се-

мантичні маркери соціального статусу осіб («пане», «отче») або маркери соціальної 

стратифікації мовлення персонажів («арго», «жаргон») тощо. Зразок з морфологіч-

но- та ономастично анотованого КТ роману І. Франка «Великий шум» подано на 

рис. 2.1. 

 

ВЕЛИКИЙ<J|ВЕЛИКИЙ> ШУМ<N|ШУМ>  

ПОВІСТЬ<N|ПОВІСТЬ>  

 

<c>I  

Іде<V|ІТИ>, гуде<V|ГУДІТИ> великий<J|ВЕЛИКИЙ> шум<N|ШУМ>! Великий<J|ВЕЛИКИЙ> 

шум<N|ШУМ>, зелений<J|ЗЕЛЕНИЙ> шум<N|ШУМ>! Під<AR|ПІД> його<P|ВІН> 

подихом<N|ПОДИХ> стогне<V|СТОГНАТИ> могутній<J|МОГУТНІЙ> Діл<N|ДІЛ(місцевість)>, 

гнуться<V|ГНУТИСЯ> мало<D|МАЛО(присл.)> що<AP|ЩО(част.)> не<AP|НЕ> до<AR|ДО> 

землі<N|ЗЕМЛЯ> стрункі<J|СТРУНКИЙ> білі<J|БІЛИЙ> берези<N|БЕРЕЗА>, на<AR|НА> 

долині<N|ДОЛИНА> тріщать<V|ТРІЩАТИ> старі<J|СТАРИЙ> дуби<N|ДУБ>, 

скриплять<V|СКРИПІТИ> і<AC|І> стогнуть<V|СТОГНАТИ> осики<N|ОСИКА>, 

заводячи<VD|ЗАВОДИТИ> свій<P|СВІЙ> жалкий<J|ЖАЛКИЙ> лемент<N|ЛЕМЕНТ>. ... 

 

Рис. 2.1. Зразок з морфологічно- та ономастично анотованого  

КТ роману І. Франка «Великий шум» 

 

2.2.4. Структурне анотування КТ ВПФ. КТ конкретного автора має деякі 

особливості порівняно із загальномовним КТ на усіх рівнях анотації, включно зі 

структурним. Так, наприклад, для загальномовного корпусу, створеного для лекси-

кографічних потреб, необов‘язкова вказівка на усі структурні елементи твору (епіг-

раф, присвята тощо), тоді як для письменницького корпусу вони є необхідними. У 

науковій літературі віддавна виникало зацікавлення до закономірностей побудови 
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тексту. У передмові до видання «Закономірності структурної організації науково-

реферативного тексту» одним із факторів, що зумовив такий інтерес, названо інфо-

рмаційний вибух, яким характеризується науково-технічна революція. Він «вимагає 

різкого підвищення ефективності обміну інформацією, що неможливо до викорис-

тання ЕОМ, а для цього необхідно дати ЕОМ параметри побудови тексту» [Пере-

бейнос 1982: 3]. 

Уточнення дефініції терміносполуки «структурне анотування». Анотова-

ність — це та характеристика, яка відрізняє КТ від електронного збору текстів. 

Оскільки в Україні корпусна лінгвістика — порівняно новий напрям, її термінологі-

чний апарат перебуває на стадії становлення. Тому паралельно послуговуються та-

кими термінами, як розмітка, анотування, маркування, індексування на позначення 

процесу та результату присвоєння текстовим одиницям маркерів, у яких закодовано 

певну лінгвістичну інформацію. Терміносполука «структурна анотація» у спеціаль-

ній літературі має неоднакові дефініції. Найширше її розуміння знаходимо у Ч. Ме-

єра: «Структурне анотування передбачає описову інформацію про текст. Напри-

клад, … «заголовок файлу».., …повний бібліографічний опис писемного тексту або 

етнографічна інформація про учасників (напр., їх вік і стать) в усному діалозі. 

...Можна врахувати додаткове структурне анотування для позначення ...меж параг-

рафа в писемному тексті або накладання сегментів мовлення в усному тексті» 

[Meyer 2002: 81]. Як видно із цитати, дослідник використовує цю терміносполуку на 

позначення і структури тексту, і зовнішньої стосовно нього інформації (його бібліо-

графічний опис, дані про мовців тощо). У вужчому значенні «структурну анотацію» 

описують Ґ. Астон і Л. Бернард: «...корисно вказувати межі глав, розділів, абзаців, 

речень, і т. д., а також особливу роль заголовків, переліків, приміток, посилань, су-

провідних підписів, покликів та ін.» [Guy, Lou 1998: 24]. Міжнародний стандарт ко-

дування текстової інформації ТЕІ (англ. Text Encoding Initiative — проєкт кодування 

текстів), який «репрезентує ті ознаки тексту, які потребують експліцитної ідентифі-

кації з метою сприяти текстовому опрацюванню за допомогою комп‘ютерних про-

грам» [TEI 2021, P5], під елементами універсальної структури тексту пропонує ро-
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зуміти <head> (заголовок), <div> (частина, розділ), <p> (абзац), <s> (речення), 

<epigraph> (епіграф), <dateline> (дата), <note> (примітка), <said> (пряме мовлення), 

<dedication> (присвята), <l> (рядок, у вірші), <abbr> (скорочення), <num> (число) та 

ін. Аналогічно структурну анотацію інтерпретують у проєктах створення корпусів 

українських текстів: Український національний лінгвістичний корпус [Широков та 

ін. 2005: 207–208, 275], Національний корпус української мови [Демська-

Кульчицька 2005]. Так само цю терміносполуку розуміють автори корпусу російсь-

кої публіцистики кінця ХІХ ст. [Волков, Захаров 2004] та Національного корпусу 

російської мови [НКРЯ 2003–2021]. Отже, структурою тексту вважаємо такі його 

елементи, як назва, розділ, підрозділ, рубрика, присвята, епіграф, поклик, цитата, 

вживання алфавітів інших писемних систем, цифр тощо. Структурне анотування КТ 

— це виділення структурних елементів тексту за допомогою певної мови маркуван-

ня; сукупність маркерів-вказівок на елементи зовнішньої будови тексту.  

Структурне анотування у практиці деяких КТ. Важливо зазначити, що  сьо-

годні проблема створення повного КТ конкретного автора перебуває на початковій 

стадії розвитку. Можна знайти інформацію про існування КТ В. Шекспіра 

[Shakespeare… 2019], Ф. Достоєвського [СКПД 2019], В. Шевчука [Монахова 2006] 

та інших авторів, проте самі ці корпуси у вільному користуванні недоступні. Тому 

звернемося до загальних КТ національних мов. Важливою ознакою КТ є стандарт-

ність мови анотування. Зараз найбільш поширеним стандартом кодування інформа-

ції в електронних текстах став TEI [TEI 2021]. Тому багато укладачів КТ взяли за 

основу систему маркерів саме цього міжнародного міждисциплінарного стандарту, 

яка дає можливість робити деякі модифікації набору тегів у кожному конкретному 

випадку, залежно від мети створення КТ. Наприклад, Korpus języka polskiego PWN 

(Корпус польської мови Польського наукового видавництва при Польській Академії 

наук), створений для вдосконалення джерельної бази словників та полегшення лек-

сикографічної роботи, не має спеціальних маркерів для присвяти, епіграфа, підпису, 

оскільки їх вважали зайвими стосовно завдання цього КТ [Korpus PWN 2019]. Чесь-

кий національний корпус/Český národní korpus [ČNK 2015–2021], Словацький націо-



  114 

нальний корпус/Slovenský národný korpus [Slovenský… 2021], Національний корпус 

російської мови/Национальный корпус русского языка [НКРЯ 2003–2021], Корпус 

польської мови Інституту основ інформатики Польської Академії наук/Korpus 

Języka Polskiego IPI PAN [Korpus 2008–2012] також не вирізняють цих характерис-

тик, трактуючи їх як необов‘язкові для репрезентації національних мов. Детальні-

ший опис КТ польської мови див. також [Rudolf 2004]. На подібних засадах побудо-

вані системи розмітки українських текстів, що незалежно створюють у двох осеред-

ках: Українському мовно-інформаційному фонді НАНУ [Широков та ін. 2005] та Ін-

ституті української мови НАНУ [Демська-Кульчицька 2005]. У схемі маркування, 

яку використовують у Проєкті кількісного аналізу текстів (Quantitative Text Analysis, 

QuanTA) Університету м. Ґрац (Австрія), деякі споріднені теги об‘єднано: [iad] 

(Interne Addenda) для епіграфів, покликань, кінцевих приміток, звертань (у листах) 

тощо. Окремий тег [att] (Autortexttyp) позначає авторську класифікацію тексту 

[QuanTA 2012–2019; Бук, Ровенчак 2010а]. Отже, поданий огляд КТ підтверджує 

факт, що вибір тегів і форми їх подання залежить від тих дослідницьких завдань, для 

розв‘язання яких створюють корпус. 

Структурне маркування КТФ — зручний інструмент в опрацюванні ідіостилю 

письменника, оскільки на всьому обсязі творів І. Франка з погляду структури тексту 

дає можливість виконувати автоматичний пошук за будь-яким параметром (напри-

клад, твори певного жанру, написані певного року (періоду), певною мовою, підпи-

сані певним псевдонімом, з епіграфом чи без нього і т. ін.). Оскільки твори у КТФ 

датовані, вдасться фіксувати час першого та останнього використання певної лексе-

ми в текстах, простежити хронологію та динаміку розвитку мови автора. Це знач-

ною мірою уможливить реконструювання західного варіанта української літератур-

ної мови кінця ХІХ–поч. ХХ ст.; елементів територіальних та соціальних діалектів 

цього ж періоду, адже своїх персонажів автор наділяв мовленням того середовища, 

яке вони представляли. За допомогою КТФ стане можливим отримати, крім якісної, 

кількісну характеристику мови письменника за цими параметрами тощо.  

Самі твори письменника мають глибоку багатошарову будову, яка у переви-
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даннях додатково ускладнюється редакторськими примітками та покликаннями, пе-

рекладами фрагментів тексту іншими мовами та поясненнями. Тому у процесі ство-

рення КТФ виявлено особливі структурні елементи тексту письменника, не описані 

у попередньо згаданій теоретичній літературі, а саме у найбільш поширеному стан-

дарті кодування інформації в електронних текстах ТЕІ, а також у найбільших КТ 

слов‘янських мов, згаданих вище. До таких, наприклад, належать авторське визна-

чення жанру твору, авторський підпис тексту (дата і/або місце написання твору, 

справжнє ім‘я або псевдонім), авторські примітки про переробку тощо. 

Особливості структурного анотування КТ І. Франка. Загальними засадами до 

набору тегів для будь-якого КТ є багаторазове використання, сумісність з іншими КТ 

та сумісність із загальноприйнятими науковими теоріями. Тому за основу анотування 

КТФ було взято принципи міжнародного стандарту ТЕІ, які, до того ж, відповідають 

обов‘язковій вимозі уніфікованості КТ.  

Загальна схема структурного анотування КТФ:  

Заголовок позначатимемо тегом <head>, частини, розділи — тегами <div> або 

<div0>, <div1>, <div2> і т. д., якщо твір має кількарівневий поділ. Для позначення 

підзаголовків пропонуємо ввести тег <subhead>. Головною одиницею основного те-

ксту є абзац, для якого використовуватимемо стандартний тег <p>. Межі речень ви-

ділятимемо тегами <s>...</s>. 

Зважаючи на мету створення КТФ і з урахуванням того, що передмова чи піс-

лямова становлять з художнім текстом єдине ціле, пропонуємо не виокремлювати ці 

структурні елементи поза межі основного тексту <body>, як це зроблено в TEI, де 

передмова належить до зони <front>, а післямова — до <back>. Для позначення пе-

редмови використовуватимемо тег <foreword>, а для післямови — <afterword>. Ни-

жче наведено анотування початкових сторінок повісті «Захар Беркут», де викорис-

тано також елементи, зміст яких описано далі (рис. 2.2). 
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<head>Захар Беркут</head>  

<subhead> 

  Образ громадського життя  

  Карпатської Русі в XIII віці  

</subhead> 

<foreword n="Передмова">Передмова  

<p>  

<s>Повість історична -- се не історія.</s>  

...  

<s>Дійові особи зрештою видумані, місцевість списана по можливості вірно.</s>  

</p>  

<dateline>   

<place>Львів</place>, <date>дня 1 грудня 1882</date>.  

</dateline>  

<byline><author>Ів. Франко</author></byline>  

...  

<dateline>     

<place>Криворівня</place>, <date>1 серпня 1902</date>.   

</dateline>  <byline><author>І. Ф.</author></byline> 

</foreword> 

<epigraph> 

  <lang="ru"> 

  <lg> 

    <l>Дела давно минувших дней,</l> 

    <l>Преданья старины глубокой...</l> 

  </lg> 

  <byline><author>А. С. Пушкин</author></byline> 

  </lang> 

 </epigraph> 

<div0 n="I">I  

<p>  

<s>Сумно і непривітно тепер в нашій... 

 

Рис. 2.2. Зразок структурного анотування початкових сторінок  

повісті «Захар Беркут» 

 

У попередньому прикладі групу віршованих рядків, відповідно до TEI, позна-

чено тегом <lg> (line group), а окремі віршовані рядки — <l>. Наприклад, ще [24 

XIV, 153], див. рис. 2.3. 
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<lg>   

<l>Кажуть люде, що суд буде,</l>  

<l>А суду не буде!</l>  

<l>Най на того суд упаде,</l>  

<l>Хто судити буде!</l>  

</lg>  

 

Рис. 2.3. Зразок структурного анотування віршованих рядків у КТФ 

 

 

Цитування 

На противагу багатьом словникам письменника, приміром, «Шевченкова лек-

сика» [Ващенко, Петрова 1961], «Словник мови Пушкіна» [Виноградов 2000], які не 

включають у свій опис цитати з творів інших авторів або іншомовні вставки до тек-

сту, було вирішено, що КТФ повинен охоплювати всі текстові елементи творів авто-

ра, оскільки комп‘ютерні програми зможуть їх визначати автоматично. Це відкриє 

нові перспективи для сучасних лінгвістичних досліджень, наприклад, які твори, 

яких авторів, яких національностей і якими мовами цитував І. Франко, поезію чи 

прозу, фольклор чи авторські роботи. Цей комплекс проблем може стати об‘єктом 

окремого дослідження. Цитування позначатимемо тегом <cit>. Авторське визначен-

ня жанру власного твору (зазвичай, зазначене відразу після заголовка) є дуже важ-

ливим, оскільки подає авторський план та оцінку твору. Із цього погляду для укла-

дання КТФ є щонайменше дві проблеми:  

1) авторське визначення жанру не збігається із сучасним. Наприклад, І. Франко 

називає «Перехресні стежки» повістю [Франко 1976–1986, Т. XX: 173], хоча сучасні 

спеціалісти-літературознавці визначають його як роман [Пастух 1996; Стежка-

ми… 2008]; 

2) автор створив оригінальний жанр, наприклад, Мавка (Літня казочка)
 
[Фран-

ко 1976–1986, Т. XV: 91–95]. Подібний структурний елемент виникає, коли назва 

містить деякі біографічні факти: У столярні (Із моїх споминів) [Франко 1976–1986, 

Т. XXI: 171–188]. Інколи на цьому місці І. Франко вказував на головного героя або 

тему твору, наприклад, Полуйка (Оповідання старого ріпника)
 
[Франко 1976–1986, 
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Т. XX: 7–25], Терен у нозі. Оповідання з гуцульського життя [Франко 1976–1986, 

Т. XXI: 375–390]. Для вказівки на авторське визначення жанру пропонуємо тег 

<agd> (Author‘s genre definition). Цей елемент разом з деякими іншими, згаданими 

вище, проілюструємо на кількох прикладах, як показано на рис. 2.4.  

Додаткова інформація (зазвичай, час, дата подій і под.) може міститися на по-

чатку розділу (тоді вона належить до тега <opener>) або наприкінці (<closer>). При-

клад [Франко 1976–1986, Т. XV: 199] наведено на рис. 2.5. 

 

<head>Перехресні стежки</head> 

<subhead><agd>Повість</agd></subhead>  

<div0 n="I">I  

<p>  

<s><said speaker="Стальський">-- А, пан меценас!</s>  

...  

<head>Мавка</head>  

<subhead><agd>(Літня казочка)</agd></subhead> 

...  

<head>Моя стріча з Олексою</head>  

<subhead>(<agd>оповідання</agd> 

 <pseudo>Мирона Сторожа</pseudo>)</subhead>  

...  

 

<head>У столярні</head>  

<subhead>(Із моїх споминів)</subhead>  

... 

 

Рис. 2.4. Зразок структурного анотування авторського визначення жанру у КТФ 

 

 

<head>Із записок недужого</head>  

...  

<div>  

<opener>  

<time>9 година</time>  

</opener>  

<p><s> 

Грав трохи в варцаби...  

 

Рис. 2.5. Зразок структурного анотування додаткової інформації у КТФ 

 



  119 

Авторський підпис твору може містити зазначення місця та часу написання, ім‘я 

автора (повне: І. Франко, Іван Франко, Dr. Iwan Franko; ініціали: І. Ф.; псевдонім: 

Мирон сторож та ін.). У деяких творах авторство вказане на самому початку, напри-

клад, Ріпка // Стара казка, по-новому розповів І[ван] Ф[ранко] [Франко 1976–1986, 

Т. XVII: 306–307] (рис. 2.6). 

 

<head>Ріпка</head>  

<subhead>Стара <agd>казка</agd>, по-новому розповів   

<author> І[ван] Ф[ранко]</author>  

</subhead> 

 

Рис. 2.6. Зразок структурного анотування авторства,  

вказаного на початку твору, у КТФ 

 

 

Інколи у структуру тексту включено авторські примітки про переробку. Для 

них ми ввели тег <remade>. Скажімо, оповідання Цигани завершується таким підпи-

сом [Франко 1976–1986, Т. XVI: 166]:  

Нагуєвичі, в липні 1882,  

перероблено 1887.  

 

Його вміщено у структуру <closer>...</closer>, як показано на рис. 2.7. 

 

 <closer>  

 <dateline>    

  <place>Нагуєвичі</place>,       

  <date>в липні 1882</date>   

</dateline>,   

<dateline>      

<remade>перероблено <date>1887</date></remade>.   

</dateline>  

</closer>  

 

Рис. 2.7. Зразок структурного анотування  

авторських приміток про переробку твору у КТФ 
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Примітки (самого автора, редакторів видання) позначатимемо, відповідно, 

<note resp="auth"> і <note resp="editor">. Наприклад, в оповіданні «Яндруси» [Фран-

ко 1976–1986, Т. XVII: 212–213] маємо кілька авторських пояснень, включно із за-

головком, див. рис. 2.8. 

 

<head>Яндруси<note resp="auth">В жаргоні львівських вуличників -- хлопці</note></head>  

...  

<s>Войцехова рано була десь там на хрестинах, вернула аж о одинадцятій і то вже під доб-

рою датою<note resp="auth">Підохочена, напідпитку</note>.</s>  

...  

 

Рис. 2.8. Зразок структурного анотування приміток у КТФ 

 

Редакторські примітки зазвичай супроводжують іншомовні вставки у тексті, 

наприклад, в оповіданні «Свинська конституція» [Франко 1976–1986, Т. XX: 7–13], 

див. рис. 2.9.  

 

<head>Свинська конституція</head>  

<dedication>   

  Присвячую пам‘яті   

  Антона Грицуняка  

</dedication>  

...  

<s>Грицуняк -- се дуже цікава поява, один із немногих живих іще<note resp="auth">Він умер 

29 марта 1900 р.</note> недобитків того племені оповідачів ...  

...  

... і там так твердо навчилися ―s&lslash;oma-siano‖<note resp="editor">Солома-сіно 

(польськ.).-- Ред.</note>, ...  

...  

 

Рис. 2.9. Зразок структурного анотування редакторських приміток у КТФ 

 

(Останньої примітки немає в публікації 1900 р. у збірці «Сім казок» [Фран-

ко 1900б]; &lslash; позначає польську літеру ł.)  

 

Нестандартне розділення підрозділів знаками «*» [Франко 1976–1986, 

Т. XIV: 117 тощо] або «—» [Франко 1976–1986, Т. XIV: 278 тощо] і подібні познача-
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тимемо так:  

<div n="*">*  

<div n="---">-- 

Якщо певні структурні елементи відбиті від інших порожніми рядками (за ви-

нятком віршованих вставок), то, залежно від логічного навантаження, використову-

ватимемо <div n=" "> для елементів, близьких за змістом до підрозділів, або 

<emptyline> в інших випадках (напр., відділення тексту листів [Т. XVII: 446, 450 

тощо]).  

Так, у романі «Не спитавши …» зафіксовано два уривки руської народної пісні, 

що починається словами «Де ж ти, милий, пробуваєш …», не зафіксовано жодного 

авторського пояснення чи поклику. Цікаво, що І. Франко не вважав за потрібне пе-

рекладати єврейські, німецькі чи польські діалоги своїх персонажів, що може слугу-

вати припущенням, що ці мови були зрозумілими тодішнім реципієнтам творів пи-

сьменника. Усі поклики та пояснення у тексті є редакційними, наприклад: «Вечори 

під липою» (польськ.) — Ред., і не входять у загальний обсяг тексту, оскільки їх мо-

ва не належить І. Франкові. 

Із викладеного стає зрозуміло, що КТ конкретного письменника на структур-

ному рівні має свої особливості порівняно із загальномовним КТ. Відповідно до ви-

моги репрезентативності структурне анотування повинно охоплювати всі без винят-

ку елементи будови тексту. Зокрема, авторське визначення жанру твору, підпис тво-

ру, вказівку на час, місце його створення чи переробки. 

Запропоновані у розділі доповнення та деякі модифікації міжнародного станда-

рту ТЕІ дають можливість більш повно та адекватно відобразити глибинну органі-

зацію й архітектоніку тексту конкретного письменника, відрізнити авторське кори-

гування та пояснення тексту від редакторського тощо. Ці факти набувають особли-

вого значення у світлі підготовчих робіт до видання повного зібрання творів І. Фра-

нка у 100 томах (задум Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України). Еле-

ктронне автоматичне опрацювання текстів Франкової спадщини, зокрема, описане 

анотування, значно полегшить мовознавчі, літературознавчі, герменевтичні, тексто-
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логічні та історичні дослідження франкознавців. Розглянуті структурні елементи те-

ксту можна вважати необхідними як для КТФ, так і для кожного КТ окремого автора 

загалом.  

У підрозділі уточнено дефініцію терміносполуки структурне анотування для 

КТ письменника, описано структурне анотування КТ слов‘янських мов, а також йо-

го практичне застосування для КТФ, визначено його особливості, запропоновано те-

ги для оригінальних структурних елементів тексту І. Франка. 

 

2.2.5. Морфологічне анотування та проблема розрізнення лексико-

морфологічної омонімії у КТ ВПФ. Морфологічне маркування (тегінг, тагування) 

належить до ядра внутрішнього маркування КТ. Це приписування словам морфоло-

гічної інформації: частиномовна належність; рід, число, відмінок іменникові; рід, 

число, відмінок, ступінь порівняння прикметникові і т. д. Завдяки ретельній морфо-

логічній анотації можлива автоматична лематизація слів, тобто зведення словоформ 

до початкової (словникової, вихідної) форми. «Автоматичне ототожнення словоз-

мінних форм слів має, перш за все, прикладне значення. ... жодні автоматизовані до-

слідження структури тексту на лексичному рівні неможливі без ототожнення форми 

тієї самої лексеми, як і неможливе без нього встановлення закономірностей функці-

онування слів, лексичних або лексико-семантичних груп тощо» [Дарчук 2013: 53]. 

Лематизація слів (англ. lemmatization) — зведення словоформ до їх початкової 

форми, леми — особливо важлива у флективних мовах, до яких належить українсь-

ка, зокрема, для укладання частотних словників, обчислення лексичного багатства 

тексту, середньої частоти повторюваності слова і т. д. Спосіб маркування може сві-

дчити про якість маркування, яка може значно впливати на якість та об‘єктивність 

досліджень, проведених на цьому корпусі. 

Окремим словом уважаємо послідовність літер (тут апостроф і дефіс розгляда-

ються як літера) між двома пропусками чи розділовими знаками, тому складені чис-

лівники фігурували як різні слова. Це стосується займенників типу абихто, які в не-

прямих відмінках з прийменником втрачають єдність написання (аби з ким). Дефіс 
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умовно є буквою, а тому написання через дефіс — одним словом (з-поміж, байдуж-

но-спокійний, адвокат-русин тощо). 

Етапи морфологічного маркування КТ ВПФ. Морфологічне маркування кожно-

го твору І. Франка виконано напіватоматичним способом у декілька етапів: 

1. У вивіреному електронному тексті кожного твору (див. підрозділ Джерела 

КТФ) усунено омонімію шляхом додавання до одного із омонімічної пари умовної 

позначки. Таким способом ці слова стають графічно різними, і програма рахує ча-

стоту вживання кожного з них окремо. 

2. Автоматичний підрахунок абсолютної частоти кожної словоформи за допо-

могою спеціально написаної комп‘ютерної програми (автор-розробник — 

А. Ровенчак). Результатами цієї операції стають частотний список словоформ за 

спадом частот. 

3. Лематизація, тобто зведення словоформ до словникової форми (початкової 

форми, леми); наприклад, у тексті «Перехресних …» словоформи адвоката, адво-

катові, адвокатом, адвокати, адвокатам, адвокатами — до леми адвокат 

здійснено напівавтоматично. Повністю автоматична система розмітки української 

мови [Широков та ін. 2005. Розділи 5, 6] зорієнтована на сучасну загальнолітератур-

ну норму, її у чистому вигляді застосувати до творів І. Франка неможливо через те, 

що, по-перше, письменник писав західним варіантом літературної мови другої поло-

вини ХІХ–поч. ХХ ст.; по-друге, навмисне використовував неправильні форми слів 

у мовленні персонажів; по-третє, його правопис має графічні особливості (напри-

клад, лїс, усї); по-четверте, немає підсумованих морфологічно неоднозначних сло-

воформ (омонімів) західного варіанта української літературної мови зламу ХІХ–

ХХ ст., що допускає неправильну їх автоматичну лематизацію. Так, скажімо, слово-

форму паня за правилами літературної мови програма мала би вважати іменником 

IV відміни середнього роду однини в Н. в. (аналогічно до курча, слоненя), тоді як 

І. Франко вживав її як іменник І відміни жіночого роду однини (зі значенням «пані, 

жінка»); словоформу мойого, як слово із прикметниковим закінченням, програма 

могла звести до мойий і т. д.  
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4. Присвоєння частиномовних тегів. З метою технічного опрацювання тексту 

розроблено оригінальний пакет програм. Вихідними матеріалами були: 

• Частотний список слів у початковій формі із вказівкою на частину мови кож-

ного, як показано у табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 

Частотний список слів у початковій формі  

із вказівкою на частину мови кожного (зразок) 

Абсолютна частота Лема Частина мови 

2851 І AC 

360 Й AC 

2471 ВІН P 

2248 НЕ AP 

1331 В AR 

832 У AR 

1728 Я P 

1508 НА AR 

1222 З AR 

176 ІЗ AR 

62 ЗІ AR 

40 ЗО AR 

1360 ЩО(спол.) AC 

1303 БУТИ V 

1220 ТОЙ P 

1146 СЕЙ P 

1073 ДО AR 

1065 А(спол.) AC 

903 ВОНА P 

 

Непослідовність з погляду частот розташування деяких форм пов‘язана з тим, 

що у частотному словнику вони об‘єднані в одну словникову статтю (І/Й, З/ІЗ/ЗІ/ЗО 

і т. д.). Дієслова позначено літерою V (verb), іменники — N (noun), прикметники — 

J (adjective), прислівники — D (adverb), числівники — M (numeral), займенники — P 
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(pronoun). Службові частини мови кодуються дволітерною комбінацією (AC 

(auxiliary, conjunction) — сполучник, AR (preposition) — прийменник, AP (particle) 

— частка, AI (interjection) — вигук, AA (article) — артикль). 

 

• Алфавітний список словоформ із вказаними лемами (табл. 2.2). Для зручності 

роботи цей список було поділено на частини відповідно до початкової літери. Третя 

і п‘ята колонки містять абсолютні частоти словоформ і лем, відповідно, що дає змо-

гу контролювати правильність лематизації.  

 

Таблиця 2.2 

Алфавітний список словоформ із вказаними лемами (зразок) 

Б Б 89 Б 89 

БА БА 4 БА 4 

БАБА БАБА 5 БАБА 9 

БАБИ БАБИ 2 БАБА  

БАБИНЕЦЬ БАБИНЕЦЬ 3 БАБИНЦІ(село) 7 

БАБИНЦІВ БАБИНЦІВ 1 БАБИНЦІ(село)  

БАБИНЦЯХ БАБИНЦЯХ 3 БАБИНЦІ(село)  

БАБІЙ БАБІЙ 4 БАБІЙ(прізв.) 4 

БАБСЬКИМ БАБСЬКИМ 1 БАБСЬКИЙ 1 

БАБУ БАБУ 2 БАБА  

…     

БАРАНОВІ# БАРАНОВІ(прикм.) 1 БАРАНІВ(прикм.)  

БАРАНОВІ БАРАНОВІ(ім.) 5 БАРАН(прізв.)  

 

На підставі цих двох списків за допомогою програми lemmas.cgi створювалися 

файли *.lemma відповідності словоформа–лема у форматі, наведеному в табл. 2.3. 
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Таблиця 2.3 

Список відповідності словоформа–лема  

із вказаними частинами мови (зразок) 

А## А(виг.) AI 

А А(спол.) AC 

А# А(част.) AP 

АБИ АБИ AC 

АБІХТ АБІХТ(ім'я) N 

АБНЕҐАЦІЇ АБНЕҐАЦІЯ N 

АБО АБО(спол.) AC 

АБО# АБО(част.) AP 

АБСОЛЮТИСТИЧНОЇ АБСОЛЮТИСТИЧНИЙ J 

АБСОЛЮТНА АБСОЛЮТНИЙ J 

АБСОЛЮТНО АБСОЛЮТНО D 

АБСОЛЮТНОЇ АБСОЛЮТНИЙ J 

АВАНГАРДУ АВАНГАРД N 

АВАНС АВАНС N 

АВАНСУ АВАНС N 

АВАНСУВАВ АВАНСУВАТИ V 

АВАНСУВАЛИ АВАНСУВАТИ V 

АВАНТЮРИ АВАНТЮРА N 

АВАНТЮРУ АВАНТЮРА N 

АВЖЕЖ АВЖЕЖ AP 

… 

 

Перша колонка відповідає словоформі, як вона функціонує в тексті; друга — 

відповідній лемі, за потреби з коментарями в дужках; у третій колонці містяться 

граматичні показники (на цьому етапі це лише вказівка на частину мови, у перспек-

тиві передбачено доповнити цей опис детальнішими граматичними категоріями). 
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Знак «#» використано у тексті для розрізнення омографів. 

Для маркування тексту було розроблено програму marking.cgi, яка на підставі 

об‘єднаного файлу .lemma створювала розмічений текст за таким форматом: 

словоформа<ідентифікатор частини мови|ЛЕМА(за потреби з уточненнями)> 

 

Приклад: 

-- А<AP|А(част.)>, пан<N|ПАН> меценас<N|МЕЦЕНАС>! Ґрату-

люю<V|ҐРАТУЛЮВАТИ>, ґратулюю<V|ҐРАТУЛЮВАТИ>!  

 

Інформація, подана у кутових дужках, називається «тег» (tag). Зазначену схему 

маркування за потреби можна легко звести до вимог TEI (Text Encoding Initiative) — 

Міжнародного стандарту в цій галузі. 

Іншомовні слова лематизовано за загальними правилами. При цьому переклад 

(наведений у виданні «Перехресних» як підсторінкова примітка) в електронному ва-

ріанті тексту подано у фігурних дужках. Цей текст далі не буде включено ані до 

конкордансу, ані до ЧС, оскільки його авторство належить редакторам 50-томника, а 

не І. Франкові (в оригінальному виданні [Франко 1900а] цих перекладів немає). 

Для коректного відображення діакритичних знаків у німецьких, польських, 

французьких словах використано спеціальні засоби мови HTML (&auml; для ä і 

под.) з однією відмінністю — знак «;» у цих послідовностях замінено з технічних 

міркувань (оскільки «;» виконує в тексті функцію розділового знака) на «^». Такий 

підхід пов‘язаний із тим, що на момент початку роботи не все програмне забезпе-

чення коректно працювало з кодуванням UTF-8, на яке ми перейшли згодом. 

За допомогою програм alph.cgi і alphclean.cgi створено файли *.html для кожної 

літери окремо, які містять алфавітний список слів (лем) з гіперпокликами на спеціа-

льний скрипт concord.cgi, який генерує вебсторінку за запитом. 

Кожна частина мови має свою схему об’єднання словоформ під лемою у кор-

пусі (аналогічну, як і в ЧС художньої прози [ЧС СУХП 1981], розмовно-побутового, 

наукового, офіційно-ділового стилів [Бук 2006a, б, е]. 

Іменник — до називного відмінка однини зведено форми всіх відмінків однини 
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та множини. Частоту множинних іменників зведено до форми називного відмінка 

множини (легоміни, причандали, условини, зостанки, Грушатичі (село), кайдани, 

зносини, манатки, хрестини, штани, теревені). Оскільки такі форми іменників як 

домінікани, єзуїти, турки, селяни, русини, жиди, міщани, грушатичани, горішняни, 

долішняни, двораки, мазури, молодята і їм подібні позначають осіб і чоловічої, і жі-

ночої статі, їх не об‘єднано з одниною ані чоловічого, ані жіночого роду. 

Прикметник — до називного відмінка однини чоловічого роду зведено відмін-

кові форми всіх родів в однині та множині, вищий і найвищий ступені порівняння, 

за винятком суплетивних форм, які зведено окремо до називного відмінка однини 

чоловічого роду вищого ступеня, наприклад, більший, найбільший зведено до біль-

ший. Такої традиці дотримуються більшість словопокажчиків і частотних словників 

української мови. 

Займенник — зведено відмінкові форми відповідно до типу відмінювання. 

Числівник — зведено відмінкові форми відповідно до типу відмінювання. 

Дієслово — зведено до інфінітива синтетичні форми часу (теперішній, минулий 

і майбутній), форми наказового способу і дієприслівник, а також неособові форми 

на -но, -то. Аналітичні форми часу ми вважали синтаксичними утвореннями, кожен 

складник яких зареєстровано як окреме слово.  

Дієприкметник — до називного відмінка однини чоловічого роду зведено від-

мінкові форми всіх родів в однині та множині, оскільки розглядаємо його як різно-

вид віддієслівного прикметника із властивими йому основними категоріями (рід, 

число, відмінок) і типовою синтаксичною роллю означення [Вихованець  2003]. 

Прислівник — зведено вищий і найвищий ступені порівняння, за винятком су-

плетивних форм. 

Лематизацію слів з частками -но, -таки, -то реалізовано так: змінні частини 

мови було зведено до початкових форм (розповідж-но до розповісти, говоріть-бо 

до говорити, брешіть-бо до брехати, ходи-но до ходити, колупнули-таки до колуп-

нути); у незмінних частинах мови ці частки збережено (тим-то, якось-то, якби-то, 

все-таки, нарешті-таки, зовсім-таки, дуже-то, колись-то, але-бо …).  
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Як окремі слова залишено також випадки вживання синтетичних особових 

форм дієслова: якби-сте [купували], [потрактував] би-с. В окремих випадках, коли 

початкову форму слова однозначно відтворити складно, збережено словоформу у 

тому вигляді, в якому вона функціонує в тексті: панцю (панцьо?), пор. також ЧС ро-

ману Л. Н. Толстого «Війна і мир» [Великодворская и др. 1978: 8].  

Слова, особливість вимови яких графічно передано дефісом, уважались фоне-

тичними варіантами: моя і мо-о-я, мені і ме-е-е-ні, голова і голо-о-ва. 

Мовлення одного з головних персонажів твору «Великий шум» — 

о. Квінтіліана — сповнене специфічним суржиком, стилізованим під церковно-

слов‘янську мову, що надає персонажеві особливого колориту. Ті слова з його лек-

сикону, що мають українські відповідники, лематизовано як українські, інші ж (бу-

дет, вещах, вторженіє, гоненіє, како тощо) супроводжуються у КТ, а далі й у ЧС 

відповідним коментарем старослов. Найпростіше було робити таке розрізнення то-

ді, коли у словах була неукраїнська графіка (воистину, и (у значенні спол. і), изоб-

разити). Для словоформи ригорозум у «Не спитавши …» запропоновано лему риго-

розум або ригороз, оскільки з контексту (... то був найстарший син Трацьких, укін-

чений правник і трохи вже чи не доктор прав (мав ще одно ригорозум робити), Гу-

став Трацький) складно однозначно виявити форму однини.  

Лексеми, написані некириличною графікою, лематизовано відповідно до грама-

тики тієї мови, до якої вони належать. Числа, написані цифрами, вважалися окремим 

словом: 

... остільки<D|ОСТІЛЬКИ> «урядові<J|УРЯДОВИЙ> шпички<N|ШПИЧКА>» 

(так<D|ТАК> перекладав<V|ПЕРЕКЛАДАТИ> Стальський<N|СТАЛЬСЬКИЙ(прізв.)> 

німецький<J|НІМЕЦЬКИЙ> термін<N| ТЕРМІН> Spitzen<N|SPITZE(нім.)> 

der<AA|DІE(нім.озн.арт.мн.)> Beh&ouml^rden<N|BEHÖRDE(нім.)> {Найвище 

начальство (нім.)})... 

 

Серед них, наприклад, форми, які відображають особливості мовлення персо-

нажів у «Boa constrictor», зокрема, фрагменти слів: ABE (нім., уривок від ABER), 

BRA (нім., уривок від BRAUCH). 
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Під час лематизації словоформ виявлено, що запропонованого в [Демсь-

ка 2005: 132–139, 194–214] набору тегів морфологічної анотації недостатньо для ви-

черпного маркування текстів такого типу, як досліджуваний. Зокрема, у цій схемі не 

передбачено різних форм займенника мого/мойого, свого/свойого і т. ін. Одним зі 

способів розв‘язання цієї проблеми є розширення набору тегів для врахування пара-

лельних словоформ, а також — у перспективі — для позначення різних правописних 

систем української мови. Такий розширений набір тегів буде корисним як для ство-

рення КТФ, укладеного на підставі оригінальних видань, так і для розмітки сучасних 

текстів, автори і редактори яких використовують часом дещо різні правописні нор-

ми. 

Розрізнення омонімії — важливе завдання морфологічного маркування КТ. 

«Аналіз омонімів у класах і підкласах (частинах мови, граматичних категоріях) спи-

рається на текстові зв‘язки омонімічних словоформ у реченні» [Дарчук 2013: 78]. У 

КТ ВПФ розмежовано лексичну та лексико-граматичну омонімію методом контекс-

туального аналізу: а (сполучник/частка/вигук), або (сполучник/частка), батьків 

(іменник/прикметник), біг (іменник/дієслово), братів (іменник/прикметник), брязка-

ло (іменник/дієслово), будуще (іменник/прикметник), виводи (іменник/дієслово), ви-

пали (дієслово мин. часу сер. р. від випасти/наказ. спосіб 2 ос. одн. від випалити), 

волів (іменник Р. в. мн. від віл/дієслово мин. часу чол. роду від воліти), дні (іменник 

Н. в. мн. від день/Д. в. одн. від дно), все (прислівник/займенник), власне (прикмет-

ник/частка), горі (іменник/прислівник), граб/Граб (загальна і власна назва), де (при-

слівник/частка), діти (іменник/дієслово), доктор (лікар і наук. ступінь), долі (імен-

ник/прислівник), дорога (іменник/прикметник), жаль (іменник/службове слово), 

жидків (іменник/прикметник), захід (дія/сторона світу), зимою (імен-

ник/прислівник), її, його, їх (займенник особовий/ присвійний), касієрова (імен-

ник/прикметник), коло (іменник/ прийменник), корч (рослина/спазм), коса (волос-

ся/знаряддя), крихітку (іменник/прислівник), круг (іменник/прислівник), лютий 

(іменник/прикметник), мати (іменник/дієслово), мило (іменник/прислівник), мину-

вше (іменник/прикметник), ніж (іменник/частка), о (вигук/прийменник), образ (ви-
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гляд/почуття), палати (іменник/дієслово), паничів (іменник/прикметник), перед 

(іменник/прийменник), передом (іменник/прислівник), поверх (іменник/прислівник), 

повій (іменник (рослина)/дієслово), поза (іменник/прийменник), попасти (дієслово у 

значенні «потрапити»/у значенні «дивитися за худобою, коли вона пасеться»), про-

фесорова (іменник/прикметник), прошле (іменник/прикметник), рано (імен-

ник/прислівник), рік (іменник Н. в. від рік/дієслово мин. час одн. чол. рід від ректи), 

саме (займенник/прислівник), святий (іменник/прикметник), свято (імен-

ник/прислівник), слід (іменник/прислівник), собі (займенник/частка), справа (імен-

ник/прислівник), столова (іменник/прикметник), та (займенник/сполучник/частка), 

так (прислівник/частка), то (сполучник/частка), тепло (іменник/прислівник), це 

(займенник/частка), часом (іменник/прислівник), чи (сполучник/частка), чому (при-

слівник/займенник), шкода (іменник/службове слово), що (займен-

ник/сполучник/частка), як (прислівник/сполучник/частка) та ін. У КТ та ЧС для їх 

розрізнення подано вказівку на частиномовну належність або на їх значення. Для 

розрізнення лексико-морфологічної омонімії (його, її та ін. — Р. в. від він, вона чи 

займ. Н. в. присв.) релевантним фактором може виступати позиція стосовно слова, 

до якого стосується цей займенник: присв. займенник у препозиції та особовий за-

йменник Р. в. — у постпозиції. 

Словотвірні варіанти подано у різних словникових статтях (люди і люде, перс-

тень і перстінь). 

Омографи (наймúти (дієслово зі значенням «найняти») і нáймити (іменник у 

множині); гóрод і горóд, мукá і мýка). У цих випадках для розрізнення в дужках по-

дано або вказівку на значення (Міля (ім’я)), або на частиномовну належність (гУсті 

(ім. густ у Д. в.) і густІ (прикм. густий у мн.)). Вказано розшифрування в дужках 

біля абревіатур та скорочень їх: т. д. (так далі), о. (отець), д-р (доктор), гр. (граф), р. 

(рік), т.є. (то єсть) і т.д., а також біля фрагментів слів (тобто обірваних слів): про... 

(уривок від прошу), ясне... (уривок від ясневельможна), дві... (уривок від двісті), 

...десят (уривок від п'ятдесят).  

Наголос у КТ подано лише в тому випадку, коли він відіграє смислорозрізню-
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вальну роль (сáмий і самúй, вúкликати і викликáти) або поданий у тексті ([річ] на-

бутнá), оскільки загальна акцентуація мовлення Галичини зламу ХІХ–ХХ ст. потре-

бує окремого дослідження. 

Ті скорочення, які у 50-томнику розшифровано у квадратних дужках (кс[ьондз], 

т[ак] зв[аний], гульд[енів], з[олотих] р[инських]), ураховано як повну форму 

(ксьондз, гульденів). 

Морфологічне маркування уможливило обчислення кількісного співвідношен-

ня частин мови у ВПФ (див. підрозділ «Морфологічні характеристики словника і те-

ксту ВПФ») 

КТ ВПФ і ЧС творів І. Франка. Морфологічне маркування співзвучне з про-

цедурою лематизації у ЧС. Виникає питання, навіщо спочатку лематизовувати сло-

воформи для ЧС (плодити ще один зайвий(?) продукт), якщо пізніше фактично цю ж 

процедуру доведеться виконувати для корпусу текстів? Чому відразу не протегувати 

текст? Відповідь на це питання лежить у площині співвідношення кількості слово-

форм (обчислених комп‘ютерною програмою автоматично) і кількості слововжи-

вань (тобто окремих слів у тексті), а саме у площині обсягів необхідної обробки ма-

теріалу. Так, ЧС роману «Перехресні стежки» зафіксував його обсяг 93 885 словов-

живань, 19 390 різних словоформ і 9 964 різні слова. Відповідно, можна порахувати, 

що кількість словоформ майже у п‘ять разів менша від кількості слововживань: 

93 885/19 390 = 4,8.  

Опрацювавши ці словоформи, вводимо їх разом з початковою формою у слов-

ник програми тегування, і вона, натрапивши на цю словоформу в тексті, безпомил-

ково зведе її до правильної леми (про розрізнення омонімів див. вище). Ця процеду-

ра також виконує функцію контролю, оскільки дає можливість переконатися, чи ре-

зультати «ручної» роботи і машини збігаються. Суттєво зазначити, що інтерфейс 

програми, яка опрацьовує такі складні тексти, як Франківські, обов‘язково повинен 

бути людиноконтрольований, тобто щоб у спірних випадках (наприклад, натрапив-

ши на морфологічно неоднозначні форми) машина ставила питання, а людина, вра-

ховуючи контекстний аналіз, сама приймала рішення. Інакше машина помилково 
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присвоїть слову неправильний тег, а після завершення роботи програми виявити йо-

го буде якщо не неможливо, то дуже складно. 

 

2.2.6. Семантичне маркування КТ ВПФ. Н. Дарчук, аналізуючи проблему ав-

томатичного семантичного аналізу, дефініює семантичні маркери як «смислові ди-

ференційні ознаки типу істота/неістота, рахується/не рахується тощо» [Дарчук 2008: 

147]. То ж, у цьому підпункті роботи семантичне маркування КТ ВПФ розглянуто 

на прикладі ономастичного, продемонстровано його на найбільшому творі ВПФ  — 

романі «Перехресні стежки». Оніми — потужний пласт лексики художнього твору, 

несуть важливе семантико-прагматичне та стилістичне навантаження, отже, їх ви-

вчення — важливий аспект дослідження ідіолекту письменника.  

Багато загальномовних КТ мають ономастичне маркування як частину семан-

тичної розмітки: британський [BNC 2009–2021], польський [Korpus 2008–2012], 

російський [НКРЯ 2003–2021], український [Дарчук 2017б: 20], словацький 

[Slovenský… 2021], корпусі африканської мови бамана [CBR 2020] тощо. І це не ви-

падково: у сучасному мовознавстві  активно розвивається поетична ономастика.  

Наведемо приклад таксономії британського BNC та російського [НКРЯ 2003–

2021] корпусів.  

Geographical names [Географічні назви] 

For names of towns, streets, countries and states, seas, oceans, lakes, rivers, 

mountains and other geographical placenames, the general rule is to tag as NPO. If the 

word the precedes, it is tagged AT0 [Для назв міст, вулиць, країн і штатів, морів, океа-

нів, озер, річок, гір та інших географічних місць є загальне правило — додавати тег 

NPO. Якщо назві передує артикль, його тегують як AT0]: 

East_NP0 Timor_NP0 

South_NP0 Carolina_NP0 

Baker_NP0 Street_NP0 

West_NP0 Harbour_NP0 Lane_NP0 

the_AT0 United_NP0 Kingdom_NP0 
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the_AT0 Baltic_NP0 

the_AT0 Indian_NP0 Ocean_NP0 

Mount_NP0 St_NP0 Helens_NP0 

the_AT0 Alps_NP0 

 

Російський національний корпус [НКРЯ 2003–2021] має таку таксономію: 

t:hum | t:hum:supernat — особи (Людмила, Черномор) 

t:persn — імена (Александр) 

t:patrn — імена по батькові (Сергеевич) 

t:famn — прізвища (Пушкин) 

t:topon — топоніми (Европа, Волга, Эльбрус, Москва, Преображенка) 

 

Оригінальний у своєму роді Corpus Bambara de Référence для мови бамана у За-

хідній Африці [CBR 2020] послуговується такими глосами для власних назв: 

NOM.CL — nom clanique (jàmu) — кланове ім‘я (джаму) 

NOM.F — prénom féminin — жіноче ім‘я 

NOM.M — prénom masculin — чоловіче ім‘я 

NOM.MF — prénom ne distinguant pas entre les sexes — ім‘я на позначання особи 

і чоловічої, і жіночої статі  

TOP — toponyme — топонім. 

 

У КТ ВПФ оніми отримали відповідне маркування: антропоніми 

(ім‘я/прізвище/прізвисько), топоніми (країна/місто/село/річка та ін.), кіноніми (кли-

чка) тощо. Зокрема, у «Перехресних …» зафіксовано 126 різних онімів у 2 167 сло-

вовживаннях: антропоніми (72), топоніми (45), ідеоніми (3), ергоніми (3), назви свят 

(2), кіноніми (1).  

Для ілюстрації нижче подано два приклади. Речення роману «Вставши о вось-

мій, він поснідав дома, потім понаписував деякі листи до знайомих у Львові, а також 

до Буркотина, до тих селян, що звичайно бували у нього в справі процесу з паном...» 
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із двома топонімами у КТ ВПФ анотовано так, як показано на рис. 2.10. 

 

Вставши<V|ВСТАТИ> о<AR|О(прийм.)> восьмій<M|ВОСЬМИЙ>, він<P|ВІН> 

поснідав<V|ПОСНІДАТИ> дома<D|ДОМА>, потім<D|ПОТІМ> понапису-

вав<V|ПОНАПИСУВАТИ> деякі<P|ДЕЯКИЙ> листи<N|ЛИСТ> до<AR|ДО> зна-

йомих<J|ЗНАЙОМИЙ> у<AR|У> Львові<N|ЛЬВІВ(місто)>, а<AC|А(спол.)> 

також<D|ТАКОЖ> до<AR|ДО> Буркотина<N|БУРКОТИН(село)>, до<AR|ДО> 

тих<P|ТОЙ> селян<N|СЕЛЯНИ>, що<AC|ЩО(займ.)> звичай-

но<D|ЗВИЧАЙНО> бували<V|БУВАТИ> у<AR|У> нього<P|ВІН> в<AR|В> 

справі<N|СПРАВА(ім.)> процесу<N|ПРОЦЕС> з<AR|З> паном<N|ПАН> 

 

Рис. 2.10. Зразок семантично анотованого КТ ВПФ 

 

Анотоване речення роману «О, яка то була радість, коли я прочитав у ―Народі-

вці», що мій елев, пан Євгеній Рафалович, одержав на львівськім університеті сте-

пень доктора прав», яке містить один ідеонім і два антропоніми, продемонстровано 

на рис. 2.11. 

 

О<AI|О(виг.)>, яка<AP|ЯКА> то<AC|ТО(част.)> була<V|БУТИ> ра-

дість<N|РАДІСТЬ>, коли<D|КОЛИ> я<P|Я> прочитав<V|ПРОЧИТАТИ> 

у<AR|У> "Народівці<N|НАРОДІВЕЦЬ(газета)>", що<AC|ЩО(спол.)> 

мій<P|МІЙ> елев<N|ЕЛЕВ>, пан<N|ПАН> Євгеній<N|ЄВГЕНІЙ(ім'я)> Ра-

фалович<N|РАФАЛОВИЧ(прізв.)>, одержав<V|ОДЕРЖАТИ> на<AR|НА> 

львівськім<J|ЛЬВІВСЬКИЙ> університеті<N|УНІВЕРСИТЕТ> сте-

пень<N|СТЕПЕНЬ> доктора<N|ДОКТОР> прав<N|ПРАВО>.</s> 

 

Рис. 2.11. Зразок семантично анотованого КТ ВПФ з ідеонімом та антропонімами 

 

Ураховуючи український та закордонний досвід таксономії у цій галузі [Дарчук 

2013, 2017; Кустова и др. 2005 ], у перспективі заплановано розробити детальні мар-

кери та способи їх автоматичного застосування для повної семантичної анотації не 

лише великої прози, а й цілого КТФ. Також на майбутнє було б цікаво розширити 

поле семантичного маркування, виділивши, наприклад, прецедентні одиниці  тексту 

[Сюта 2020]. 
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2.2.7. Анафоричне анотування КТ ВПФ. У філології сформувалися дві тради-

ції розуміння поняття анафори (від гр. ἀναυοπά, букв. — винесення, віднесення, під-

несення):  

1) здебільшого в літературознавстві, анафора — це «фігура мови, що утворю-

ється повторенням певних звуків, слів чи синтаксичних конструкцій на початку су-

міжних мовних одиниць; протилежна епіфорі» [Ставицька 2000: 25]; 

2) здебільшого у мовознавстві, анафоричні відношення — це «відношення між 

мовними виразами (словами чи словосполученнями), які полягають у тому, що у 

значення одного виразу входить відсилання до другого» [Падучева 1998: 32]. 

У праці використано мовознавче трактування анафори. У цьому значенні ана-

фору та референцію досліджували у працях Н. Арутюнової, Т. Булигіної, 

Л. Іорданської, А. Кибрика, Т. Матвійчук, Е. Падучевої, О. Пилипенко, 

В. Ситнікової, М. Ціхонської, А. Шмельова та ін. 

У комп‘ютерній та корпусній лінгвістиці встановлення внутрішньотекстових, а 

серед них й анафоричних, зв‘язків необхідне для отримання тієї інформації, яку не-

можливо знайти на основі тільки граматичного та синтаксичного аналізу. Головно, 

опрацьовують автоматичну ідентифікацію елементів тексту, пов‘язаних анафорич-

но, оскільки це дає змогу підвищити повноту та точність роботи інформаційних сис-

тем, а також відкриває нові можливості у вирішенні багатьох проблем прикладної 

лінгвістики, таких як комп‘ютерний переклад, інформаційний пошук, автоматичне 

анотування та реферування тощо. Виявлення анафоричних, зокрема, займенникових, 

зв‘язків на матеріалі творів конкретного письменника становить окремий інтерес, 

оскільки дає якісно нові дані про функційно-стилістичні особливості тексту. Зна-

чення розрізнення анафори важко переоцінити. Зараз ця проблема активно дискуту-

ється в науковому світі, стає темою окремих конференцій, семінарів та монографій. 

Термінологічний апарат. Анáфора — це лінгвістичне явище вказівки на ра-

ніше згадану одиницю тексту. Анафоричне слово (анафóр) — це слово чи фраза, 

які відсилають до попереднього слова у фразі. Антецедент — слово чи фраза, до 

яких відсилають анафоричні слова [Mitkov 2003: 267]. Наприклад, у реченні … 
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отже, коли у мене буде яка така справа, що не буде нарушувати ваших хлопоман-

ських поглядів, то можна з нею<справою> зголоситися до вас? (І. Франко «Перех-

ресні стежки», приклади подано за електронним корпусом тексту цього роману) 

іменник справа — це антецедент, займенник нею (вона) — анафоричне слово, ана-

фор. Тут і далі у прикладах антецедент підкреслено прямою лінією, а до анафорич-

ного слова у кутових дужках <...> подано його референт. 

Оскільки анафора й антецедент мають те саме референційне значення (позна-

чають той самий об‘єкт дійсності), їх можна назвати співвідносними, кореференцій-

ними, а зв‘язок між ними — кореференцією. Отже, у розглянутому реченні між 

словами справа і нею (вона) — корефереренційний зв‘язок. 

Розрізнення анафори — процес присвоєння анафоричному слову його рефере-

нта, тобто встановлення зв‘язку між анафором та антецедентом. Так, у попередньо 

наведеному прикладі анафоричному слову нею (вона) присвоєно його референт 

справа. 

Класифікація анафори. За частиномовним вираженням анафоричних слів 

анафору поділяють на займенникову, іменникову, дієслівну, прислівникову, нульову 

[Mitkov 2002]. Усі ці типи анафори виявлено і розрізнено у КТ роману «Перехресні 

стежки» (у трикутних дужках біля анафоричного слова вказано його антецедент): 

займенникова: «Євгеній сидів мов у тумані. Йому<Євгенієві> здавалося, що загля-

дає в пивницю ...»; іменникова: «Стальський був поганим інструктором. Рафало-

вич, малий, слабовитий хлопчина, дуже боявся його, вусатого і зовсім дорослого па-

рубка<Стальського>»; дієслівна: «Він постановив собі допильнувати, зловити зло-

дія. Півдня ходив він у глибокій задумі, вимірковуючи, як би се зроби-

ти<зловити_злодія>»; прислівникова: «Коли хочете, я введу вас у дім моєї своячки, 

там<у_домі_своячки> щосуботи буває невеличке товариство, бувають панноч-

ки …»; нульова: «Я знаю, у тебе в серці не завмерла ще любов до того... твойого... 

ну, ти знаєш, про кого я<0говорю>». 

Займенникова анафора у «Перехресних стежках». Джерельною базою цього 

розділу став КТ останнього роману І. Франка «Перехресні стежки» (1900), який дов-
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гий час перебував на узбіччі дослідницьких зацікавлень, а зараз викликає жвавий рі-

зноаспектний інтерес мовознавців, див., наприклад, [Стежками… 2008]. Займенни-

кова анафора привертає особливу увагу лінгвістів, про що свідчать праці Р. Міткова 

та Р. Барбу, Н. Ге, Дж. Хала, Е. Черняка, С. Лаппіна та Г. Ліса, К. Кеннеді та 

Б. Богураєва, В. Поцепні [Mitkov, Barbu 2002; Ge et al. 1998; Lappin, Leass 1994; 

Kennedy, Boguraev 1996; Поцепня 2006] тощо.  

Займенники позначають учасників комунікативного акту, учасників подій та 

ситуацій, а усі разом вони становлять одну із найважливіших глобальних категорій 

тексту [Папина 2002: 93–94]. Займенники позначають предмети не безпосередньо, а 

стосовно осіб мовлення, набувають реального змісту лише у контексті. Одночасно 

вони належать до найчастотнішої лексики, тому для автоматичного опрацювання 

тексту розрізнення займенникової анафори особливо актуальне.  

Завдяки морфологічному маркуванню КТ ВПФ у тексті «Перехресних стежок» 

виявлено загальну кількість займенників у різних формах, вона становить 15 017, це 

15,99 % від загального обсягу роману. Усього ж різних займенників (лем) тільки 88, 

що становить 0,88 % від загальної кількості слів (лем) у словнику [Бук, Ровен-

чак 2007: 155]. Іншими словами, 88 займенників займають менше, ніж 1 % у словни-

ку, проте аж майже 16 % — у тексті. Тобто їх активність у тексті у 16 разів вища, 

ніж би це передбачалося зі словника. 

Особові займенники у тексті роману мають такі кількісні характеристики: я 

(1 729), ти (322), він (2 471), вона (903), воно (43), ми (339), ви (843), вони (525). 

Об‘єктом дослідження тут став особовий займенник «я» та його референти у романі 

І. Франка «Перехресні стежки». Він є другим за частотністю особовим займенником 

у цьому тексті.  

Особовий займенник «я» у романі І. Франка «Перехресні стежки». Особо-

вий займенник «я» у загальному частотному словнику «Перехресних стежок» має 

дуже високий ранг — стоїть на п‘ятому (!) місці, «пропустивши вперед» лише лек-

семи і/й, він, не, в/у [Бук, Ровенчак 2007: 161]. Це можна пояснити великою кількіс-

тю діалогів та монологів у романі: фактично із прямого мовлення дізнаємося про 
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минуле головних героїв: Стальського, Реґіни, Рафаловича. У форматі прямого мов-

лення, тобто у слова самих персонажів, оформлено взаємини між ними. 

Як зазначає Г. Волчанська, «Функції особових займенникових іменників я, ми, 

ти, ви у структурі тексту насамперед пов‘язані зі стилістичним аспектом викорис-

тання мовної одиниці: вони надають їм відтінків інтимності, сердечності, ліричнос-

ті, водночас узагальнюючи певні твердження, тому й уживаються здебільшого в те-

кстах-роздумах» [Волчанська 2004: 8]. 

Частотний словник «Перехресних стежок» фіксує такі відмінкові форми займе-

нника «я»: «я» (1 023), «мене» (370), «мені» (310), «мною» (26). Разом лексема «я» 

трапляється 1 729 разів. 

Процес розрізнення анафори «я» у романі І. Франка «Перехресні стежки». 

Розрізнення анафори — процес присвоєння анафоричному слову його референта, 

тобто встановлення зв‘язку між анафором та антецедентом. Основне завдання дос-

лідження полягало в тому, щоби присвоїти кожному із 1 729 слововживань займен-

ника «я» у тексті роману його референт, тобто з‘ясувати, кого означає «я» у кожно-

му конкретному контексті. Це дасть змогу виявити героя, який домінує особистіс-

ним прямим мовленням. 

 Повністю автоматично це зробити не вдалося, оскільки для такої процедури 

попередньо потрібно було би застосувати програму автоматичного розуміння змісту 

тексту (вона поки що не доступна для української мови). Проте виконання цього за-

вдання значно полегшив онлайн конкорданс роману [Бук, Ровенчак 2019], що подає 

до кожного слова всі контексти його вживання, тобто усі уривки тексту, де воно фу-

нкціонує.  

В електронному КТ виконано відповідне анафоричне маркування, наприклад: 

— Ну, певно! Прошу, я<Стальський> пану меценасові покажу дуже добру ре-

ставрацію. 

— … Тим більше, що у мене<Рафалович> й писанини ще купа, нема коли біга-

ти по місті, шукаючи хати. 

— Вам хіба цікаво бачити мене<Реґіна>? — з легким усміхом мовила Реґіна. 
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— Се мені<Ваґман> за те, що я<Ваґман> приняв бідного чоловіка вашої віри. 

 

Таке анотування тексту дає можливість автоматично отримати усі слововжи-

вання «я» із вказівкою на референта, міняти та, за потреби, уточнювати цю інфор-

мацію, а також багаторазово до неї звертатися (можливо, під час зміни предмета на-

укового дослідження). Знаючи мову анотування, будь-хто зможе скористатися цим 

анафорично маркованим КТ. 

Семантика особового займенника «я» у романі І. Франка «Перехресні сте-

жки». У результаті такого аналізу 1 729 контекстів було виявлено, що найбільше 

про себе розповідає Стальський (397 разів). Він переважає у розповідях про свою 

персону над усіма героями твору, навіть над Рафаловичем (373). На третьому місці 

— Реґіна (250), далі — Ваґман (208), Баран (78), староста (68), Брикальський (59), 

Рессельберґ (45), Шварц (35), Шнадельський (20), Кшивотульський (18), о. Зварич 

(17), Марусяк (15), Парнас (14), о. Семенович (12), Лейба (12), президент (суду) (11), 

селянин 3 (Андрій) (11), Гершко (11), селянин 2 (8), старий чоловік (8), селянин 1 (6), 

пробощ (6), узагальнено-особове «я» (6), неозначено-особове «я» (6), вчителька фо-

ртеп’яно (4), президент суду у Львові (3), «якийсь п’яний парубіка» у корчмі (3). По 

два рази референтами анафоричного «я» стали школяр, Хаскель, прокуратор, «я»-

означальне. По одному разу «я» ідентифіковано з такими референтами, як Демко, 

податковий інспектор, Страхоцький, отець-декан, жидівка, конципієнт, Армашев-

ська, я-частка, я-Рафалович (відсторонене), сиротина (узагальнено-особове), дівчи-

на (узагальнено-особове), жиди (узагальнено як націю), «не_Баранів_голос». 

Результати дослідження показують, що в романі порівняно мало надано мож-

ливості висловитися селянам — 48 (Марусяк (15), парубок (3), селяни (35)) та духо-

венству — 36 (Зварич (17), Семенович (12), пробощ (6), отець-декан (1)). Натомість 

домінують влада міста — 113 (староста (68), бурмістр Рессельберг (45)) та дво-

рянська верства — 77 (граф Кшивотульський (18), маршалок Брикальський (59)). 

У тексті простежуємо цікаві маніпуляції Франка-автора особовим займенником 

«я». У романі він позначає не тільки особу мовця, а й виконує функції інших проно-
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мінативних слів: означальних, неозначено-особових, узагальнено-особових. 

У романі виявлено шість контекстів, де особовий займенник «я» виконує функ-

цію узагальнено-особового: 

(1–3) Адже наші селяни жиють досі на становищі диких у пралісах: що поза 

межами мойого вігваму, те все вороже мені<селянин (узагальнено-особове)>, чигає 

на мене<селянин-узагальненоособове>, бажає мене<селянин (узагальнено-

особове)> знівечити. 

(4) Як зеленій конопельці у болоті гнити, / Ой, так мені<сиротина (узагальне-

но-особове)>, сиротині, за нелюбом жити. 

(5) Ой, буду я<дівчина (узагальнено-особове)>, мій миленький, жалувати: // 

Гей, а хто ж буде дрібні діти годувати? 

У прикладах (1–3) анафóр «я» — це узагальнений образ селянина; у прикладах 

(4) і (5), які є цитатою української народної пісні, — це узагальнений образ дівчини 

та сироти, відповідно. 

Дещо окремо стоїть приклад уживання «я» у розмові Ваґмана з бурмістром Рес-

сельберґом. Наведемо необхідний для розуміння контекст: 

(6) — … Отже, повторяю, ті ваші нові жиди, асимілянти чи асимілятори, по 

моїй думці, розірвали стару жидівську душу на дві часті. … З усього національного 

добра вам (жидам-асимілянтам — С. Б.) лишилося тілько своє «я»<жиди-

асимілянти_(узагальнено-особове)>, своя сім’я, мов одна тріска з розбитого кораб-

ля. За сю тріску ви вчепилися і пробуєте прикермувати її до іншого корабля, найти 

іншу батьківщину, купити собі іншу, нерідну матір. 

У цьому випадку антецедентом «я» виступає умовна словосполука «жиди-

асимілянти», згадана Ваґманом раніше. Особливість цього прикладу лежить у двох 

площинах: по-перше, особовий займенник однини «я» позначає антецедент у мно-

жині «жиди-асимілянти», а, по-друге, опис ситуації, де виявлено таке складне «я», 

вкладено в уста іншого героя, Ваґмана, який не зачислює себе до цієї групи, вжива-

ючи на її позначення займенник «ви» і таким способом протиставляючи себе до неї. 

Якщо прономінативне слово «я» можна замінити означальним займенником 
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«усякий», ми його вважали означальним. Таких випадків два (приклади 7–8): 

(7–8) — … Занадто акустичне місто.  

— Акустичне. 

— Так! У однім кінці чихнеш, у другім чути. … Усі від того терплять, бо кож-

дому можна пришпилити латку, але при тім усі занімаються тим же ремеслом. 

Усякий думає: «Пришпилюють мені<усякий> латки, давай буду й я<усякий> приш-

пилювати іншим!» І так живемо. 

У п‘яти контекстах «я» означає невідому людину (когось з юрби, купи, товари-

ства). У цій ситуації значення «я» синонімічне до значення займенника «хтось». Та-

ке «я» за подібністю семантики умовно названо «неозначено-особовим». Приклади 

(9–13). 

(9) "Завдати когось до суду», — се в народному понятті була страшна погроза, 

більша, як коли би хто похвалявся: "Ось я<хтось> розіб’ю тобі каменем голову".  

(10) — Та й коби-то хоч поміг! — обізвався хтось із купи. — А то 

я<хтось_із_купи> три роки правувався за свою дідизнину, та й що з того? 

(11) — Лапай! Тримай! Онде він! А що, не казав я<хтось_із_купи>! — чути бу-

ло здалека крики погоні, а за кілька мінут застогнала земля під ногами шаленої ку-

пи, що … гнала тепер уже щодуху вслід за Бараном. 

(12–13) — А я<один_із_товариства_Стальського> думаю, що вам поперед 

усього треба вспокоїтися, — мовив один із товариства. … 

— Се ж непереливки. З адвокатом справа, — додав другий. 

— Я<один_із_товариства_Стальського> раджу: зайдімо ще на хвилю до ши-

нку … 

Цікавий приклад використання лексеми «я» у ситуації, коли Шварц та Шна-

дельський прийшли до Ваґмана.  

(14) Надія Шварцова, що Ваґман, ждучи Баранового повороту, лишить сінешні 

двері незамкненими, збулася. Навіть більше, він забув замкнути двері з сіней до сво-

його покою. Сидячи коло стола, заглиблений у якихось рахунках, він так був зайня-

тий, що не думав про двері. Коли брязнула клямка, він, не обертаючися і не підводя-
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чи голови, запитав:  

— Се ви, Баране?  

— Я, — почувся якийсь не Баранів голос. 

Ваґман обернувся. Перед ним стояв Шнадельський. 

Як видно із наведеного уривку, реальним антецедентом анафоричного слова 

«я» є Шнадельський. Проте «я» він сказав у відповідь на запитання Ваґмана «Се ви, 

Баране?», маючи інтенцію, щоби реципієнт зрозумів під «я» Барана. Автор, зобра-

жуючи цю ситуацію, не називає імені мовця, кому належить «я», а дає зрозуміти це 

описово, з контексту. Анафоричне ж слово «я» приписує «не Барановому голосу».  

Дуже цікавим, на нашу думку, є «я-саморефлексивне». Психологи стверджу-

ють, що здатність подивитися на себе відсторонено збоку мають лише люди з висо-

ким рівнем емоційного інтелекту та самосвідомості, люди, які працюють над собою. 

Невипадково цією характеристикою автор наділив Рафаловича. Про своє «я» у тре-

тій особі він розмірковує у монологах. Приклади (15–18): 

(15) Реґіно, Реґіно! … Віддай мені найкращу частину мойого "я"<Рафалович>, 

згублену там, у тім проклятім покою! 

(16, 17) … коли ти на кождім кроці робиш концесії свойому дорогому 

"я"<Рафалович>, то бодай не бреши і не декламуй про якісь віковічні права того 

"я"<Рафалович>! 

(18) А декламаціями про права свого "я"<Рафалович> … ти дійдеш тільки 

до … затоплення і повного затрачення всього того, що могло би дати твоїй душі 

хоч крихітку людської подоби. 

Один раз про Рафаловича та його «я» йшлося в авторському мовленні (19): 

(19) І справді, він шукав свого бідного "я"<Рафалович>, що готово було вто-

нути в ясних безоднях сих чарівних очей. 

Наступний приклад (20) стоїть осторонь від попередньо згаданих. У ньому 

складно визначити точну функцію лексеми «я». Ми схиляємося до думки розглядати 

її як частку. Для повноти розуміння наводимо ширший контекст: 

(20) — А що, куме, не правду Шльомко казав? 
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— Ба я<частка>! Та то видно. Пан усе за паном. 

Розрізнене «я» як уточнення до кількісної характеристики тексту. Розріз-

нення займенникової анафори, крім автоматичного пошуку, дає також уточнення до 

кількісної характеристики тексту, а саме до частотного словника. Так, у частотному 

словнику «Перехресних стежок» зафіксовано 92 вживання прізвища головного пер-

сонажа Рафалович, 496 вживань його імені Євгеній (прикм. Євгеніїв 41), 33 вживан-

ня демінутивного імені Ґеньо та 2 рази Ґенцьо, 140 уживань його статусу меценас, 

45 — адвокат, 11 — адукат, 1 — доктор, 26 — д-р (скорочення від «доктор»), що ра-

зом дає 888 згадок. Щоби квантитативна інформація була точною, до цього треба 

додати також кількість анафоричних «я», антецедентом до яких є Рафалович — 373. 

Отже, отримаємо: 1 261. Із такою частотністю головний герой входить у першу де-

сятку найбільш уживаних слів роману поряд із прийменниками та займенниками, які 

часто вжито незалежно від стилю та автора. Виконаємо аналогічну процедуру з на-

звами інших персонажів та розмістимо результати у таблиці 2.4. 

 

Таблиця 2.4  

Лексеми на позначення персонажа-референта  

та їх частотність у романі І. Франка «Перехресні стежки» 

Персонаж-

референт 

Лексеми на позначення  

персонажа-референта,  

їх частотність 

Загальна 

кількість 

уживань 

Рафалович Рафалович (92), прикм. Рафаловичів (1), Євгеній (496), 

прикм. Євгеніїв (41), Ґеньо (33) Ґенцьо (2), меценас 

(140), адвокат (45), адукат (11), доктор (1), д-р (26), я 

(373) 

1 261 

Стальський Стальський (262), Валеріан (4), я (397) 663 

Реґіна 

 

Реґіна (132), прикм. Реґінин (12), Реґінка (16), Реґіночка 

(1), Стальська (11), Твардовська (3), я (250) 

425 
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Персонаж-

референт 

Лексеми на позначення  

персонажа-референта,  

їх частотність 

Загальна 

кількість 

уживань 

Ваґман Ваґман (170), прикм. Ваґманів (35), я (208) 413 

Брикальський Брикальський (17), маршалок (198), прикм. 

маршалківський (2), я (59) 

276 

Баран Баран (154), я (78) 232 

Шнадельський Шнадельський (130), я (20) 150 

Шварц Шварц (96), прикм. Шварців (4), я (35) 135 

Кшивотульськ

ий 

Кшивотульський (31), граф (85), я (18) 134 

Зварич отець (о.) Зварич (46), прикм. Зваричів (1), отець (7), я 

(17) 

71 

Марусяк Марусяк (16), прикм. Марусяків (1), Ілько (11), прикм. 

Ільків (1), я (15) 

44 

Лейба Лейба (24), прикм. Лейбин (1), прикм. Лейбів (1), 

Хамайдес (2), я (12) 

40 

Рессельберґ Рессельберґ (11), я (45) 36 

Парнас Парнас (18), прикм. Парнасів (3), Мотьо (11), Мотів (4), 

я (14) 

35 

Страхоцький Страхоцький (32), я (1)  33 

Семенович о. Семенович (10), я (12) 22 

Гершко Гершко (6), я (11) 17 

Демко Демко (16), я (1) 17 

Андрій Андрій (2), я (11)  13 

Хаскель Абіхт Хаскель (2), я (2) 4 

Армашевська Армашевська (2), я (1) 3 
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Тільки зведена інформація про частотність уживання усіх лексем на позначення 

персонажа-референта дає реальну інформацію про кількість звернень у творі до 

конкретної дійової особи. 

Отже, із посиленням у сучасній лінгвістиці функційного підходу до мовних 

явищ зростає увага до тексту та його категорій, однією з яких є анафора. Інтерес до 

вивчення анафори спричинений як суто практичними, так і теоретичними причина-

ми. Так, на основі морфологічно анотованого корпусу роману «Перехресні …» кож-

ному із 1 729 анафоричних займенників «я» присвоєно маркування, що вказує на йо-

го антецедента. Як наслідок, виявлено, що переважає особистісне мовлення в голов-

ного негативного героя Стальського (397), а не в головного позитивного героя Рафа-

ловича (373). У тексті роману особовий займенник «я» у деяких контекстах набуває 

семантики означального, неозначено-особового, узагальнено-особового займен-

ників, а також частки, що свідчить про особливості ідіолоекту І. Франка.  

Розрізнення займенникової анафори дає також уточнення до кількісної харак-

теристики тексту, зокрема, виявлено, що тільки зведена інформація про частотність 

уживання усіх лексем на позначення персонажа-референта дає реальну інформацію 

про кількість звернень у творі до конкретної дійової особи. Так, на матеріалі «Пере-

хресних стежок» зафіксовано десять різних лексем на позначення Рафаловича і тіль-

ки три на позначення Стальського. Сума частот цих лексем виводить Рафаловича на 

перше місце за кількістю апеляцій до нього у тексті (1 261), залишаючи далеко поза-

ду інших важливих персонажів: Стальський (663), Реґіна (425), Ваґман (413). 

У підрозділі проаналізовано займенникову анафору на прикладі прономінатив-

ного слова «я» в електронному морфологічно анотованому корпусі роману І. Франка 

«Перехресні …». Кожному із 1 729 анафоричних «я» присвоєно ім‘я антецедента, 

якого воно позначає. Виявлено різні лексеми на позначення персонажів роману, а 

також обчислено суму їх частот, що є суттєвим уточненням кількісних характерис-

тик тексту. 
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2.3. Джерела і структура КТ ВПФ 

ВПФ охоплює 10 творів, один з яких польськомовний «Lelum i Polelum» (напи-

саний 1888, надрукований 1979), не має авторського перекладу українською, тому не 

ввійшов у його українськомовний КТ, напротивагу творові «Для домашнього огни-

ща», якого автор створив спершу польською мовою (1892), а далі переклав українсь-

кою (1897). Інші два твори опубліковано за життя автора у двох редакціях: «Петрії й 

Довбущуки» (1875–1976 і 1909–1912) та «Boa Constrictor» (1884 і 1907), і саме друга 

з кожного ввійшла до КТ ВПФ. Це рішення зумовили декілька факторів: 

1. Воля автора. Включаємо у КТ ВПФ останній прижиттєвий варіант творів, 

оскільки вважаємо його останньою прижиттєвою волею автора. 

2. Оцінка автором мови свого твору. Сам Франко вважав мову першого 

варіанта роману «Петрії й Довбущуки» невиробленою та невдосконаленою. 

3. Вплив на статистичні характеристики тексту ВПФ. Можна було би вклю-

чити обидва варіанти повісті «Boa Constrictor», проте лексика твору у виданнях 1884 

і 1907 рр. відрізняється менш ніж наполовину. Незважаючи на те, що письменник не 

лише розширив твір, а й суттєво переробив його, зіставлення ЧС обох редакцій ви-

явило, що друга редакція має аж 52 % лексики спільної із першою редакцією, і тіль-

ки 48 % у ній становлять нові слова, яких не було у першій. Кількість слів, спільних 

для обох текстів, — лише 3 252 (це становить 64,9 % від першої редакції і 52,1 % від 

другої редакції). За таких обставин включення обох редакцій до статистичної харак-

теристики ВПФ негативно вплинуло б на різні статистичні характеристики, зокрема, 

збіднило б багатство словника і тексту, а також збільшило б середню повто-

рюваність слів у тексті. Кількісному зіставленню двох редацій «Воа constrictor» при-

свячено окрему працю [Бук 2012б: 85]. 

4. Квантитативна доцільність. Різниця в обсязі текстів першої (25427 словов-

живань) і другої (34 215 слововживань) редакції повісті «Boa Constrictor» становить 

34 215–25 427 = 8 788 слововживань. КТ ВПФ з першою редакцією повісті «Boa 

Constrictor» становить 497 934 слововживання, тобто різниця з ЧС художньої прози 
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[ЧС СУХП 1981] була б 2 066 слововживань. КТ ВПФ з другою редакцією твору 

становить 506 722 слововживання, тобто різниця з ЧС художньої прози у 6 722 сло-

вовживання на перший погляд виглядає суттєво більшою для правомірності зістав-

лення ЧС ВПФ з ЧС художньої прози, проте вона становить тільки 1,3 % від 

500 000, а, значить, насправді несуттєво впливає на результати статистичних 

порівнянь. Отже, КТ ВПФ з останніми виданнями творів «Петрії й Довбущуки» та 

«Boa Constrictor» становить 506 722 слововживання, тому він цілком корелює з КТ 

ЧС сучасної української художньої прози 500 000, різниця в 6 722 слововживання 

становить лише 1,3 % від загального корпусу, і нею можна знехтувати. Така кванти-

тативна доцільність зумовлена однією з основних вимог для коректного порівняння 

статистичних характеристик частотних словників: вони повинні бути укладеними на 

матеріалі однакового обсягу, оскільки у процесі порівняння кількісних показників 

різних за обсягом текстів було помічено, що збільшення обсягу лексем не прямо 

пропорційне до збільшення обсягу тексту: «кількість слів і словоформ не збіль-

шується такими самими темпами, як довжина тексту, а дещо відстає від неї» [ЧС 

СУХП 1981. Т 1: 15]. 

Отже, КТ ВПФ, на основі якого виконано лінгвостатистичні обчислення, має 

таку структуру: 

1. «Борислав сміється» (1880–1881). 

2. «Захар Беркут» (1883). 

3. «Не спитавши броду» (1885–1886). 

4. «Для домашнього огнища» (1892). 

5. «Основи суспільності» (1894–1895). 

6. «Перехресні стежки» (1900). 

7. «Boa constrictor» (1905–1907). 

8. «Великий шум» (1907). 

9. «Петрії й Довбущуки» (1909–1912). 
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Як наслідок, загальний обсяг текстів отриманого КТ ВПФ становить близько 

500 000 слововживань, що майже однаковий із загальним обсягом ЧС сучасної укра-

їнської художньої прози [ЧС СУХП 1981], а це дає змогу зіставляти кількісні пара-

метри ідіостилю І. Франка з українською прозою загалом. 

 

1. Роман І. Франка «Борислав сміється» (1881) привертав увагу багатьох на-

уковців гумінтаристики [Грицак 1985, Ткачук 1997, Ощипко 1954, Гузар 1972, Во-

дяна 2008], тривалий час твір входив в обов‘язкову шкільну програму УРСР як та-

кий, у якому вперше відображено початкові форми революційної боротьби робітни-

цтва та стихійне пробудження його класової свідомості, проте у лінгвостатистично-

му ракурсі він аналізується вперше. 

Джерелами для КТ ВПФ стали першодрук 1881–1882 рр. [Франко 1881–1882] 

(див. рис. 2.12) та видання твору 1979 р. [Франко 1976–1986, Т. 15: 256–480], які, 

поза правописними відмінностями, є ідентичними. Твір друкувався у журналі 

«Сьвіт» [Франко 1881–1882], видання якого припинилось, і роман залишився 

незакінченим. До «Борислава …» І. Франко, як відомо, не хотів ні повертатися, не 

хотів його ні дописати, ні видати окремою книгою, мабуть, тому, що його захоплен-

ня соціалістичним ученням з часом зменшилося, а зі смертю М. Драгоманова 1895 р. 

втратилось. 

Цікавою орфографічною деталлю тексту є використання у власних назвах на 

місці сучасного «ґ» літери латинської графіки «g»: Gотліб, Гаммершляg. Особ-

ливістю прижиттєвого видання також є написання частки -ся разом, на відміну від 

інших Франкових романів, в оригінальних виданнях яких саме вона займає стало 

друге за частотністю місце. 
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Рис. 2.12. Титульна сторінка першодруку роману І. Франка 

Борислав сьмієся // Сьвіт, 1881–1882 [Франко 1881–1882] 
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2. Повість «Захар Беркут. Образ громадського життя Карпатської Русі в 

ХІІІ віці» І. Франко написав за півтора місяці 1882 р. на конкурс, оголошений жур-

налом «Зоря», й отримав першу премію. Твір друкувався у цьому ж часописі 1883 р. 

(№ 7–15) [Франко 1883], далі того ж року окремою книгою і вдруге окремою кни-

гою 1902 р. [Франко 1902а], див. рис. 2.13. 

 

            

 

Рис. 2.13. Останнє прижиттєве видання повісті І. Франка Захар Беркут. Образ гро-

мадського житя карпатської Руси в XIII віцї. Львів : Накладом українсько-руської 

видавничої спілки. 1902. 224 с. 

 

 

Твір привертав увагу багатьох дослідників. Так, С. Єфремов уважає, що «є тут і 

деяка риторичність, декламаційний, подекуди піднесений та підсолоджений тон», 

проте зауважує, що повість звучить «як гімн громадським почуванням, проповідь 

найвищого альтруїзму і так само палкий та безпощадний осуд вузькоособистих, 

егоїстичних мотивів діяльності» [Єфремов 1913: 103–104]. Позитивні відгуки про 
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повість «Захар Беркут» є й у дослідженнях В. Сімовича, наприклад, у книзі «Іван 

Франко. Життя та діяльність» [Сімович 1941] дослідник акцентує, що громадськість 

дала високу оцінку повісті, оскільки на Наддніпрянщині нею зацікавилися не тільки 

читачі, а й глядачі, адже була перероблена на драму. Твір став настільки популяр-

ним, що був перекладений польською та російською мовами. Повість у письменника 

вийшла напрочуд цікавою й оригінальною, вона захопила увагу не лише читача чи 

то українського, чи то зарубіжного, а й отримала схвальні відгуки критики. Зараз 

твір входить до шкільної програми і надалі викликає зацікавлення як літературо-

знавців, так і мовознавців [Фарина 2014, 2016; Легкий 2015; Сокол 2011; Валь-

нюк 2006], проте у світлі статистичної лінгвістики розглядатиметься вперше. Пози-

тивний розголос одержав однойменний спільний українсько-американський худож-

ній фільм (режисери Артем Сеїтаблаєв та Джон Вінн), що вийшов у прокат 2019 р. із 

гаслом «У свободі моя сутність».  

В основу електронного корпусу лягли тексти останнього прижиттєвого (1902) 

та академічного [Франко 1976–1986, Т. 16: 7–154] видання твору (які, крім право-

писних відмінностей, ідентичні), куди ввійшли обидві передмови й авторські 

примітки. 

 

3. Роман «Не спитавши броду» належить до незакінчених і має цікаву історію 

створення та життя. І. Франко працював над твором упродовж 1980-х років ХХ ст., 

планував надрукувати його спочатку в журналі «Поступ» (листи до М. Драгоманова 

від 31 жовтня, 20 листопада 1886 р.), а згодом, після поліційної конфіскації навіть 

проспекту журналу, — в альманасі, який також видати не вдалося. Отже, роман «Не 

спитавши броду» залишився неопублікованим, тільки окремі сім його уривків були 

надруковані в різних виданнях й зажили самостійним життям як окремі оповідання: 

«На лоні природи», «Гава і Вовкун», «Борис Граб», «Геній», «Гершко Гольдмахер», 

«Гава», «Дріада». Оповідання «Гава» І. Франко видав навіть окремою книжкою 

[Франко І. 1888] та переклав польською мовою [Franko 1888]. 

Уперше як цілий твір роман вийшов у журналі «Червоний шлях» [Франко 1927, 
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1929], реконструйований М. Возняком у супроводі його статті «Спроба відбудови 

невикінченої повісті» [Возняк 1929], див. рис. 2.14. Окремою книгою твір виданий 

1966 р. у реконструкції Г. Вервеса [Франко 1966], чому передувала стаття франкоз-

навця «Незакінчена повість Івана Франка ―Не спитавши броду» (До проблеми украї-

нсько-польських громадських зв‘язків)» [Вервес 1963а]. 

В основу електронного корпусу твору «Не спитавши броду» ліг варіант, опублі-

кований М. Возняком [Франко 1927, 1929], передрукований у 50-томному виданні 

творів письменника [Франко 1976–1986. Т. 18: 325–463] з урахуванням пропущених 

уривків із оповідання «На лоні природи» [Франко 1976–1986. Т. 18: 154–163]. 

 

    

 

Рис. 2.14. Перша сторінка першодруку роману І. Франка «Не спитавши броду» і ти-

тул журналу «Червоний шлях», де він опублікований повністю [Франко 1927, 1929] 

 

 

У процесі підготовчої роботи над текстом зафіксовано та виправлено друкарсь-

ку неточність: слово доклано виправлено на докладно. 
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4. Повість «Для домашнього огнища» — важлива у творчості І. Франка. Це 

єдиний великий прозовий твір І. Франка, написаний не від номера до номера, а від-

разу увесь від першого до останнього рядка [Мороз 1982: 30]. Автор створив його 

спершу польською мовою, перебуваючи у Відні на славістичних студіях В. Ягича і 

готуючись до захисту докторату. В. Щурат, що мешкав тоді разом з ним, згадує: 

«... Франко творив при мені повість ―Для домашнього огнища‖ на основі голосного 

у Львові судового процесу. Міркуючи, що повість може бути для поляків цікавіша 

ніж для українців, написав її зразу по-польськи зимою 1892 та й передав її до Вар-

шави через Зигмунда Василевського …» [Щурат 1997: 281]. 

У листі до Я. Карловича І. Франко пише: «Я, звичайно, як добрий батько, хотів 

би це моє дітище добре продати тим більше, що, залишивши роботу у ―Kurjer‘i 

Lw[owskim]‖ і готуючись до захисту докторату, потребую грошенят як для свого пе-

ребування у Відні, так і для утримання дружини і дітей у Львові», далі просить по-

дати твір до декількох варшавських редакцій, щоби отримати «дещо більший аванс 

(30–50 %)» [Франко 1976–1986. Т. 49: 368]. Вважається, що саме гостра потреба у 

грошах змусила І. Франка написати цей твір по-польськи — зі сподіванням надру-

кувати його у варшавському виданні, де можна розраховувати на «дещо більший 

аванс» [Мороз 1982: 29–30; Тодчук 2002: 14]. Проте польською мовою твору тоді 

так надруковано й не було: не пройшов цензури. 

У вересні 1893 І. Франко почав перекладати текст українською. Оскільки 

«зміна мови передбачає зміну читацької аудиторії, … певну зміну усього читацького 

поля загалом» [Тодчук 2002: 27], то й перекладав роман автор не дослівно, а пере-

орієнтовуючись на українського читача з його характерними смаками. Насамперед 

написав присвяту О. Мирному, створюючи алюзії на його «Повію». Українськомов-

ний твір уперше повністю надруковано 1897 у серії «Літературно-наукова бібліоте-

ка», кн. 11 [Франко 1897], див. рис. 2.15. 

Повість розглядає важливу проблему суспільства [Вервес 1963в], яка не втра-

тила актуальності й сьогодні. Головна героїня Анеля Ангарович, опинившись із 

двома дітьми без засобів для існування, коли чоловік-військовий був на війні в Бос-
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нії, стає частиною «бізнесу», що займається вербуванням-продажем молодих дівчат 

у публічні будинки. 1992 р. за сюжетом твору знято художній фільм із однойменною 

назвою (режисер Борис Савченко).  

КТ повісті укладено за виданням [Франко 1976–1986. Т. 19: 7–143] із урахуван-

ням прижиттєвого видання [Франко 1897].  

 

              

 

Рис. 2.15. Сторінки оригіналу видання повісті І. Франка «Для домашнього огнища» 

1897 року: титул і стор. 3 [Франко 1897] 

 

 

Зіставлення видань твору 1979 і 1897 рр. Відомо, що в другій половині 

ХIX ст. існували різні правописні системи, але жодна з них не була обов‘язковою 

[Терлак 2010а: 22]. Тому у процесі роботи над КТ ВПФ виявлено основні відмін-

ності між зазначеними текстами. 

Наприклад, відновлено написання літери «ґ» у словах ґудзик, ґешефт, цуґ, Боґа 

мі! (сербськ. Боже мій), ґетівський, леґейда, ґрунт, морґ (міра площі) та ін. 
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На відміну від прижиттєвого видання «Перехресних стежок» [Франко 1900а], 

через літеру «г», а не «ґ» написано слова грунт, гвалт, морг (міра площі) та ін. Та-

кож можна було очікувати «ґ» у власних назвах Рейхлінген (нім. Reichlingen), Го-

лемб‘я (пол. Gołębia), проте у першодруці використано «г».  

Також виявлено значну кількість інших правописних відмінностей, які, проте, 

не впливають на статистичну структуру тексту на лексичному рівні:  

* використання «і» або буквосполуки «йі» на місці сучасного «ї» (єі, боіть ся, 

йій, прийіде, вспокоіти(ся), твоім, другоі, приізду, Босніі); 

* не застосування ані апострофа (відіпяв, памяти, мягкий, розяснюють, румяні, 

бють ся, девятьох, випєш), ані «ь» (білярд) для позначення сучасної роздільної ви-

мови; 

* написання «і» на місці деяких сучасних «и» (сістематично, трівожились, 

трівоги, корідора) та в Р. в. однини іменників ж.р. (памяти, осени, хвили), 

«є» на місці сучасного «йо» (єго), «е» на місці сучасного «и» (ренський),  

«і» на місці сучасного «е» (міні) 

* використання суфікса та закінчення Н. в. іменників середнього роду -н(є), -

т(є), -с(є) на місці сучасного -нн(я), -тт(я), -сс(я) (чутє, прочутє, бажанє, розча-

руванє, привитанє, волосє але зворушеня).  

Зафіксовано також відмінності, які впливають на кількісні характеристики лек-

сем:  

* написання зворотної дієслівної частки -ся окремо (а -сь — разом), слова «пів» 

та частки «-небудь» — окремо (пів години, що небудь), частки «ж» — разом (ро-

биж), складених прислівників типу раз-у-раз — через дефіс;  

* написання сучасних прислівників, що починаються колишніми прийменни-

ками, окремо (по перед, з близька, на ліво, що хвиля, з далека, до дому) тощо. 

Цікаво, що частка -ся у творі «Для домашнього …» трапляється 1 285 разів, це 

друге (!) за частотою значення після і/й — як і в тексті «Перехресних …». 

Привертає увагу, що в оригінальному тексті цього твору польське прізвище 

Szablińska фонетично наближене до української вимови: Шаблинська, тоді як у ви-
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данні 1979 р. подано Шаблінська, а ім‘я головної героїні Aniela в оригіналі набли-

жене до польського звучання: Анєля, напротивагу в 50-томнику — Анеля. 

За винятком наведених різнописань, тексти видань загалом ідентичні. 

 

5. «Основи суспільності» І. Франко друкував окремими розділами у журналі 

«Житє і слово» [Франко 1894–1895] (рис. 2.16), пишучи текст від номера до номера. 

У листі до Драгоманова (від 01.02.1895) він зазначає, що перервав цей процес, бо хо-

тів видати твір окремою книгою [Франко 1976–1986. Т. 50: 23]. Проте за життя авто-

ра повість окремим виданням не вийшла і залишилася незавершеною. Аж 1918 р. 

твір побачив світ окремою книгою у Києві з передмовою Василя Верниволі [Фран-

ко 1918]. 

В основу сюжету покладено судовий процес 1889 р. над поміщицею та її сином, 

які намагались убити ксьондза з метою грабунку, щоби покращити своє фінансове 

становище. І. Франко, як співробітник газети «Kurjer Lwowski», був присутній на 

процесі; примірник книги стенограм процесу зберігається в його особистій бібліоте-

ці. За цим сюжетом знято серіал Олега Бійми «Злочин з багатьма невідомими» 

(1993). 

За основу для електронного корпусу повісті взято текст твору із наукового ви-

дання у 50-ти томах [Франко 1976–1986. Т. 19: 144–341] з урахуванням оригіналу 

[Франко 1894–1895]. Завдяки зіставленню цих текстів виявлено значну кількість 

правописних відмінностей: написання зворотної дієслівної частки -ся окремо, а -сь 

— разом (нахиляючи ся, присягай ся, наближу ся, сердила ся), використання на місці 

сучасної «ї» після голосних літери «і» або буквосполуки «йі» (стоіш, ясноі, єі, неі, 

своєі; йісти, подойів, стойіш, пойіхав, йій, йіх), написання «и» в закінченні Р. в. од-

нини іменників ж. р (пивници, смерти). Загалом правопис першодруку «Основ …» 

збігається із першодруком роману «Для домашнього …» (1897), а правопис окремого 

видання 1918 р. — із правописом «Перехресних …» (1900) і «Великого шуму» 

(1908). 
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Рис. 2.16. Сторінки оригіналу видання повісті І. Франка «Основи суспільності» 

1894–1895 рр.: титул і стор. 3. [Франко 1894–1895] 

 

 

6. Роман «Перехресні стежки» належить до «зенітної фази» у творчій еволюції 

І. Франка. Вперше роман опубліковано в журналі «Літературно-науковий вісник» 

1900 р., і цього ж року він вийшов окремим виданням [Франко 1900а], див. рис. 2.17. 

Книжкове видання «Перехресних стежок» І. Франко присвятив М. Грушевському та 

його дружині. За заклик до політичної боротьби у творі царська цензура заборонила 

його видання в Російській імперії.  

Зіставлення видань повісті 1979 та 1900 рр. виявило основні відмінності їх 

тексту, зокрема, у КТ ВПФ відновлено написання літери «ґ» у власних назвах (Ваґ-

ман, Реґіна, Рессельберґ, Ґенцьо, Ґоттесман), словах, запозичених з польської, німе-

цької, латинської мов (ґатунок, ґратулювати, ґрунт, ґуст, ведлуґ, абнеґація, резиґна-

ція, морґ (міра площі), ґешефт, ґазета), і власне українських словах (ґанок, ґрасу-

вати, ґречно). Натомість ми утрималися від відновлення цієї літери у грецьких коренях 

(параграф, зателеграфував, каліграфія), зважаючи на сучасні правописні тенденції. 
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Рис. 2.17. Титульна сторінка та сторінка з присвятою 

 оригінального видання роману І. Франка «Перехресні стежки» 

 (звернімо увагу, що рік видання вказано 1899 замість 1900) 

 

 

Виявлено правописні відмінності, які не впливають на статистичну структуру 

тексту: написання назв національностей з великої літери (Русини, Жиди, Поляки); 

використання «ї» на позначення пом‘якшення попереднього приголосного на місці 

сучасного «і» (лїкар, усї, недїлї, дївчата, молодїж); використання закінчення Н. в. 

іменників середнього роду «-ннє», «-ттє» на місці сучасного «-ння», «-ття», викорис-

тання початкової літери «и» (иньший) та інші (фіртка, ґімназияльний, істория, ре-

путацию, усьміх), а також ті, які мають такий вплив. Серед них — написання зворо-

тної дієслівної частки -ся з дієсловом окремо (а частки -сь — разом), написання час-

ток б і ж через дефіс з попереднім словом (коли-б, чого-ж, повинна-б, се-ж), напи-

сання сучасних прислівників, що починаються колишніми прийменниками, окремо 

(з далека, до дому, в низу, у двоє, в десятеро, від разу, до схочу, як найшвидше). 
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У творі зафіксовано 45 слів, записаних цифрами, та 208 слів, написаних латин-

ською графікою: німецькою (87), латинською (55), польською (38), французькою 

(14), чеською (9), ідиш (4), а також один раз — у контексті: «Та ось поперек його 

дороги простягається чорна стрічка, закривлена по обох краях обрію, мов велике, 

плазом покладене S.». Серед останніх також трапляються омоніми: in (лат.) й 

in (нім.), a (лат.) й a (польськ.), німецькі означені артиклі die (жіночого роду і мно-

жини), латинське maxima вжито по одному разу як прикметник (жін. роду від 

maximus) і як іменник (множина від maximum). Цікавим є також міжмовний омонім 

на — прийменник в українській мові та частина єврейського словосполучення 

на хайрем (слово честі). 

 

7. Повість «Boa constrictor» належить до творів бориславського циклу, який 

отримав цікавий опис дослідників здебільшого з погляду екзистенційної проблема-

тики та психологічного опису героїв [Водяна 2008], естетичної концепції дійсності 

[Ткачук 1992], жанрової специфіки [Пастух 1996, Ткачук 1997], реконструкції мов-

лення соціальних груп [Ціхоцький 2006б] і соціального статусу особи [Гав-

риш 2009], парадигматичних лексичних відношень [Ощипко 1954] тощо. Предметом 

зіставлення двох редакцій повісті були текстуально-стилістичні відмінності, напри-

клад, Коментарі до видання обох варіантів творів у [Франко 1976–1986. Т. 14: 453–

470], характеристика бориславського й дрогобицького локального колориту [Гу-

зар 1972].  

Повість «Boa constrictor» опубліковано вперше 1878 р. у журналі «Громадський 

друг» (№ 2), який видавали М. Павлик та І. Франко (тому він був конфіскований це-

нзурою), а також у збірниках «Дзвін» та «Молот», що були продовженням цього 

журналу. Пізніше, 1884 р., твір вийшов окремим виданням, накладом редакції жур-

налу «Зоря», з яким тоді співпрацював автор [Франко 1984], див. рис. 2.18. Детальне 

текстологічне порівняння видань 1878 та 1884 рр., наведене у коментарях 50-

томного зібрання творів, дало підстави стверджувати, що «І. Франко провів велику 

роботу по редагуванню журнального тексту: крім стилістичних виправлень та вилу-
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чень натуралістичних описів лютування холери в Галичині, а також довгих діалогів, 

він дописав закінчення, яке має принципове значення для розуміння образу Германа 

Гольдкремера» [Франко 1976–1986. Т. 14: 453]. Проте, незважаючи на усі відмін-

ності, ці два тексти вважають різними редакціями-видозмінами того самого твору, 

який розміщено у 14 т. [Франко 1976–1986. Т. 14: 370–441]. 

 

          

 

Рис. 2.18. Титул і перша сторінка повісті «Boa constrictor» 1884 р. 

 

 

У КТ включено обидві редакції, за виданням [Франко 1976–1986] і детальним 

зіставленням з останніми прижиттєвими його виданнями [Франко 1984] та [Фран-

ко 1907б]. Частотний словник повісті у першій редакції 1884 р. опубліковано окре-

мою книгою [Бук 2013в]. Для кількісних зіставлень проаналізовано текст повісті у 

другій редакції 1907 р. Кількісному зіставленню текстів обох редакцій присвячено 

підрозділ «3.3.2. Кількісне зіставлення текстів повісті «Boa constrictor» редакції 1884 

та 1907 рр.», а також окрему статтю [Бук 2012б].  
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Рис. 2.19. Титул і перша сторінка повісті І. Франка «Boa constrictor» 1907 р.  

 

 

8. Останній твір І. Франка великого жанру — «Великий шум» — був об‘єктом 

дослідження філологічних студій [Боднар 2006, Гуняк 1999, Дуркалевич 2007] та ін., 

проте у кількісно-лексикографічному ракурсі аналізується вперше. В основу КТ по-

вісті лягло академічне 50-томне видання творів І. Франка 1979 р. [Франко 1976–

1986. Т. 22: 208–317], а також останнє прижиттєве видання тексту 1907 [Фран-

ко 1907а], див. рис. 2.20. У «Літературно-науковому вістнику», звідки зроблено пе-

редрук київського видання 1907 р., цензура зробила купюру того місця, де описано 

подробиці інтимного життя старшої дочки пана Суботи, яку відновлено у зібранні 

творів 1979 р. за автографом. 

У текстах є певна непослідовність написання імен та прізвищ персонажів: 
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Олефір
3
 Онефір, Халавко/Халавка, Степан Чапля/Стефан Чапля. Можливо, редак-

тори 50-томного видання не уніфікували цих розбіжностей через те, що вони незна-

чні. Загалом тексти видань 1907 та 1979 рр. ідентичні, за винятком деяких право-

писних відмінностей. До речі, правопис повісті «Великий шум» 1907 р. збігається з 

виданням роману «Перехресні …» 1900 р. [Франко 1900а]. 

 

            

 

Рис. 2.20. Сторінки оригінального видання  

роману І. Франка «Великий шум», 1907: титул і стор. 3 

 

 

9. «Петрії й Довбущуки» (редакція 1909–1912 рр.). «Петрії і Добощуки» — 

авантюрно-пригодницький романтично-готичний роман (пізньоромантичний у кон-

тексті української літератури) із натуралістичними стильовими вкрапленнями та за-

програмованими соціальними тенденціями — перший завершений роман І. Франка і 

перший такого ґатунку твір в українському письменстві» [Легкий 2015б: 15]. Роман 

                                                 
3
 Походить від скороченої форми імені Елевферій/Елевтерій, від грец. ἐλεύθερος — вільний. 
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має дві редакції. Перша написана в 1875–1876 рр. і тоді ж надрукована у журналі 

«Друг»: Петрії і Добощуки: Повість Джеджалика в трьох частях». У цій редакції по-

вість складається з трьох частин і має 41 розділ [Франко 1875–1876]. Окремим ви-

данням вона вийшла за редакцією Р. Заклинського 1932 р. під назвою: Іван Франко. 

Петрії і Довбущуки. Повість. Друге видання першої редакції [Франко 1932]. 

Мова першої редакції роману насичена старослов‘янізмами та полонізмами, а 

також складними дієприкметниковими зворотами. Сам автор уважав його «плодом 

замало дозрілим», переписав його «новим правописом і навіть підновленою мовою», 

«поробив деякі скорочення і численні язикові поправки» [Франко 1976–1986. 

Т. 22: 328]. За оцінкою І. Франка, висловленою у післямові до другої редакції твору, 

рання редакція твору була надрукована «в мало розповсюдженім правописі, мало 

виробленою мовою та ще менше виробленим етимологічним правописом». 

С. Єфремов також дорікав Франкові через штучність мови в романі, неприродно пі-

днесений і наївний тон, прозорість моралізаторських намірів, хоча й звернув увагу 

на відмінність у мові початку і кінця твору: на останніх сторінках вона значно чис-

тіша й ближча до народної: «Видно, що й перша повість Франка зазнала на собі і 

мов у дзеркалі одбивала ту ідейну еволюцію, що саме тоді одбувалася з автором, ре-

дакторами й керовниками журналу» [Єфремов 1913: 33]. Діалектну лексику твору 

вивчав [Лев 1981]. 

У постскриптумі до роману письменник зізнається: «Знаючи хиби тої в моло-

дих літах писаної повісті, я був би навіть не подумав передрукувати її, як би не пре-

дложення д. Василя Сімовича, професора учит. семінарії з Чернівців, який 1908 р., в 

часі, коли мене постигнуло нещастє чи щастє убезвладнення моїх рук, через посере-

дництво д. В. Гнатюка попросив у мене дозволу передрукувати сю повість у видава-

ній ним «Бібліотеці для молодіжи», яку він там дав переписати фонетичним право-

писом» [Франко 1913: 295]. Таким чином, у 1909–1912 рр. І. Франко створив нову 

редакцію повісті, яка значно відрізняється від попередньої. Він скоротив повість (у 

новій редакції вона має дві частини), значно змінив фабулу, дав інше трактування 

окремим подіям і персонажам, уніс численні мовностилістичні правки. 1913 р. друга 
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редакція повісті вийшла окремою книжкою коштом «Бібліотеки для молодежі»: Іван 

Франко. Петрії й Довбущуки. Повість у двох частях. Друге перероблене видання із 6 

образками і портретом автора. Чернівці, 1913, див. рис. 2.21. 

 

           

 

Рис. 2.21. Сторінки оригінального видання роману І. Франка  

«Петрії й Довбущуки», 1913: обкладинка, титул і стор. 11 

 

В основу КТ ВПФ ліг першодрук [Франко 1913] і видання [Франко 1976–1986. 

Т. 22: 327–488]. 

 

2.4. Архітектура польсько-українського та  

українсько-польського паралельного корпусу автоперекладів І. Франка 

Мовознавці обґрунтовують важливість створення КТ паралельних текстів саме 

як окремого модуля загального національного КТ. Це доцільно як з практичної точ-

ки зору, так і з погляду розвитку корпусної лінгвістики, завдяки такому модулю 

можна отримати також цінні результати для теоретичного мовознавства [Добро-

вольский и др. 2005: 271]. 

І. Франко має визначні здобутки не тільки як поет, письменник, драматург, кри-

тик та історик літератури, фольклорист, етнограф, текстолог, публіцист, філософ, 
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економіст, громадський та політичний діяч другої половини ХІХ–поч. ХХ ст., а й як 

перекладач. Серед його творів польською мовою написано близько 1 000 творів 

(значно менше писав німецькою та російською), у тім числі близько 40 художніх 

творів, з них 2 романи: «Lelum i Polelum»/«Лель і Полель» (1887) та «Dla ogniska 

domowego»/«Для домашнього огнища» (1892). 

І. Франко досконало знав польську мову. Так, чимало художніх творів він спо-

чатку написав та видав польською, а пізніше переклав та видав українською мовою. 

Також деякі українські твори переклав польською. У процесі дослідження з‘ясовано, 

що польські художні твори письменника не передруковували після свого першого 

виходу у світ за життя І. Франка, тобто існують лише у стародруках другої половини 

ХІХ–поч. ХХ ст., до яких пересічний читач не має доступу.  

Окрім того, назріла потреба докладного наукового вивчення автоперекладів 

І. Франка, ця проблема ще не була предметом окремого дослідження ані українсь-

ких, ані польських мовознавців. 

Ці причини, а також необхідність удоступнення й популяризації польськомов-

них художніх творів І. Франка та їх автоперекладів українською спонукали до ство-

рення польсько-українського та українсько-польського паралельного корпусу авто-

перекладів І. Франка. 

Мета розділу — коротко продемонструвати джерела польськомовної компе-

тентності Франка, описати стан мовознавчого вивчення польськомовної творчості 

І. Франка та його автоперекладів, описати суть та викласти переваги створення па-

ралельного корпусу І. Франка (ПКФ), а також представити перелік творів та їх дже-

рел, які ввійшли до ПКФ. 

Джерела польськомовної компетентності І. Франка. І. Франко мав абсолют-

не володіння польською мовою. Формуванню його високої польськомовної компе-

тентності сприяли мовна ситуація території, де виріс та жив І. Франко, його освіта і 

середовище, в якому він вчився, працював та жив. 

Батько майбутнього письменника був ковалем (за походженням німець), а мати 

— із дрібної руської шляхти. Сім‘я жила в с. Нагуєвичі поблизу Дрогобича на Гали-
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чині. Галичина ІІ пол. ХІХ–поч. ХХ. входила у склад Австро-Угорської імперії. Тут 

функціонувало декілька мов: німецька, польська, українська, єврейська (ідиш) та ін.  

Тому мовну ситуацію країни, за класифікацією О. Палінської, можна охарак-

теризувати як екзоглосну незбалансовану, оскільки тут наявна сукупність окремих 

мов, розподілених за сферами спілкування і соціальними групами,  здебільшого 

трикомпонентну (місцеві мови (українська) та їхні діалекти, регіональні мови — ру-

мунська на півдні, польська на решті території (1869 р. польська мова спеціальним 

розпорядженням імператора була визнана як офіційна в цілому краю) та мова-

макропосередник — німецька) [Палінська 2004:74–75].  

Мовна політика уряду Австро-Угорщини була спрямована на толерування і ро-

звиток прав національних меншин, що разом із наявністю строкатого національно 

складу населення сприяло розвитку масового полілінгвізму. І хоча, як зазначає 

Ю. Шевельов, у Галичині 1876–1905 рр. «українська мова набувала серед інтеліген-

ції чим раз більше прав товариської і салонової мови» [Шевельов 2003: 22], проте «в 

суті речі вся інтелігенція була або двомовна (мови українська, польська), або три-

мовна (українська, польська, німецька)» [Шевельов 1987: 31]. 

Освіту І. Франко отримав спочатку в сільській школі, далі в Дрогобицькій гім-

назії, Львівському (1875–1880, з перервами) та Чернівецькому (1891) університетах 

та ступінь доктора філософії здобув у Віденському університеті (1893). 

У Дрогобицькій гімназії, як зазначає І. Денисюк, І. Франко вивчав п‘ять мов: 

українську, польську, німецьку, грецьку, латинську. «І не лише вивчав, а й знав їх 

так, що міг би стати письменником не тільки українським, а й німецьким та польсь-

ким, бо ж писав навіть вірші цими трьома мовами» [Денисюк 2001б: 160].  

Навчання у Львівському університеті велося здебільшого польською мовою. У 

1870 р. польською мовою викладали 13 предметів, німецькою — 46, латинською — 

13 і українською — 7. 4 липня 1871 р. імператор Франц Йосиф І видав розпо-

рядження про скасування обмежень на читання лекцій польською і українською мо-

вами на юридичному і філософському факультетах. Уже 1906 р. польською мовою 

читали 185 предметів, німецькою — 5, латинською — 14 і українською — 19.  



  168 

Середовище. З біографії І. Франка відомо, що він змалку, а також в гімназії й 

університеті, дружив із представниками різних національностей, в тому числі і з по-

ляками. Впродовж довгого часу співпрацював з польськими газетами Kurjer 

Lwowski (Кур‘єр Львівський), Prawda (Правда), Głos (Голос), Przegląd tygodniowy 

(Тижневий перегляд), Ateneum (Атенеум), Ruch (Рух), Kraj (polskie czasopismo w 

Petersburgu) (Край, польський журнал в Петербурзі), Kwartalnik Historyczny (Істори-

чний квартальник), Wisła (Вісла), Lud (Люд).  Поляк Ян Каспрович (Jan Kasprowicz)  

був хресним батьком його сина.  

І. Франко щиро цікавився і брав активну участь у польському літературно-

критичному житті: писав рецензії на польські твори (зокрема, на Конопницьку та 

Пруса), листувався з Ожешковою, Вісліцьким тощо. Сам писав і перекладав художні 

твори польською мовою. 

О. Дорофтей зазначає, що від самих початків творчості І. Франко був у близькій 

інтелектуальній та естетичній співдії із двома культурами, серед яких він виховува-

вся — із польською і німецькою. Його чужомовна творчість стала визначним факто-

ром інтеркультурального діалогу, що тоді витворювався в складних суспільних 

умовах Східної Європи [Дорофтей 2005: 17]. 

Отже, рівень мовної компетенції письменника у польській мові був дуже висо-

ким. Як згадує М. Рудницький, І. Франко навіть зізнався молодшим письменникам, 

що по-польськи йому писати легше з причини унормованості цієї мови, на відміну 

від рідної [Рудницький 1997: 353]. 

Стан вивчення польськомовної творчості І. Франка. У творчій спадщині 

І. Франка переклади посідають суттєве місце: він перекладав авторів з німецької, 

польської, російської, італійської, давньоіндійської, античних мов тощо (Т. 8–13 50-

томника), оцінював переклади інших, перекладав власні твори. І якщо переклади 

інших авторів та критичні праці І. Франка інспірували дослідників до літературно-

критичного вивчення (наприклад, [Зорівчак 2013, Журавська 1961, Шмігер 2009]), 

то авторські переклади власних творів письменника фактично залишилися невивче-

ними.  
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Серед проблем, пов‘язаних із польськомовною діяльністю І. Франка, здебіль-

шого досліджено його публіцистику [Barański 1956; Dunin-Wąsowicz 1955; 

Głosy... 1897; Pazdro 1979; Дорофтей 2005], його рецензування польських творів 

[Wengierow 1956; Kuplowski 1971, 1974c, 1979], листування та зв‘язки з польськими 

письменниками, зокрема, з Е. Ожешко, М. Конопницькою, Є. Каспровичем, 

Я. Ягічем, А. Вісліцьким, Б. Прусом [Werwes 1958; Kuplowski 1961, 1974а, b; 

Kwiecińska 1954; Koprowski 1980; Kuplowski 1976b; Wspomnienia 1926; 

Jakobiec 1958; Markowski, Szyszko 1958] та іншими літературними та громадськими 

діячами або загальний внесок у літературу та культуру Польщі [Ривків 2017; 

Werwes 1958, 1972; Вервес 1957; Karwot 1958; Kuplowski 1976a]. 

Сама ж художня спадщина І. Франка перебуває на периферії уваги лінгвістів-

франкознавців як польських, так й українських. Наукових праць про польські твори 

Франка обмаль [Вервес 1963а, б, в]. Складно визначити причини такого стану речей, 

хоча можна припустити, що польськомовна творчість І. Франка залишається драж-

ливим питанням для українців через передмову «Nieco o sobie samym» («Дещо про 

себе самого»)
4
, яку письменник написав до своєї першої збірки польських оповідань 

«Obrazki galicyjskie» («Галицькі образки»), 1898. А для поляків постать письменника 

може видатись неоднозначною у світлі його статті про А. Міцкевича «Поет зради» 

(«Der Dichter des Verrathes» [Franko 1897]), назва якої говорить сама за себе. 

Короткий огляд дотичних КТ. Паралельний корпус текстів — це текст в елек-

тронному форматі з перекладом на одну чи декілька мов [Enery et al. 2006: 47; 

Teubert, Cĕrmáková 2007: 73]. Паралельні КТ — це потужний ресурс для міжмовних 

досліджень у галузях контрастивної лінгвістики, перекладознавства, лінгвістичної 

типології, стилістики, лінгвістики тексту тощо. Дослідники також звертають увагу 

                                                 
4
 Ось уривок з неї: ―... nie kocham Rusinów. Wobec tej gorącej miłości, jaka dla „bratniego plemienia‖ 

bryzga często ze szpalt polskich pism zachowawczych, moje wyznanie wydać się może dziwnem. Lecz 

cóż czynić, kiedy prawdziwe. Nie jestem już w wieku naiwnych i zaślepionych kochanków i mogę o 

takiej delikatnej materyi, jak miłość, mówić trzeźwo. I dlatego powtarzam: nie kocham Rusinów...‖ 

[Franko 1898: IV]. 
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на широкий спектр їх застосування для лексико-граматичної типології [Шведова, 

Січінава 2013].  

Існує декілька паралельних корпусів із залученням польської і/або української 

мов. Українсько-польський корпус створюють в Інституті славістики Польської ака-

демії наук, Варшава [PolUKR 2005–2019]. Він охоплює 70 (35×2) сучасних текстів. 

Українсько-російський корпус інтернет-публікацій текстів складається із текстів за-

гальним обсягом по 20 Мб кожною мовою [УРПТК 2000–2021]. Паралельний КТ Ін-

ституту славістики університету м. Ґрац базується на перекладі усіма слов‘янськими 

мовами (включно з українською) одного твору — «Як гартувалась сталь» Островсь-

кого [Kelih 2009]. Доступні багатомовні корпуси ParaSol [Waldenfels 2012] 

(<http://parasolcorpus.org/ParaVoz/>) та Intercorp (<https://kontext.korpus.cz/ 

first_form?corpname=intercorp_v9_uk>). Спроєктовано також багатомовний парале-

льний корпус української мови як багатофункційну довідкову систему з різними рі-

внями лінгвістичної анотації та динамічним наповненням [Дарчук та ін. 2017]. Ці 

ресурси не подають інформації, чи охоплюють тексти польсько-українських та укра-

їнсько-польських автоперекладів І. Франка. 

Особливості паралельного корпусу І. Франка (ПКФ). Одним із елементів 

структури КТ І. Франка заплановано паралельні підкорпуси українсько-польських, 

польсько-українських, українсько-німецьких, німецько-українських, українсько-

російських автоперекладів письменника. Як і будь-який паралельний корпус, кожен 

з них складається із двох пов‘язаних між собою корпусів: перший обіймає тексти 

оригіналу, а другий — його переклад. Таким способом виформовується польсько-

українська та українсько-польська його частини. За класифікацією Т. МакЕнері та 

співавторів [Enery et al. 2006: 48], такий корпус належить до двонаправлених, 

оскільки оригіналами є тексти, написані як українською, так і польською мовами. 

ПКФ має потенціал у виявленні лексичних, фразеологічних, граматичних та 

інших відповідників у текстах різними мовами. Це необхідний інструмент зіставно-

го опису мов [Добровольский 2004].
. 

Основною теоретичною базою структури паралельного корпусу стала інфор-
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мація про публікації та автопереклади письменника у додатках до зібрання творів 

І. Франка у 50 т. [Франко 1976–1986], а також в академічному виданні «Українська 

література в загальнослов‘янському і світовому літературному контексті» Т. 5. [Ру-

дяков та ін. 1994]. Джерельною базою слугують першодруки, прижиттєві видання 

творів, а також Зібрання творів І. Франка у 50 т. 

 

Таблиця 2.5 

Зразок ПКФ оповідання Два приятелі/Dwaj przyjaciele 

Мова оригіналу: українська Мова перекладу: польська 

І що ви, куме, говорите о приязні! Приятелі, 

приятелі! А я вам не знати що ставлю і кажу, 

що нема на світі правдивої приязні ані 

правдивих приятелів!  

— Et, co to wam kumie mówić o przyjaźni. 

Przyjaciele, przyjaciele! A ja wam nie wiem co w 

zakład postawię, że na świecie nie ma ani 

prawdziwej przyjaźni, ani przyjaciół prawdziwych.  

Таже ви знаєте, в якій я був приязні з Хомою 

Підгорбочним. Та й як же нам було й не 

побратиматись! Ми, бачите, оба були парубки 

на ціле село; хлопці, мов дуб‘я, крепкі.  

Wszak wiecie sami, w jakiej to żyłem przyjaźni z 

Chomą Wrzosem. Bo i jakże nie mieliśmy się 

pobratać! Obaj, jak wiecie, byliśmy parobkami, 

jakich nie wielu znajdzie się w siole. 

Товаришували ми з Хомою, що аж любо. Чи, 

бувало, в ліс по дрова, чи в очерети зо 

стрільбами на качки, чи до танцю, чи й до 

другого діла, оба та й оба. І не було межи нами 

ніякої ані сварки, ані незгоди. 

Drużbowaliśmy tedy z Choma, aż miło. Czy 

bywało w las po drzewo, czy w oczerety ze 

strzelbami na</page3> kaczki, do tańca, czy też w 

innej jakiej sprawie, my zawsze razem i razem. I 

nie było między nami swarów, niezgody. 
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Таблиця 2.6 

Зразок ПКФ оповідання Панталаха/Pantałacha 

Мова оригіналу: польська Мова перекладу: українська 

— Panie, panie! — krzyknął Pantałacha, gdy 

powóz go mijał, a jadący w nim nie zauważyli 

zguby kufra — zgubiliście coś! 

— Пане, пане! — крикнув Панталаха, коли 

повіз минав його, а ті, що їхали в ньому, не 

завважили згуби куфера. — Ви щось загубили. 

Powóz się zatrzymał. Lokaj zeskoczył i zobaczył, 

że to upadł kufer, dosyć ciężki i duży. 

Повіз зупинився. Льокай зіскочив і побачив, що 

се впав куфер, досить великий і важкий. 

</page228> 

— Co za czort! — krzyknął fornal — Jak on mógł 

upaść? Przecieżem go uwiązał jak Bóg przykazał. 

— Що за чорт! — крикнув фірман. — Як він міг 

упасти? Адже ж я сам прив‘язав його, як бог 

приказав. 

 

 

У таблиці 2.7 подано архітектуру польсько-української частини ПКФ. Після 

назви твору спершу подано бібліографічний опис першодруку FP (first print), щоби 

продемонструвати, якою мовою твір вийшов хронологічно першим, а далі — джере-

ло, звідки взято текст для паралельного корпусу CS (corpus source). Якщо обидва 

цих джерела збігаються, застосовано відповідне позначення: ibid. (лат. ibidem ‗там 

само‘). 
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Таблиця 2.7 

Архітектура польсько-української частини ПКФ 

 
Мова оригіналу: польська Мова перекладу: українська Жанр 

1. Młoda Ruś 

FP: Tydzień literacki, artystyczny, 

naukowy i społeczny. 1878. № 57. 

S. 324–326. 

 

CS: ibid. 

Молода Русь  

FP: Рутеньці. Типи галицьких 

русинів із 60-тих та 70-тих рр. 

мин[улого] в[іку]. Львів, 1913. С. 6–

15. 

CS: Зібрання творів у 50-ти томах. 

Т. 15. К.: Наукова думка, 1979. 

С. 15–21. 

Цикл оповідань 

Ruteńcy. Typy i 

portrety 

galicyjskich 

«ludzi» / 

Рутеньці. Типи 

галицьких 

русинів із 60-

тих  

та 70-тих рр. 

мин[улого] 

в[іку] 

2. Człowiek zwyczajny 

FP: Tydzień literacki, artystyczny, 

naukowy i społeczny. 1878. № 58. 

S. 347–349. 

 

CS: ibid. 

Звичайний чоловік  

FP: Рутеньці. Типи галицьких 

русинів із 60-тих та 70-тих рр. 

мин[улого] в[іку]. Львів, 1913. С. 3–

5. 

CS: Зібрання творів у 50-ти томах. 

Т. 15. К.: Наукова думка, 1979. 

С. 21–28. 

3. Zniechęcony 

FP: Tydzień literacki, artystyczny, 

naukowy i społeczny. 1878. № 63. 

S. 421–423. 

 

CS: ibid. 

Знеохочений  

FP: Рутеньці. Типи галицьких 

русинів із 60-тих та 70-тих рр. 

мин[улого] в[іку]. Львів, 1913. 

С. 24–33. 

CS: Зібрання творів у 50-ти томах. 

Т. 15. К.: Наукова думка, 1979. 

С. 28–35. 
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Мова оригіналу: польська Мова перекладу: українська Жанр 

4. Mularz (część I) 

FP: Praca. 1880. № 14–15. 

Mularz (część I, ІІ) 

Prawda. 1887. № 10. S. 110–112. 

CS: ibid. 

Муляр 

FP: В поті чола. Львів, 1890. С. 22–

28. 

CS: Зібрання творів у 50-ти томах. 

Т. 15. К.: Наукова думка, 1979. 

С. 59–64. 

Оповідання 

5. Rębacz 

FP: Przegląd społeczny. Pismo 

naukowe i literackie. 1886, T. II. 

№ 9. S. 233–239. 

 

CS: ibid. 

Рубач 

FP: Przegląd społeczny. Pismo 

naukowe i literackie. 1886, T. II. № 9. 

S. 233–239. 

CS: Зібрання творів у 50-ти томах. 

Т. 16. К.: Наукова думка, 1979. 

С. 215–222. 

Оповідання 

6. W pogoni za biedą. Zimowa baśń 

FP: Ruch. 1887. № 1. S. 6–11; № 2. 

S. 40–45. 

 

CS: ibid. 

Як пан собі біди шукав 

FP: Громадський голос. 1896 (1, 

15 липня, 1, 15 серпня, 

1, 15 вересня, 15 жовтня, 

15 листопада, 1 грудня). 

CS: Зібрання творів у 50-ти томах. 

Т. 16. К.: Наукова думка, 1979. 

С. 223–244. 

Оповідання 

7. Jak rusin tłukł się po tamtym 

świecie 

FP: Ruch. 1887. № 6. S. 181–183; 

№ 7.  

S. 202–203. 

 

CS: ibid. 

Як русин товк ся по тім світі 

FP: Хлібороб. 1891. № 2. С. 13–14; 

№ 3. С. 19–21;  

№ 4–5. С. 30–32. 

CS: Зібрання творів у 50-ти томах. 

Т. 16. К.: Наукова думка, 1979. 

С. 245–255. 

Оповідання 
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Мова оригіналу: польська Мова перекладу: українська Жанр 

8. Przemysł domowy 

FP: Kraj. 1887. № 48. S. 2–5. 

 

CS: ibid. 

Домашній промисл 

FP: Товариш. 1888. № 1.  

С. 3–13. 

CS: Зібрання творів у 50-ти томах. 

Т. 16. К.: Наукова думка, 1979. 

С. 245–255. 

Оповідання 

9. Misja* 

FP: (не надруковано, зберігся 

неповний автограф: Ф3, № 357) 

 

CS: ibid. 

Місія 

FP: Ватра. Стрий, 1887. С. 63–90. 

CS: Зібрання творів у 50-ти томах. 

Т. 16. К.: Наукова думка, 1979. 

С. 265–299. 

Оповідання 

10

. 

Dżuma 

FP: Przegląd społeczny. Pismo 

naukowe i literackie. 1887, T. III. 

№ 2. S. 162–172; № 3. S. 251–264. 

 

CS: ibid. 

Чума  

FP: Зоря. 1889. № 13–14. С. 209–

213; № 15–16.  

С. 236–243; № 17. С. 277–278. 

 

CS: Зібрання творів у 50-ти томах. 

Т. 16. К.: Наукова думка, 1979. 

С. 300–334. 

Оповідання 

11

. 

Jac Zelepuha 

FP: Kurjer Lwowski. Lwów, 1887 

(14, 17–21, 23–28 sierpnia). 

(сторінки ненумеровані). 

 

CS: ibid. 

Яць Зелепуга 

FP: Зоря. 1887. № 18. С. 291–294; 

№ 19. С. 311–314; № 20. С. 327–329; 

№ 23. С. 390–394; № 24. С. 410–412. 

CS: Зібрання творів у 50-ти томах. 

Т. 16. К.: Наукова думка, 1979. 

С. 335–378. 

Оповідання 
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Мова оригіналу: польська Мова перекладу: українська Жанр 

12

. 

Jeden dzień z życia uliczników 

lwowskich 

FP: Kurjer Lwowski. № 205–207, 

209.1889. 26, 28, 30.VII 

 

CS: Ateneum : pismo naukowe i 

literackie. 1889, Rok XIV, T. 1 (53), 

zeszyt II, S. 303–316 

Яндруси 

FP: На лоні природи і інші 

оповідання. Львів, 1905. С. 34–55. 

 

CS: Зібрання творів у 50-ти томах. 

Т. 17. К.: Наукова думка, 1979. 

С. 212–226. 

Оповідання 

13

. 

Pantałacha 

FP: Kurjer Lwowski. 1888 (styczeń–

luty). № 25–29; 31–33; 36; 38–42. 

 

CS: ibid. 

Панталаха 

FP: Панталаха та інші оповідання. 

Львів, 1902.  

С. 1–105. 

CS: Зібрання творів у 50-ти томах. 

Т. 17. К.: Наукова думка, 1979. 

С. 227–282. 

Оповідання 

14

. 

Manipulantka 

FP: Kurjer Lwowski. 1888.— 

№ 197–202  

(17–22 lipca); № 211 (31 lipca). 

 

CS: ibid. 

Маніпулянтка 

FP: У поті чола. Львів, 1890. С. 207–

266. 

 

CS: Зібрання творів у 50-ти томах. 

Т. 18. К.: Наукова думка, 1979. 

С. 33–88. 

Оповідання 

15

. 

Bajka o dobrobycie 

FP: Głos. 1890. № 2. S. 17–19. 

 

CS: ibid. 

Казка про добробит 

FP: Народ. 1890. № 2–3. С. 18–20. 

CS: Зібрання творів у 50-ти томах. 

Т. 18. К.: Наукова думка, 1979. 

С. 147–154. 

Оповідання 
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Мова оригіналу: польська Мова перекладу: українська Жанр 

16

. 

Uroczystośc 

FP: Kalendarz robotniczy na rok 

1892. Lwów, 1891. S. 20–26. 

 

CS: ibid. 

Задля празника 

FP: Батьківщина й інші оповідання. 

К., 1911.  

С. 111–122. 

CS: Зібрання творів у 50-ти томах. 

Т. 18. К.: Наукова думка, 1979. 

С. 308–318. 

Оповідання 

17

. 

Hystorja kożucha. Bajka 

współczesna 

FP: Przyjaciel ludu. 1892. № 11. 

S. 174–175; № 12. S. 185–188. 

 

CS: ibid. 

Історія кожуха. Сучасна байка  

FP: Хлібороб. 1892. № 18–19. 

С. 137–139. 

CS: Зібрання творів у 50-ти томах. 

Т. 18. К.: Наукова думка, 1979. 

С. 319–323. 

Оповідання 

18

. 

Dla ogniska domowego 1892 

FP: за життя не надруковано 

 

CS: Зібрання творів у  

50-ти томах. Т. 19. К.: Наукова 

думка, 1979. S. 353–486. 

Для домашнього огнища 

FP: Для домашнього огнища. Львів, 

1897. 149 с. (сер. Літературно-

наукова бібліотека, кн. 11). 

CS: Зібрання творів у 50-ти томах. 

Т. 19. К.: Наукова думка, 1979. С. 7–

143. 

Роман 

19

. 

Konfiskation. Obrazek galicyjski. 

(Przekład z „Die Zeit”)  

FP: Głos Pokucki (Kołomyja). 1899. 

20 lipca. 

 

CS: ibid. 

Історія одної конфіскати. 

Картини з галицького життя  

FP: Сїм казок. Львів, накладом 

Українсько-руської видавничої 

спілки 1900. С. 77–92. 

CS: Зібрання творів у 50-ти томах. 

Т. 21. К.: Наукова думка, 1979. 

С. 98–109. 

Оповідання 

*Оповідання Misja/Місія первинно написане польською мовою, хоча в цьому варіанті досі так і не 

вийшло друком жодного разу. Проте зберігся його неповний автограф, з яким можна порівняти 

український автопереклад. Тому його подано в архітектурі паралельного корпусу.  
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Роман «Lelum i Polelum»/«Лель і Полель», написаний польською мовою та ні 

разу не друкований за життя письменника, входить у загальний корпус польських 

творів І. Франка за 50-томним зібранням його творів, де твір реконструйовано від-

повідно до автографів та копій, які зберігаються в архіві відділу рукописів Інституту 

літератури імені Т. Г. Шевченка АНУ. Оскільки І. Франко не переклав твору україн-

ською мовою, він не входить до паралельного корпусу автоперекладів письменника. 

Окремі частини роману І. Франко друкував як завершені оповідання. Так, з першого 

розділу з‘явилося оповідання «Jeden dzień z życia uliczników lwowskich» (автоперек-

лад «Яндруси»), з другого — «Bohater mimo woli» (авторського перекладу немає), з 

третього — «Cuwaksy» (авторського перекладу немає). Отже, «Jeden dzień z życia 

uliczników lwowskich» з автоперекладом «Яндруси» логічно ввійшли до паралельно-

го корпусу, а два інших оповідання — ні.  

Відкритим залишається питання про переклад польською мовою оповідання 

«Свинська конституція» (спочатку написане та опубліковане німецькою «Das 

Recht des Schweines»). Даних, що його виконав І. Франко, немає. Остаточну відпо-

відь можна буде дати лише після детального стилістичного та квантитативного ана-

лізу обох текстів. 

Потребує уточнення історія перекладу оповідання «Історія одної конфіскати». 

В оригіналі його І. Франко написав німецькою (Die Geschichte einer Konfiskation. Ein 

galizisches Lebensbild) та опублікував (Die Zeit.— 1899.— Nr 245.— S. 164.). Із цього 

варіанта пізніше перекладено польською (автора перекладу не уточнено) та україн-

ською (автопереклад) мовами. Таким чином, оповідання входить до паралельного 

корпусу із заувагою, що український текст не є автоперекладом польського. 

Архітектуру українсько-польської частини ПКФ наведено у таблиці 2.8. По-

слідовність розміщення інформації тут така сама, як і в табл. 2.7. 

 



  179 

Таблиця 2.8  

Архітектура українсько-польської частини ПКФ 

 
Мова оригіналу: українська Мова перекладу: польська Жанр 

1. Два приятелі (Лолин, 1876) 

FP: Дністрянка на 1877 рік. С. 22–32 

 

CS: Зібрання творів у 50-ти томах. 

Т. 14. К.: Наукова думка, 1979. 

С. 265–274. 

Dwaj przyjaciele 

FP: Kraj. 1885. № 21,  

S. 18–19 

Franko, Iwan. Obrazki galicyjskie. 

Lwów: Nakładem Księgarni 

Polskiej. VII, 160 s. S. 3–17. 

CS: ibid. 

Оповідання 

2. Патріотичні пориви 

FP: Громадський друг. 1878. № 1. 

С. 2–6. 

CS: Зібрання творів у 50-ти томах. 

Т. 15. К.: Наукова думка, 1979. 

С. 35–41. 

Patriotyczne porywy. Nowela 

FP: Ruch. 1887. № 10. S. 299–302. 

 

CS: ibid. 

Оповідання 

3. Schönschreiben  

FP: Зоря. 1884. № 2.  

С. 9–11. 

CS: Зібрання творів у 50-ти томах. 

Т. 15. К.: Наукова думка, 1979. 

С. 85–90. 

Lekcja kaligrafji 

FP: Prawda. 1884. № 18. S. 206–

208. 

 

CS: ibid. 

Оповідання 

4. На дні 

FP: На дні. Дрібна бібліотека 

(№ 14). Львів, 1880. 72 с. 

CS: Зібрання творів у 50-ти томах. 

Т. 15. К.: Наукова думка, 1979. 

С. 59–64.   

Na dnie 

FP: Przegląd społeczny. 1886. № 3. 

S. 219–232; № 4. S. 294–305; № 5. 

S. 365–377; № 6. S. 455–463. 

CS: ibid. 

Оповідання 
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Мова оригіналу: українська Мова перекладу: польська Жанр 

5. Сам собі винен 

FP: Ілюстрований календар 

товариства «Просвіта» на рік 

переступний 1884. Львів, 1883. С. 1–

10. 

CS: Зібрання творів у 50-ти томах. 

Т. 15. К.: Наукова думка, 1979. 

С. 212–220. 

Sam sobie winien. (Powistka 

galicyjska)  

FP: Prawda. 1885. № 17. S. 194–

198. 

 

CS: ibid. 

Оповідання 

6. Слимак 

FP: Календар товариства «Просвіта» 

на рік звичайний 1882. Львів, 1881. 

С. 27–29. 

CS: Зібрання творів у 50-ти томах. 

Т. 15. К.: Наукова думка, 1979. 

С. 221–229. 

Slimak 

FP: Kraj. 1881. № 2.  

S. VI–VII; № 3. S. IV–V. 

 

CS: ibid. 

Оповідання 

7. Добрий заробок 

FP: Світ. 1881. № 3.  

С. 44–46. 

CS: Зібрання творів у 50-ти томах. 

Т. 15. К.: Наукова думка, 1979. 

С. 230–235. 

Dobry zarobek 

FP: Kraj. 1885. № 40.  

S. 25–26. 

 

CS: ibid. 

Оповідання 

8. Хлопська комісія 

FP: Зоря. 1884. № 4.  

С. 25–27; № 5. С. 33–35. 

CS: Зібрання творів у 50-ти томах. 

Т. 15. К.: Наукова думка, 1979. 

С. 236–248.   

Chłopska komisja 

FP: Prawda. 1884. № 26. S. 302–

308. 

 

CS: ibid. 

Оповідання 
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Мова оригіналу: українська Мова перекладу: польська Жанр 

9. Історія моєї січкарні 

FP: Ілюстрований календар 

товариства «Просвіта» на рік 

переступний 1884. Львів, 1883. 

С. 10–16. 

CS: Зібрання творів у 50-ти томах. 

Т. 15. К.: Наукова думка, 1979. 

С. 249–255. 

Historia mojej sieczkarni. Nowela 

ukraińska 

FP: Kraj. 1885. № 6.  

S. 23–24. 

 

CS: ibid. 

Оповідання 

10. Пироги з черницями 

FP: Діло. 6 травня 1884. 

CS: Зібрання творів у 50-ти томах. 

Т. 16. К.: Наукова думка, 1979. 

С. 201–206. 

Pierogi z czernicami 

FP: Kurjer Warszawski. 1888. (14 

września). 

 

CS: ibid. 

Оповідання 

11. Гава. Образок з життя 

підкарпатського народу 

FP: Гава. Образок з життя 

підкарпатського народу. Львів : 

Просвіта, № 110. кн. 11, 1888. 39 с. 

CS: Зібрання творів у 50-ти томах. 

Т. 18. К.: Наукова думка, 1979. С. 7–

32. 

Hawa. Obrazek z natury 

FP: Kurjer Warszawski. 1888. 

№ 31–33  

(31 stycznia–2 lutego). 

 

CS: ibid. 

Оповідання 

12. Вівчар 

FP: Полуйка і інші бориславські 

оповідання. Львів, 1899. 89–96. 

CS: Зібрання творів у 50-ти томах. 

Т. 21. К.: Наукова думка, 1979. 

С. 64–69. 

Owczarz 

FP: Monitor. 1902. 3 sierpnia S. 5–

6. 

 

CS: ibid. 

Оповідання 

 

У процесі укладання ПКФ не обійшлося без певних проблем. Наприклад, немає 

доступу до деяких джерел текстів (автографів), не завжди вдається точно з‘ясувати 

авторство перекладів. Тому поданий вище перелік автоперекладів І. Франка не пре-

тендує на вичерпність: в архівах продовжують знаходити нову інформацію про його 
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життя і творчість. Перевага електронного корпусу в тому й полягає, що його можна 

постійно поповнювати новими текстами без шкоди для загальної структури. Зокре-

ма, окремого дослідження заслуговує авторство перекладів польською мовою опові-

дань «Грицева шкільна наука», 1883 (Hrycio w szkole // Prawda.— 1884.— Nr 17.— 

S. 146–149. Підп.: Мирон) «Ліси і пасовиська», 1884 (Lasy i pastwiska: (Opowiadanie 

byłego plenipotenta) // Światło.— 1895. — Nr 1.— S. 30–32; Nr 2.— S. 57–64.), «Пан-

щизняний хліб», 1996 (Pańszczyzniany chleb // Prawo ludu.— 1896. — Nr 2.; 

Pańszczyzniany chleb // Naprzód.— 1896. — 3, 10 września). 

Залишається проблематичним автоматичне лінгвістичне маркування текстів, 

зокрема, морфологічне (з огляду на часові та індивідуальні особливості мови 

І. Франка), а також автоматичний поділ на речення й абзаци з подальшим вирівню-

ванням текстів у ПКФ. Виконуючи автопереклад, письменник не завжди дотримува-

вся структури тексту оригіналу, міг розбивати абзац чи речення на два, або, навпаки, 

їх об‘єднувати.  

Дослідницький потенціал ПКФ суттєвий. Це надійна основа двомовного 

українсько-польського та польсько-українського видання творів І. Франка. Також 

він може слугувати джерелом подальших досліджень творчості І. Франка, таких як 

реконструкція польського ідіолекту І. Франка, виявлення стратегії й тактики автопе-

рекладу загалом та І. Франка зокрема, якісне та кількісне порівняння української та 

польської мови І. Франка, базою для створення словника мови І. Франка, головно, 

польськомовних творів (пор. «Словник російських творів Т. Шевченка» [Бри-

цын 1985–1986]). 

На матеріалі ПКФ зручно виконувати загальнолінгвістичні дослідження, такі як 

з‘ясування особливостей мов, як от, типологічних, культурних відмінностей, а та-

кож виявлення універсальних ознак; реконструкція польської мови Львова та Гали-

чини ІІ пол. XIX–поч. XX ст.; знаходження лексичних, фразеологічних синтаксич-

них відповідників у мовах, а також укладення перекладних українсько-польського 

та польсько-українського словників.  

Важливо, що ці результати будуть доступними для інших дослідницьких проєк-



  183 

тів як у сфері мовознавства, так й у сфері літературознавства, перекладознавства, 

теорії тексту, герменевтики тощо. 

 

2.5. Висновки до Розділу 2 

Світова практика корпусних побудов демонструє суттєві здобутки у багатьох 

країнах, включно з Україною: КТ української мови створюють в Українському мов-

но-інформаційному фонді та Інституті української мови НАНУ, Київському націо-

нальному лінгвістичному університеті, Інституті філології Київського національно-

го університету імені Тараса Шевченка. Деякі із цих та інших ресурсів містять 

окремі твори ВПФ, проте КТФ, його архітектура, маркування та принципи створен-

ня вперше окремим об‘єктом дослідження стали у нашій праці. Міжнародні вимоги 

машиночитаності, репрезентативності, анотованості, стандартності імплементовано 

у створенні КТФ. Створення КТФ — необхідний і важливий етап в опрацюванні ле-

ксикону письменника, результатом якого стане спрощення доступу й опрацювання 

мовних одиниць текстів І. Франка різних рівнів.  

Відповідно до наукових класифікацій КТ, КТФ можна кваліфікувати як статич-

ний дослідницький. Він відображає дескриптивний підхід до опису мовних явищ 

крізь призму світосприйняття І. Франка.  

Зважаючи на складність правописного питання текстів, пов‘язаного з творчістю 

І. Франка (навіть сам автор у різні періоди творчості використовував різні правопи-

си, а сучасні редактори, з метою наближення до теперішнього мовлення, вносили ще 

й свої правки), заплановано, що корпус буде паралельним і міститиме окремий па-

ралельний корпус автоперекладів. Так, зіставлення текстів роману «Перехресні …» 

прижиттєвого першодруку 1900 р. [Франко 1900] та перевидання 1979 р. [Фран-

ко 1976–1986. Т. 20: 173–459], які творять паралельний корпус твору, дало можли-

вість виявити основні відмінності текстів зазначених видань і висловити пропозиції 

до сучасного перевидання твору, пов‘язані із написанням літери «ґ», фонетичними 

словоформами, штучно розрізненими у 50-томнику, та ін.  

Це зумовило необхідність виформувати етапи укладання КТ ВПФ: 1) створення 
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електронної форми тексту за [Франко 1976–1986], 2) детальне зіставлення тексту із 

останнім прижиттєвим виданням кожного твору, 3) структурне маркування, 4) роз-

різнення омонімії, 5) лематизація та морфологічне маркування, 6) анафоричне мар-

кування, 7) семантичне маркування.  

КТ ВПФ має свої особливості порівняно із загальномовним КТ на усіх рівнях 

анотації, включно зі структурним, яке містить інформацію про жанр, том, частину, 

розділ, главу твору, наявність/відсутність передмови, післямови, присвяти, епіграфа, 

розрізнення прямого та авторського мовлення. Запропоновані у роботі доповнення 

та деякі модифікації міжнародного стандарту ТЕІ дають можливість більш повно та 

адекватно відобразити глибинну організацію й архітектоніку текстів І. Франка, зок-

рема, впровадити досі не описані теги про авторське визначення жанру твору, ав-

торський підпис тексту (дата і/або місце написання твору, справжнє ім‘я або псев-

донім), авторські примітки про переробку тощо.  

У процесі морфологічного маркування кожному слововживанню у тексті було 

присвоєно тег, що вказує на належність до певної частини мови, та його початкову 

форму; методом контекстуального аналізу розмежовано лексичну та лексико-

граматичну омонімію й омографи: у цих випадках для розрізнення в дужках подано 

або вказівку на значення (Міля (ім’я)), або на частиномовну належність (гУсті (ім. 

густ у Д. в.) і густІ (прикм. густий у мн.)), а також виявлено, що існуючого набору 

тегів морфологічної анотації української мови недостатньо для вичерпного опису 

текстів такого типу, як досліджуваний. Зокрема, у зазначеній схемі не взято до уваги 

різних форм займенника мого/мойого, свого/свойого і т. ін. Одним зі способів 

розв‘язання цієї проблеми є розширення набору тегів для врахування паралельних 

словоформ. Оптимальним вирішенням проблеми морфологічного анотування КТФ 

став концептуальний напрямок «від тексту до словника програми». Зважаючи на 

особливості авторського ідіолекту й історичний період його творчості, формалізація 

процедури лематизації потребує насамперед ретельного створення словника про-

грами, яка виконуватиме цей процес (пор. нáймити ім., мн., Н. в. та наймúти дієсл., 

інфінітив). Програма передбачає обов‘язково людиноконтрольований інтерфейс, а 
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на початкових етапах ручне маркування текстів.  

Семантичне маркування реалізовано на прикладі ономастичного: у КТ ВПФ по-

значено антропоніми (ім‘я/прізвище/прізвисько), топоніми (країна/місто/село/річка 

та ін.), кіноніми (кличка), ідеоніми, ергоніми, назви свят. 

У результаті розрізнення анафори у КТ ВПФ зафіксовано усі відомі її види за 

частиномовним вираженням анафоричності: іменникову, дієслівну, прислівникову, 

нульову. Контекстуальний аналіз семантики анафори особового займенника «я», йо-

го антецедента та їх референта уможливив додаткового виокремлення й оригіналь-

них його видів: я-узагальнено-особове, я-неозначено-особове, я-означальне, я-

саморефлексивне. Кожному із 1729 анафоричних «я» присвоєно ім‘я антецедента, 

якого воно позначає. Розрізнення займенникової анафори дає також уточнення до 

кількісної характеристики тексту, зокрема, виявлено, що тільки зведена інформація 

про частотність уживання усіх лексем на позначення персонажа-референта дає реа-

льну інформацію про кількість звернень у творі до конкретної дійової особи. Так, на 

матеріалі «Перехресних …» зафіксовано десять різних лексем на позначення Рафа-

ловича і тільки три — на позначення Стальського. Сума частот цих лексем виводить 

Рафаловича на перше місце за кількістю апеляцій до нього у тексті (1 261), залиша-

ючи далеко позаду інших важливих персонажів: Стальський (663), Реґіна (425), Ваґ-

ман (413). 

Джерелами КТ ВПФ стали останнє прижиттєве видання кожного з усіх дев‘яти 

українськомовних творів ВПФ, оскільки вважаємо його останньою прижиттєвою во-

лею автора. Вони сформували таку його структуру: «Борислав сміється» (1880–

1881), «Захар Беркут» (1883), «Не спитавши броду» (1885–1886), «Для домашнього 

огнища» (1892), «Основи суспільності» (1894–1895), «Перехресні стежки» (1900), 

«Boa constrictor» (1905–1907), «Великий шум» (1907), «Петрії й Довбущуки» (1909–

1912). Рішення, яку з редакцій (першу чи другу) творів «Петрії й Довбущуки» (1875–

1976 чи 1909–1912) та «Boa Constrictor» (1884 чи 1907) включати у КТ зумовили де-

кілька факторів: 1) воля автора, 2) оцінка автором мови свого твору, 3) вплив на ста-

тистичні характеристики тексту ВПФ, 4) квантитативна доцільність. Отже, загаль-
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ний обсяг текстів отриманого КТ ВПФ становить близько 500 000 слововживань, що 

майже однаковий із загальним обсягом ЧС сучасної української художньої прози [ЧС 

СУХП 1981], а це дає змогу зіставляти кількісні параметри ідіостилю І. Франка із 

українською прозою загалом. 

Маючи добру польськомовну компетенцію, І. Франко багато художніх творів 

спочатку написав та видав польською, а пізніше переклав та видав українською мо-

вою. Також деякі українські твори переклав польською. Саме ці автопереклади ста-

новлять особливий інтерес, і тому лягли в основу створення польсько-українського 

та українсько-польського паралельного корпусу автоперекладів І. Франка. У роботі 

розроблено архітектуру та базові принципи укладання ПКФ. Кожен твір отримав бі-

бліографічний опис першодруку, щоби продемонструвати, якою мовою він вийшов 

хронологічно першим, а далі — джерело, звідки взято текст для паралельного кор-

пусу. Якщо обидва цих джерела збігаються, застосовано відповідне позначення: ibid. 

(лат. там само). Залишається проблематичним автоматичний поділ творів на речен-

ня й абзаци з подальшим вирівнюванням текстів у ПКФ. Виконуючи автопереклад, 

письменник не завжди дотримувався структури тексту оригіналу, міг розбивати аб-

зац чи речення на два або, навпаки, їх об‘єднувати. ПКФ має великий потенціал у 

виявленні лексичнихх, фразеологічних, граматичних та інших відповідників у текс-

тах різними мовами і в зіставному описі мов загалом. Він може слугувати надійною 

основою двомовного українсько-польського та польсько-українського видання тво-

рів письменника, а також джерелом подальших досліджень його творчості, таких як 

реконструкція його польського ідіолекту, виявлення стратегії й тактики автоперек-

ладу загалом та І. Франка зокрема, якісне та кількісне порівняння української та 

польської мови письменника, базою для створення словника мови польськомовних 

творів І. Франка (пор. «Словник російських творів Т. Шевченка» [Брицын 1985–

1986]). 

На матеріалі ПКФ зручно проводити загальнолінгвістичні дослідження, такі як 

з‘ясування особливостей мов, зокрема, типологічних, культурних відмінностей, а 

також виявлення універсальних ознак; реконструкція польської мови Львова та Га-
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личини ІІ пол. XIX–поч. XX ст.; знаходження лексичних, фразеологічних синтакси-

чних відповідників у мовах, а також укладення перекладних українсько-польського 

та польсько-українського словників. 

КТ з відповідним маркуванням конкретного автора дає можливість глибинно 

вивчати мову письменника, його стиль на орфографічному, морфологічному, лекси-

чному, логіко-семантичному, фразеологічному, синтаксичному, прагматичному, 

дискурсивному, текстуальному та інших рівнях. Це — необхідне джерело для су-

часних академічних видань і перевидань повного зібрання творів письменника, для 

укладання словника мови письменника, для порівняння різних (у тім числі прижит-

тєвих) варіантів того самого твору і т. д. 

Результатами першого етапу реалізації КТФ, тобто КТ ВПФ, стали: 

1) кодифікація усіх лексем ВПФ та їх слововживань, що може стати фундаментом 

лівої частини словника мови І. Франка тлумачного типу; 2) конкорданси творів, у 

яких користувач має можливість отримати усі контексти заданого слова, а конкор-

данс може стати фундаментом правої (пояснювальної) частини словника мови 

І. Франка тлумачного типу; 3) ЧС усіх українськомовних творів ВПФ, а саме списки 

слів і словоформ за спадом частот і за алфавітом, деякі з яких вийшли друком: «Пе-

рехресні стежки», «Boa constrictor», «Основи суспільності» [Бук, Ровенчак 2006, 

Бук 2012д, Бук 2013в]; 4) статистичні характеристики та параметри обстежених тек-

стів на лексичному рівні, а саме для кожного твору окремо та ВПФ загалом обчис-

лено: обсяг словника, тексту і словоформ; 5) на морфологічному рівні отримано кі-

лькість усіх частин мови; 6) на семантичному рівні виявлено обсяги власних та зага-

льних назв із подальшою класифікацією останніх; 7) на структурно-

комунікативному рівні — обсяги словника й тексту авторського й прямого мовлен-

ня; 8) окремі ресурси доступні для загального користування в Інтернеті, а саме кон-

корданс роману «Перехресні стежки» [Бук, Ровенчак 2006–2021]. 
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Розділ 3. ВПФ У ЛІНГВОСТАТИСТИЧНІЙ ПАРАМЕТРИЗАЦІЇ 

 

Розподіл слів у тексті має певну регулярність і творить його статистичну струк-

туру. Унаочнює її також ЧС (огляд ЧС української та зарубіжної лексикографії див. 

підрозділ 1.2.2 «Творчість І. Франка у контексті української і світової статистичної 

лексикографії та словників інтегрального типу»). Розвиток комп‘ютерної техніки 

пришвидшив укладання ЧС ідіоетнічних мов, функційних стилів, творчості пись-

менників тощо. ЧС як зручний інструмент отримання статистичної структури тексту 

подає інформацію про кількість уживання кожного слова в обстеженому матеріалі, 

що є визначальним для з‘ясування таких невід‘ємних характеристик тексту, як обсяг 

слововживань, словоформ та слів (лем), багатство словника, індекси різноманітності 

та концентрації, індекси епітетизації, номіналізації тощо, а також для виявлення 

ключових (домінантних) слів як конкретного твору, так й усієї мови письменника 

загалом. Оскільки квантитативний опис — обов‘язкова характеристика ідіолекту ав-

тора, то такого типу лексикографічна праця, як ЧС — важливий елемент усебічного 

дослідження творчості видатних особистостей, серед яких й І. Франко. За обсягом 

ЧС ВПФ — повний, оскільки охоплює власні назви, цифри, слова, написані некири-

личним алфавітом тощо.  

Мова І. Франка — не статична, а динамічна, що відображено у схемах-

зіставленнях як різних творів, так і варіантів тих самих творів письменника. 

Розділ ґрунтується на працях [Бук 2008б 2010а, б, д, ґ; 2011a, г; 2012б, д; 2013а, 

в; Бук, Ровенчак 2007, 2010б, 2019; Buk 2014; Buk, Rovenchak 2007]. 

 

3.1. Частотний словник ВПФ: макро- та мікроструктура, методика, принципи 

й етапи укладання 

Будучи зручною книгою, яка має чітку структуру і строге представлення різно-

манітних аспектів мовних одиниць, словник базується на основному принципі побу-

дови — максимум інформації на мінімумі простору — без шкоди інтересам читача.  

Макроструктура словника — це загальні проблеми організації словника як 
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складної багатопланової системи [Дубичинский 1998: 37]. ЧС ВПФ має таку стру-

ктуру: передмова, список умовних скорочень, основна частина, список джерел. Ос-

новна частина ЧС складається з таких розділів:  

Рангово-частотний список слів (список лем за спадом частот), який подає усі 

слова твору, зведені до початкової форми (леми), за спадом частот; у межах цього 

списку слова з частотою 1 (hapax legomena) подано окремо, в алфавітному порядку). 

Рангово-частотний список словоформ (список словоформ за спадом частот). 

Алфавітно-частотний список слів (виконує довідкову функцію, його завдання 

— допомогти користувачеві відшукати певне слово в Рангово-частотному списку 

або перевірити, що його в цьому творі немає). 

Принцип відбору матеріалу — суцільний, тобто в ЧС увійшли всі слова, напи-

сані будь-яким алфавітом, цифрові та інші позначки. Принцип подання слів у реєстрі 

— частотний та алфавітний (спочатку подано слова, написані кирилицею, далі — 

іншими алфавітами, тоді  — цифри та інші позначки). 

Цікаво, що у КТ ВПФ зафіксовано 118 слів, записаних цифрами (з них 7 — 

римськими), та 630 слів, написаних латинською графікою: німецькою (217), латин-

ською (88), польською (264), французькою (19), чеською (9), ідиш  (28), італійською 

(4). Сумарно таких слововживань у текстах ВПФ — 1 384. 

Принципи розрізнення омонімії та лематизації подано у підрозділі 

2.2.3.2 «Морфологічне анотування та проблема розрізнення лексико-морфологічної 

омонімії». 

Об‘єкт словникового коментаря ЧС ВПФ визначає його мікроструктуру, тобто 

будову словникової статті [Дубичинский 1998: 34]. У Рангово-частотному списку 

слів словникова стаття подає інформацію про ранг, слово, що йому відповідає, абсо-

лютну частоту вживання слова (скільки разів у тексті трапилося слово) й відносну 

частоту вживання слова (скільки відсотків тексту займає ця абсолютна частота) та 

відсоток покриття тексту (число, що означає, яку частку тексту займають слова із 

частотою, більшою або рівною частоті цього слова). Приклад наведено в табл. 3.1. 

Якщо два або більше слів мають однакову частоту, то в межах цього діапазону 
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слова розміщено за алфавітом. Наприклад, слова голова, рука, щоб/щоби/щоби-м у 

ЧС «Boa constrictor» (1884) мають однакову частоту 58 і, відповідно, ранги 50–52, 

див. табл. 3.2. 

Методика укладання ЧС — напівавтоматична: програма рахує словоформи, 

лематизація ручна, для наступного твору програма дає нові слова, які не траплялись 

у попередньому/попередніх. 

 

Таблиця 3.1 

Рангово-частотний список слів (зразок) 

Ранг Лема Абс. част. Відн. част., % Покриття, % 

1 І—820;Й—37 857 3,370 3,37 

2 ВІН 836 3,288 6,66 

3 НЕ 548 2,155 8,81 

4 В—454;У—79 533 2,096 10,91 

5 НА 422 1,660 12,57 

6 ТОЙ 372 1,463 14,03 

7 З—318;ЗІ—19;ЗО—10;ІЗ—9 356 1,400 15,43 

8 ГЕРМАН(ім‘я) 308 1,211 16,64 

9 ЩО(займ.) 268 1,054 17,70 

10 БУТИ 263 1,034 18,73 

 

 

Таблиця 3.2 

Алфавітне розміщення слів з однаковою частотою у ЧС (зразок) 

Ранг Лема Абс. част. Відн. част.,% Покриття, % 

 . . .    

50 ГОЛОВА 58 0,228 36,37 

51 РУКА 58 0,228 36,60 

52 ЩОБ—37;ЩОБИ—20;ЩОБИ-М—1 58 0,228 36,83 

 . . .    
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Присвоюючи словам з однаковою частотою послідовні ранги, послуговуємося 

підходом, представленим у [Шаров, Ляшевская 2009б; Baayen 2001: 13; 

Frekvenčný … 2017; Kytö 2009: 806; Lüdeling, Quasthoff et al. 2016; Popescu et al. 

2009: 10] та ін. Існує також погляд, коли таким словам присвоюють середнє 

арифметичне рангів, наприклад [ЧС СУХП 1981].  

ЧС укладається для кожного окремого твору у межах кожного жанру (поезія, 

мала проза, велика проза, літературно-критичні статті, епістолярій тощо) із 

розрізненням омонімії, прямого та авторського мовлення. Для того, щоби результати 

статистичного опису творів можна було коректно порівнювати між собою, важливо, 

щоби ЧС кожного твору було укладено за єдиною методикою: «відмінності, інколи 

вельми відчутні, у методиці побудови словників сильно ускладнюють їх коректне 

порівняння» [Якубайтис 1974: 300]. Принципи створення ЧС ВПФ розроблено з 

врахуванням практики укладання трьох ЧС функційних стилів української мови 

[Бук 2006a, б, е], а також з урахуванням графічних та граматичних відмінностей 

текстів І. Франка від сучасної літературної мови. 

В окремих словникових статтях подано: 

* омоніми (з відповідними помітками: ТО (спол.) і ТО (част.)); 

* форми, які відображають особливості мовлення персонажів, зокрема, 

фрагменти слів: ABE (нім., уривок від ABER), BRA (нім., уривок від BRAUCH); 

* словотвірні варіанти (люди і люде, перстень і перстінь, вічевий і вічовий, 

зачудуваний і зачудований, завідомлювати і завідомляти, кватира і квартира, 

келишок і келішок, сьогодні і сьогодня, ухо і вухо, задріботіти і задроботіти); 

* форми, які відображають особливості мовлення персонажів, зокрема, 

просторічні (адука(н)т і адвокат, переграф і параграф, казета і газета), та деякі 

інші. Виявити ці слова найзручніше у другому списку — алфавітному, де вони 

стоять поруч. 

Якщо в алфавітному списку паралельні форми слова віддалені одна від одної, 

тобто відрізняються початковими (або кінцевими) буквами, то біля менш частотної 

ставимо знак «зірочка» (*) і стрілку, що вказує на головне слово (). Паралельні 
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дієслівні форми на -сь також позначено знаком «зірочка» (*): 

УЧИТЕЛЬ * В~     5 

УЧИТЕЛЬКА * В~     1 

УЧИТИ * В~     1 

… 

ХОТІТИСЯ     15 

ХОТІТИСЬ *     3 

 

В одній словниковій статті подано фонетичні варіанти слів, де чергування 

початкових чи кінцевих літер пов‘язане з евфонією (милозвучністю мови, пор. поль-

ське w/we, z/ze, російське с/со, к/ко, також англійські неозначені артиклі a/an), при-

чому: 

– дієслівні форми із постфіксом -сь об‘єднано з формами на -ся (за винятком 

тих, які у творі вжито виключно у формі на -сь): дивитися/дивитись, бачити-

ся/бачитись, лякатися/лякатись; 

– паралельні форми слів з початковими в- та у- об‘єднано у словниковій статті з 

початковим в-: в/у; вбити/убити, вважатись/уважатися, весь/увесь/ввесь, вложи-

ти/уложити, всякий/усякий, вулиця/улиця, вчорашній/учорашній;  

– дієслова іти/йти; 

– варіанти типу вухо/ухо, ледве/ледво (ледви не ледви/ледве-не-ледво), стіль-

ки/стілько, трохи/троха і подібні, оскільки у 50-томному виданні творів І. Франка 

розрізнення наведених форм є штучним: авторську форму (тілько, стілько, скілько, 

ледво, троха тощо) залишено у мовленні персонажів, а сучасну літературну форму 

(тільки, стільки, скільки, ледве, трохи тощо) подано в інших випадках [Франко 

1976–1986. Т. 1: 14–15]. 

– сполучники щоб/щоби, і/й;  

– частки ж/же, б/би/би-м, ще/іще;  

– прийменники з/із/зі/зо, від/відо, та деякі ін. 
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Слова, особливість вимови яких графічно передано дефісом, уважали фонетич-

ними варіантами: моя і мо-о-я, мені і ме-е-е-ні, голова, го-ло-ва і голо-о-ва. 

Ті скорочення, які у 50-томнику розшифровано у квадратних дужках (кс[ьондз], 

т[ак] зв[аний], гульд[енів], з[олотих] р[инських]), ураховуємо як повну форму (ксь-

ондз, гульденів). 

У тих словникових статтях, де наведено більше ніж одну форму слова, незмінна 

частина позначається тильдою ~, причому вказано частоту вживання кожного варіа-

нта або одного з них, див. табл. 3.3. 

 

Таблиця 3.3 

Подання фонетичних варіантів слів у ЧС (зразок) 

Ранг Лема Абс. част. 
Відн. 

част., % 

Покриття, 

% 

1 І—820;Й—37 857 3,370 3,37 

 . . .    

4 В—454;У—79 533 2,096 10,91 

 . . .    

7 З—318;ЗІ—19;ЗО—10;ІЗ—9 356 1,400 15,43 

 . . .    

167 ДИВИТИСЯ(~СЬ—1) 21 0,083 52,23 

 . . .    

302 ВПАСТИ—3;У~—9 12 0,047 60,49 

 . . .    

 

Словникову статтю 

420 ВДАТИСЯ(~СЬ—1)—2;У~(~СЬ—2)—6 8 0,031 65,16 

потрібно інтерпретувати так: форма ВДАТИСЬ трапилась 1 раз, відповідно, форма 

ВДАТИСЯ — 2 – 1 = 1 раз; УДАТИСЬ — 2 рази, форма УДАТИСЯ, відповідно, 6 –

 2 = 4 рази, разом у всіх варіантах — 2 + 6 = 8 разів. 
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Не зводили до єдиного слова такі: влюблений/улюблений, вклад/уклад, впада-

ти/упадати («Перехресні …»), оскільки вони мають різні значення: 

... мов який влюблений хлопчина … = закоханий 

... не доторкнувся своєї улюбленої легоміни … = який подобається більше, ніж 

інші 

 

Твоя пенсія наразі буде йти на вклади в господарство = внески 

... цілим вихованням, цілим життям, укладом, … попсовано її етичні основи = 

встановлений порядок, що склався у житті, побуті, родині 

 

І чого ж тут гніватись і в пафос впадати? = пафосувати (дія за значенням 

іменника) 

Впадала на різні здогади … = здогадувалася (дія за значенням іменника) 

Супроти рішучого зізнання сих дівчат усяке підозріння супроти вашої жінки 

упадає = зникає 

 

Наголос у словнику подаємо лише в тому випадку, коли він відіграє смислоро-

зрізнювальну роль (сáмий і самúй, вúкликати і викликáти) або поданий у тексті 

([річ] набутнá), оскільки загальна акцентуація мовлення Галичини зламу ХІХ–

ХХ ст. потребує окремого дослідження. 

Визначальною ознакою ЧС є те, що в ньому слова розміщують у порядку спа-

дання частоти, причому порядковий номер слова у списку називають рангом. Тобто 

слово з найбільшою частотою має ранг 1, наступне — 2 і т. д. Таке подання інфор-

мації дає змогу обчислити, яку частку тексту (покриття) становлять слова з 

найбільшою частотою. Величину покриття тексту для певного рангу обчислюють як 

відношення суми абсолютних частот усіх слів з меншими рангами до загальної кіль-

кості слів у тексті. Співвідношення між рангом слова та покриттям тексту подано у 

табл. 3.4. та на рис. 3.1. 
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Із табл. 3.4 видно, що перших за частотністю 25 слів покривають 31 % тексту, 

перших 100 слів — 50 %, 1000 слів — 79 % тексту.  

 

Таблиця 3.4 

Співвідношення між рангом слова та величиною покриття тексту  

на прикладі роману І. Франка «Для домашнього огнища» 

Ранг Покриття, % Ранг Покриття, % Ранг Покриття, % 

1 3,33 200 58,83 1 500 83,99 

5 11,78 300 63,87 2 000 87,39 

10 18,88 400 67,45 3 000 91,96 

25 31,13 500 70,25 4 000 94,46 

50 40,19 600 72,56 5 000 96,69 

75 45,65 750 75,39 6 000 98,92 

100 49,59 1 000 79,01 6 484 100,00 
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Рис. 3.1. Залежність величини покриття тексту (П) від рангу леми (r)  

на прикладі роману І. Франка «Для домашнього огнища» 
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В Алфавітно-частотному списку слів усі слова та фонетичні варіанти слів по-

дано в окремих словникових статтях із вказівкою на абсолютну частоту вживання 

(яка допоможе їх знайти у Рангово-частотному списку слів) у тексті прямого й ав-

торського мовлення (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Алфавітно-частотний список слів (зразок) 

Лема Разом 
Авторське 

мовлення  

Пряме 

мовлення  

А-АХ 1 0 1 

А(виг.) 1 0 1 

А(спол.) 258 191 67 

А(част.) 1 0 1 

АБИЩО 1 0 1 

АБО(спол.) 24 23 1 

АБО(част.) 2 0 2 

АДИ 1 0 1 

АДІТ 1 0 1 

АЖ 56 47 9 

АЛЕ 157 148 9 

АНГЕЛИК 1 0 1 

АНГЕЛЬСЬКИЙ 1 1 0 

 

Біля фонетичного варіанта слова, який в Частотному списку об‘єднано з основ-

ним варіантом, стоїть «зірочка» (*), див. табл. 3.6. 

Отже, за класифікацією частотних словників, наведеною В. Перебийніс [Пере-

бийніс 2000], ЧС ВПФ є: 1) за одиницями підрахунку — частотний словник слів та 

словоформ; 2) за обсягом вибірки — невеликий; 3) за характером вибірки — частот-

ний словник конкретного твору; 4) за обсягом — повний; 5) за характером подання 

матеріалу — алфавітно-частотний і частотно-алфавітний; 6) за статистичними хара-

ктеристиками одиниць — частотний словник абсолютної та відносної частоти без 

статистичних її оцінок.  
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Таблиця 3.6 

Фіксація фонетичного варіанта слова у частотному списку 

Лема Разом 
Авторське 

мовлення  

Пряме 

мовлення  

УСМІХ 5 5 0 

УСМІХНЕНИЙ 1 1 0 

УСМІХНУТИСЯ 1 1 0 

УСПІТИ* 3 3 0 

УСПОДУ(присл.) 1 1 0 

УСПОКОЄННЯ 1 1 0 

УСПОКОЇТИ 3 3 0 

УСПОКОЇТИСЯ 4 4 0 

УСПОКОЮВАТИСЯ 1 1 0 

УСТА 6 6 0 

УСТАТИ* 1 1 0 

УСХНУТИ 1 0 1 

УТЕРПІТИ 2 2 0 

УТИРАТИ* 1 1 0 

УТИХНУТИ* 1 1 0 

УТИХОМИРИТИСЬ 1 1 0 

УТІКАТИ 9 9 0 

УТІХА* 7 5 2 

 

 

Етапи укладання частотного словника. ЧС кожного твору І. Франка укладе-

но напіватоматичним способом у декілька етапів: 

1. Автоматичне отримання ЧС як словоформ окремого твору з електронного 

КТ. 

2. Автоматичне отримання ЧС лем окремого твору з електронного КТ. 

3. Розташування всіх зведених лем шляхом сортування в алфавітному порядку. 

Результатом цієї операції стають допоміжні списки ЧС слів за алфавітом. 

4. Зведення фонетичних варіантів слів в одну словникову статтю: в/у, і/й і т. д. 

Так, ЧС кожного окремого твору І. Франка містить три списки: 1) ЧС слів за 

спадом частот; 2) ЧС словоформ за спадом частот; 3) ЧС слів за алфавітом. Останній 

виконує допоміжну роль для знаходження слова. На сьогодні створено ЧС усіх 
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дев‘яти творів ВПФ, написаних українською мовою, деякі з них вийшли друком: 

«Boa constrictor» [Бук 2013в], «Основи суспільності» [Бук 2012д], «Перехресні стеж-

ки» [Бук, Ровенчак 2007].  

Отже, у роботі розроблено методику, принципи та етапи укладання комплекс-

ного ЧС ВПФ. Сформовано його макро- та мікроструктуру. У результаті, ВПФ упе-

рше отримала повну кількісну характеристику, комплексний квантитативний опис 

творів І. Франка, а саме обсяг романів, кількість різних словоформ та слів, індекс рі-

зноманітності (багатство словника), середню повторюваність слова в тексті, кіль-

кість hapax legomena, індекс винятковості у тексті та у словнику, індекс концентра-

ції та ін. Крізь призму ЧС лексичний склад та морфологічні властивості ВПФ отри-

мали нову інтерпретацію. 

 

3.2. Статистична структура тексту творів ВПФ 

Статистична структура тексту (ССТ) — це розподіл частоти одиниць мови в те-

ксті, що має певну регулярність. Він різний для різних мовних елементів. Напри-

клад, «Статистичні параметри стилів, що встановлюються на різних рівнях, мають 

неоднакову стилерозрізнювальну потужність для різних пар стилів: більш спорідне-

ні стилі найвиразніше розмежовуються на синтаксичному рівні, менш споріднені — 

на лексичному» [Перебийніс 1967: 239]. ССТ розуміється як його кількісна органі-

зація, як його модель [Перебийніс та ін. 1985: 130]. Потенційно «аналіз статистичної 

структури тексту дозволяє встановити чимало різних його властивостей: побудувати 

лексичний спектр (розподіл частот слів у тексті) для кожного ЧС, особливо ЧС ав-

торських стилів; виявити ступінь близькості лексичних спектрів для реєстру і для 

тексту, співвідношення між реєстром і текстом у вибірках із творів різних авторів, 

темпи приросту нових слів з розвитком тексту; вирахувати індекси різноманітності 

співвідношень реєстру і тексту (співвідношення обсягу реєстру до обсягу тексту), 

індекси винятковості (співвідношення слів з частотою 1 до обсягу тексту або до об-

сягу реєстру), індекси концентрації (відношення кількості слів з високими частота-

ми до обсягу реєстру або тексту) і багато інших» [Перебийніс 2014: 51]. 
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ССТ описують певні закони й теоретичні формули (Закон переваги, Закон 

Ципфа, Закон Мандельброта та ін.). СТТ на рівні лексем, як правило, визначають за 

даними частотного словника, що подає до кожної реєстрової одиниці її частотність, 

тобто кількість уживання в тексті. Різниця між ССТ є одним із критеріїв унаочнення 

відмінностей між різними текстами, стилями, авторами. Визначенню й уточненню 

структурно-кількісних закономірностей будови тексту присвячено праці 

П. Алексєєва, Ґ. Альтмана, Ґ. Віммера, Н. Дарчук, Р. Кьолера, М. Муравицької, 

А. Павловського, В. Перебийніс, І. Попеску, М. Рушковського, Ю. Тулдави, 

А. Шайкевича [Алексеев 2001; Дарчук 1976, Муравицька 1967; Перебийніс 2000, 

2002; Тулдава 1987; Шайкевич 1990, 2001; Alekseev 2005; Altmann 1999; Köhler, 

Altmann 2005; Pawłowski 2001, 2006; Popescu, Altmann 2006; Ruszkowski 2004a; 

Wimmer Altmann 2005; Wimmer et al. 2003] та інших авторів, які розглядають ЧС як 

лінгвістичну модель, вивчення якої сприяє виявленню законів функціонування мови 

та мовлення.  

Наприклад, було виявлено, що при збільшенні обсягу тексту відносна різно-

манітність лексики (її багатство) зменшується, а середня повторюваність збіль-

шується [Тулдава 1987: 57–58]. Також із ростом тексту простежують зменшення 

швидкості появи нових слів. «... зі збільшенням довжини тексту приріст нових слів 

уповільнюється і поповнення відбувається за рахунок повнозначних частин мови, у 

чому виявляються … певні закономірності породження тексту» [Дарчук 1976: 102]. 

Отже, під час аналізу спеціальної наукової літератури визначено найважливіші 

статистичні параметри, за якими далі охарактеризовано кожен твір ВПФ: 

1. Обсяг тексту (N) — найзагальніша кількісна характеристика — це сума 

усіх слововживань, тобто слів між пробілами, у тексті. 

2. Обсяг словника, кількість лексем, зведених до початкової форми (V). 

3. Багатство словника (індекс різноманітності, V/N) — величина, яку об-

числюють як відношення обсягу словника лексем до обсягу тексту. Вона обернено 

пропорційна довжині тексту, тобто, чим довший текст, тим потенційно менше 

з‘являється у ньому нових слів [Перебийніс та ін. 1985: 143].  
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4. Середня повторюваність слова в тексті (N/V) — величина, обернена до 

попередньої — це відношення обсягу тексту до обсягу словника лексем (N/V).  

5. Кількість hapax legomena, мн. від д.-грецьк. ἅπαξ λεγόμενον «сказане один 

раз» (V1) — це кількість слів, що трапилися в романі один раз. А. Корнаї стверджує, 

що це загальномовна універсалія: «гапакси покривають 40–60 % будь-якого тексту» 

[Kornai 2008: 72]. За допомогою величини hapax legomena обчислюють індекс ви-

нятковості словника і тексту.  

6. Індекс винятковості (індекс варіативності лексики) тексту (V1/N). 

7. Індекс винятковості (індекс варіативності лексики) словника (V1/V). 

8. Кількість високочастотної лексики у тексті (V10т). Умовно прийнято, що 

це слова, які у тексті мають частотність, вищу за 10. У тексті гапакси покривають 

близько 7 %, а високочастотна лексика — 75 %. Цей феномен, відкритий Дьюї на 

початку ХХ ст., називається законом переваги. Він полягає в тому, що мова і мов-

лення надають перевагу невеликій кількості одиниць, які функціонують часто, тоді 

як переважна кількість одиниць є низькочастотними. 

9. Кількість високочастотної лексики у словнику (V10сл), тобто кількість 

слів, які у словнику мають частотність вищу за 10.  

10. Індекс концентрації у тексті (V10т/N) позначає частку тексту, яку займають 

слова із високою частотою. Його обчислюють як відношення кількості високоча-

стотних слів до обсягу тексту. Ця характеристика є протилежною до індексу винят-

ковості тексту. 

11. Індекс концентрації у словнику (V10сл/V) вказує частку словника, яку зай-

мають слова із високою частотою. Його обчислюють як відношення кількості висо-

кочастотних слів до обсягу словника. Ця характеристика є протилежною до індексу 

винятковості словника.  

12. Морфолого-статистичні характеристики: кількість кожної частини мови 

у словнику і тексті. Виявлення й аналіз кількісного співвідношення частин мови у 

тексті є важливим процесом у визначенні особливостей ідіолекту письменника. Сам 

І. Франко ретельно ставився до добору в тексті тієї чи іншої частини мови. У статті 
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про переклад «Каменярів» знаходимо його міркування з цього приводу: «Коли слова 

перших трьох категорій [іменники, дієслова, прикметники] творять головну основу 

словесного твору, надаючи йому зміст і акцію, то слова другої категорії [займенни-

ки, прислівники, злучники] — се наче тінювання в малярстві, що оживляє і упла-

стичнює картину» [Франко 1976–1986. Т. 39: 7–20; Франко 1912].  Завдяки морфо-

логічному маркуванню корпусу текстів біля кожного слова у базі даних вказано йо-

го частиномовну належність, тому за допомогою комп‘ютерної програми можна ав-

томатично обчислити кількість слів кожної частини мови у кожному окремому творі 

чи іншому відрізку тексту. 

13. Індекс епітетизації (відношення суми вживань іменників до суми вживань 

прикметників).  

14. Індекс дієслівних означень (відношення суми вживань прислівників до 

суми вживань дієслів) [Kamińska-Szmaj 1988: 13]. 

15. Ступінь номінальності (відношення суми вживань іменників до суми вжи-

вань дієслів) [Ruszkowski 2004]. 

16. Співвідношення прямого та авторського мовлення у творі становить 

окремий науковий інтерес, оскільки художня проза — не гомогенна, як часто трак-

тують її дослідники, а містить інтегральне поєднання розмовно-побутового та нара-

тивного мовлення [Axelsson 2009: 191]. 

16.1. Багатство словника у прямому та авторському мовленні. 

16.2. Частини мови у прямому та авторському мовленні. 

16.3. Порівняння зазначених статистичних даних твору зі середньо-

статистичними даними ВПФ. 

 

3.3. Статистичні характеристики ВПФ 

3.3.1. Статистичні характеристики словника і тексту роману «Борислав 

сміється» (1880–1881), отримані у результаті аналізу ЧС твору. 

1. Обсяг тексту (N) — 77 455 слововживань, тобто серед творів І. Франка, до 

яких укладено ЧС, це другий за величиною після «Перехресних …» (93 890), що пе-
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ребільшує «Основи …» (67 172), «Для домашнього …» (44 841), «Великий шум» 

(37 005).  

2. Відповідно, й обсяг словника лексем (V) — 8 576 — у цьому творі також бі-

льший.  

3. Багатство словника (V/N) — 0,111. Цей показник у «Бориславі …» більший, 

ніж у «Перехресних …» (0,106), і менший за інші твори ВПФ: «Основи …» (0,125), 

«Для домашнього …» (0,144), «Великий шум» (0,175) і т. д., оскільки багатство сло-

вника обернено пропорційне довжині тексту, тобто, чим довший текст, тим потен-

ційно менше з‘являється у ньому нових слів [Перебийніс та ін. 1985: 143].  

4. Середня повторюваність слова у тексті (N/V) — 9,03, тобто в середньому ко-

жне слово трапляється у тексті 9 разів.  

5. Кількість слів, що трапилися в романі один раз — hapax legomena (V1) — 

4 371, тобто вони займають більше, ніж половину словника (50,97 %). Приблизно 

такі самі результати і для інших творів: у «Перехресних …» вони займають 49,18 % 

словника, «Основах …» — 51,76 %, «Для домашнього …» — 51,85 %, «Великому 

шумі»— 56,7 %. Саме в них криється основне багатство лексикону письменника.  

6. Індекс винятковості тексту (V1/N) — 0,056.  

7. Індекс винятковості словника (V1/V) — 0,51. Дві останні величини логічно 

корелюють із відповідними даними ЧС інших творів: «Перехресні …» (0,052/0,49), 

«Основи …» (0,065/0,52), «Для домашнього …» (0,075/0,52), «Великий шум» 

(0,091/0,520). 

8. Кількість високочастотної лексики у тексті (V10т) — 61 325, що становить 

79,17 % обсягу його тексту. 

9. Кількість високочастотної лексики у словнику (V10сл) — 918, що становить 

10,70 % його словника. У «Перехресних …» відповідні показники логічно більші: 

74 651 (79,5 %) та 1 123 (11,3 %), в решти творах меншого обсягу ці показники логі-

чно менші: в «Основах …» 51 021 (75,95 %) та 796 (9,48 %), «Для домашнього …» 

32 531 (72,5 %) та 602 (9,2 %), «Великому шумі» 25 456 (68,8 %) та 479 (7,4 %). 

10. Індекс концентрації тексту (V10т/N) — 0,79. 
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11. Індекс концентрації словника (V10сл/V) — 0,11. В принципі, чим менше у те-

ксті високочастотних слів, тим різноманітніша лексика тексту і навпаки.  

12. Морфолого-статистичні характеристики показано у табл. 3.7. 

 

Таблиця 3.7 

Частотність частин мови у словнику і тексті роману І. Франка  

«Борислав сміється» у зіставленні з його великою прозою загалом  

Частини мо-

ви 

Слів у 

тексті,  % 

Слів у тексті 

ВПФ, % 

Слів у слов-

нику, % 

Слів у словнику 

ВПФ, % 

Службові 27,4 25,8 3,1 2,2 

Іменники 21,3 23,5 30,8 35,5 

Дієслова 18,4 18,1 36,9 33,2 

Прикметники 7,0 7,5 18,4 20,5 

Займенники 15,4 15,6 1,0 0,8 

Прислівники 9,1 8,4 8,8 7,1 

Числівники 1,3 1,1 0,9 0,7 

Фраґменти 0,0 0,0 0,0 0,1 

 

100 100 100 100 

 

Таблиця 3.7. показує, що у тексті «Борислава …» дієслів, прикметників, займен-

ників та числівників стільки само, як й у ВПФ, лише іменників на 2 % менше, а 

службових (на 2 %) та прислівників (на 1 %) більше. Словник натомість відрізняєть-

ся суттєвіше: іменників у повісті на 5 %, а прикметників — на 2 % менше, ніж у 

ВПФ; дієслів, навпаки, — більше на майже на 4 %. Отже, порівняно із загальною 

ВПФ словник дієслів повісті багатший, а словник іменників — бідніший.  

13. Індекс епітетизації 3,04. 

14. Індекс дієслівних означень 0,50. 

15. Ступінь номінальності 1,15. 
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Таблиця 3.8 

Кількісні реляції між частинами мови у романі І. Франка «Борислав сміється»  

у зіставленні ВПФ загалом та українською художньою прозою 

 «Борислав 

сміється» 

Велика проза 

І. Франка 

Українська 

художня проза 

Індекс епітетизації 3,04 3,13 3,00 

Індекс дієслівних означень 0,50 0,46 0,46 

Ступінь номінальності 1,15 1,30 1,41 

 

Із даних табл. 3.8. видно, що на один прикметник у «Бориславі …» припадає ме-

нше іменників, ніж в узагальненій ВПФ, а отже, тут більше епітетів. Ця характерис-

тика майже ідентична до узагальненого показника української художньої прози. 

Співвідношення прислівників до дієслів демонструє, що у «Бориславі …» більше 

дієслівних означень, ніж як у ВПФ, так і в українській художній прозі. 

16. Співвідношення прямого та авторського мовлення 33 330/44 125 слововжи-

вань у ширшому контексті запропоновано у табл. 3.9. 

Таблиця 3.9 

Співвідношення прямого та авторського мовлення  

у романі І. Франка «Борислав сміється» 

Роман Пряме  

мовлення 
Авторське  

мовлення 
Разом 

 слово-

вживань 
% слово-

вживань 
% слово-

вживань 
% 

«Борислав сміється» 33 330 43,0 44 125 57,0 77 455 100 

ВПФ загалом 206 691 40,8 300 031 59,2 506 722 100 

 

Із таблиці бачимо, що кількісна пропорція нарації автора і персонажів у «Борис-

лаві …» не суттєво (на 2 %) відхиляється від середнього значення для ВПФ загалом. 
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Таблиця 3.10 

Багатство словника у прямому й авторському мовленні  

у романі І. Франка «Борислав сміється» 

Пряме мовлення Авторське мовлення Разом 

багатство слововж. багатство слововж. багатство слововж. 

0,12 33 330 0,16 44 125 0,11 77 455 

 

Таким чином, завдяки аналізу ЧС роману «Борислав …» отримано важливі 

кількісні характеристики, які становлять статистичну структуру його тексту. 

Квантитативні параметри твору корелюють з аналогічними величинами інших 

творів великої форми І. Франка і дають змогу визначити його місце серед них. ССТ 

роману у перспективі також може увиразнити лексичні особливості твору, що 

становить окремий науковий інтерес і стане темою подальшого дослідження твору, 

оскільки кількісна та якісна сторони мови та мовлення корелюють і взаємопов‘язані. 

 

3.3.2. Статистичні характеристики словника і тексту повісті І. Франка 

«Захар Беркут» (1883), отримані під час аналізу ЧС твору: 

1. Обсяг тексту (N) — 50 223 слововживання. 

2. Обсяг реєстру словника (V) — 6 520 різних слів.  

3. Багатство словника (V/N) — 0,13, і воно збігається з «Основами …» (0,13), 

однак більше, ніж в «Перехресних …» і «Бориславі …» (0,11), проте менше, ніж у 

«Великому шумі» (0,18) і «Для домашнього …» (0,15). 

4. Середня повторюваність слова в тексті (N/V) — 7,7 разів.  

5. Кількість hapax legomena (V1) — 3 250. 

6. Індекс винятковості тексту (V1 /N) — 0,065. 

7. Індекс винятковості словника (V1/V) — 0,49.  

8. Кількість високочастотних слів у тексті (V10т) — 37 680.  

9. Кількість високочастотних слів у словнику (V10сл) — 686.  
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10. Індекс концентрації тексту (V10т/N) — 0,75. 

11. Індекс концентрації словника (V10сл/V) — 0,10.  

12. Морфолого-статистичні характеристики твору у зіставленні з ВПФ загалом 

демонструє табл. 3.11. 

Таблиця 3.11 

Частотність частин мови у словнику і тексті  

повісті «Захар Беркут» у зіставленні з ВПФ загалом 

Частини мови 
Слів у 

тексті, % 

Слів у тексті 

ВПФ, % 

Слів у  

словнику, % 

Слів у словни-

ку ВПФ, % 

Службові 24,21 25,8 2,75 2,2 

Іменники 26,26 23,5 30,93 35,5 

Дієслова 16,78 18,1 35,33 33,2 

Прикметники 9,75 7,5 20,74 20,5 

Займенники 14,32 15,6 0,85 0,8 

Прислівники 7,64 8,4 8,82 7,1 

Числівники 1,03 1,1 0,57 0,7 

Фраґменти 0,00 0,0 0,02 0,1 

 

100,00 100 100,00 100 

 

Впадає у вічі перевага у тексті «Захара …» іменників (26,26 %) над службовими 

частинами мови (24,21), які, зазвичай, мають перше місце (див. ЧС інших творів 

Франка). Майже на 10 % нижче розташовані дієслова (16,78 %); прикметники 

(9,75 %) та прислівники (7,64 %) відстають ще на п‘ять пунктів. Числівники займа-

ють усього 1,03 % тексту. 

У реєстрі ж словника найбагатшими частинами мови виявилися дієслово 

(35,33 %), іменник (30,93 %) та прикметник (20,74), які значно випереджають при-

слівники (8,82 %), службові (2,75 %), займенники (0,85 %) та числівники (0,57 %). 

Ці дані унаочнено у вигляді гістограм на рис. 3.2 а, б. 
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Із табл. 3.11 також бачимо, що у зіставленні з ВПФ текст «Захара …» містить 

на 3 % більше іменників, на 2 % більше прикметників за рахунок 3 % меншої кіль-

кості дієслів. Словник «Захара …» порівняно з ВПФ, навпаки, має на 4,5 % менше 

іменників, на 2 % більше дієслів. Таким чином, у творі іменники, займаючи менше 

словника, активніше функціонують у тексті, а дієслова — займаючи більше словни-

ка — менш активні у тексті. З цього випливає, що багатство лексики «Захара …» пі-

двищують саме дієслова і понижують іменники. 

Лінгвісти акцентують важливість квантитативного дослідження розподілу час-

тин мови, оскільки вони мають стилерозрізнювальну потужність, «хоч процентне 

співвідношення їх у тексті і реєстрі є різне: кількість істотних розходжень між про-

центними показниками частин мови у тексті більша, ніж у реєстрі, особливо у таких 

повнозначних частин мови, як дієслово, іменник, прислівник» [Перебийніс та 

ін. 1985: 186]. 

13. Індекс епітетизації 2,69.  

14. Індекс дієслівних означень 0,45. 

15. Ступінь номінальності 1,56. 

 

  

а б  

Рис. 3.2. Гістограми: — відсотковий розподіл частин мови у тексті повісті «Захар 

Беркут»; б — відсотковий розподіл частин мови у реєстрі словника повісті «Захар 

Беркут» 
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Таблиця 3.12 

Співвідношення прямого й авторського мовлення  

у повісті І. Франка «Захар Беркут» 

Пряме мовлення Авторське мовлення Разом 

слововживань % слововживань % слововживань % 

17 229 34,3 32 994 65,7 50 223 100 

 

Із наведених даних видно, що пряме мовлення займає третину повісті, всього 

34,3 %. Це трохи менше, ніж у середньому у більшості творів ВПФ, пор.: «Борис-

лав …», «Не спитавши …», «Для домашнього …», «Основи …», «Перехресні …», 

«Великий шум» (42,1–49,1 %), проте більше, ніж у «Boa constrictor» (12,4 %). Твір 

«Захар …», як і «Петрії …» — історичні твори, які потребують більше авторського 

опису, відповідно, діалогів тут менше: 34,3 і 30,7 %. 

Завдяки ономастичній анотації корпусу повісті «Захар Беркут» виявлено кіль-

кісні характеристики власних назв у творі (табл. 3.13). 27 антропонімів у 1 203 ужи-

ваннях значно переважають над 17 топонімами у 82 слововживаннях. Так, імен пер-

сонажів, що належать до найчастотнішого шару лексики, у повісті всього 20, які 

мають сукупну частотність у тексті 879. Найчастотніше ім‘я — Максим (282). За-

хар (152) займає серед іменникá аж четверте місце, пропустивши вперед Мирославу 

(175) й Тугара (161). Прізвищ — усього 7 із загальною частотністю 324: тут Беркута 

(68), що зайняв третє місце, випереджають Вовк (147) та Бурунда (93). 
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Таблиця 3.13 

Кількісні характеристики власних назв 

повісті І. Франка «Захар Беркут» 

Власна назва Текст Словник 

Ім‘я 879   20 

 Прізвище 324   7 

 Місто 18   8 

 Село 25   4 

 Місцевість 21   2 

 Країна 25   3 

 Інше 1   1 

   1293 

 

45 

  

 

Серед топонімів у тексті кількісно домінують місцевості (Тухольщина (31), Під-

гір’я (2)) над селами (Тухля (21), Синевідсько (2), Корчин, Тустань (1)), містами (Га-

лич (8), Київ (3), Перемишель (2), Канів, Новгород (1)... ) і країнами (Русь (15), Уго-

рщина (2), Волощина (1)). 

Лінгвостатистичне дослідження повісті І. Франка «Захар Беркут» — логічний 

етап проєкту комплексної кількісної параметризації великої прози письменника. Ві-

дповідно до тенденцій сучасної світової лексикографії ЧС твору укладено на базі 

електронного КТ з відповідним внутрішнім та зовнішнім маркуванням, застосовано 

комп‘ютерні програми опрацювання тексту. Такий підхід уможливив автоматичне 

отримання важливих даних статистичної структури тексту, частин мови, власних 

назв тощо. 
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3.3.3. Статистичні характеристики словника і тексту роману І. Франка «Не 

спитавши броду» (1885–1886), отримані під час аналізу ЧС твору: 

1. Обсяг тексту (N) — 49 170 слововживань. За величиною «Не спитавши …» 

перебуває на шостому місці після творів «Перехресні …» (93 890), «Борислав …» 

(77 455), «Основи …» (67 172), «Петрії …» (52 751), «Захар …» (50 223), перед тво-

рами «Для домашнього …» (44 841), «Великий шум» (37 005), «Boa constrictor» (25 

427). Як видно з наведених даних, за розміром твір найбільше наближений до «Заха-

ра …», а оскільки статистичні характеристики коректно порівнювати лише з тими, 

які отримані на вибірці такого ж розміру, то зроблено зіставлення саме з цим твором 

за результатами, поданими у підрозділі 3.3.2. «Захар Беркут» (1883) та у [Бук 2010а]. 

2. Загальна кількість лем у тексті (V) —7 140 (у «Захарі …» — 6 520).  

3. Багатство словника (V/N) — 0,15 (у «Захарі …» — 0,13). 

4. Середня повторюваність слова в тексті (N/V) — 6,9, тобто в середньому кожне 

слово в обстеженому тексті вживається майже 7 разів, що трохи менше, ніж у «Заха-

рі …» (7,7 разів). 

5. Кількість hapax legomena (V1) — 3 836 (що становить 7,8 % для тексту і 

53,7 % для словника).  

6. Індекс винятковості для тексту (V1/N) — 0,08. 

7. Індекс винятковості для словника (V1/V) — 0,53. 

8. Кількість високочастотної лексики у тексті (V10т) — 35 938 (73,09 %).  

9. Кількість слів високочастотної лексики у словнику (V10сл) — 625 (8,75 %). 

10. Індекс концентрації у тексті (V10т/N) — 0,73. 

11. Індекс концентрації у словнику (V10сл/V) — 0,09. 

12. Морфолого-статистичні характеристики твору. 

 

Як показує табл. 3.14, найчастотнішими словами у тексті очікувано є службові 

частини мови: займаючи у словнику менше, ніж 3 %, у тексті вони функціонують 

найактивніше і займають більше, ніж його чверть (26,63 %). Подібну високу актив-

ність у тексті має ще один замкнений клас слів — займенники: маючи менше відсот-
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ка у словнику, вони займають майже 16 % тексту. Приблизно однакову частку у сло-

внику (відповідно, 7,1–8,8 і 0,6–0,9 %) й тексті (відповідно, 7,0–9,1 і 0,8–1,3 %) пок-

ривають прислівники та числівники: 8,15/8,60 та 1,08/0,80, відповідно. 

 

Таблиця 3.14 

Частотність частин мови у словнику і тексті роману  

І. Франка «Не спитавши броду» у зіставленні з ВПФ загалом 

Частини мови 
Слів у 

тексті, % 

Слів у тексті 

ВПФ, % 

Слів у словнику, % Слів у слов-

нику ВПФ, % 

Службові 26,63 25,8 3,0 2,2 

Іменники 22,29 23,5 33,4 35,5 

Дієслова 18,32 18,1 34,3 33,2 

Прикметники 7,91 7,5 19,1 20,5 

Займенники 15,62 15,6 0,9 0,8 

Прислівники 8,15 8,4 8,6 7,1 

Числівники 1,08 1,1 0,8 0,7 

Фраґменти 0,0 0,0 0,0 0,1 

 100,00 100 100,00 100 

 

Найрізноманітнішими виявились іменники, дієслова та прикметники: їх віднос-

на кількість у словнику, навпаки, перевищує відносну кількість у тексті. Іменники 

становлять фактично 23 % тексту і 33 % словника, відносна кількість дієслів у тексті 

(34 %) вдвічі перевищує їх відносну кількість у словнику (18 %), у прикметників пе-

ревищує майже втричі: 19/8 %. Саме від цих морфологічних класів залежить багатс-

тво лексики твору. Гістограми на рис. 3.3 а, б наочно демонструють цю ситуацію. 

У зіставленні з ВПФ як текст, так і словник роману демонструють фактично 

ідентичні числа, лише іменників у словнику на 2 %, а дієслів і прислівників на 1 % 

більше, а прикметників на 1 % менше. Отже, «Не спитавши …» порівняно з іншими 
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творами цієї групи — морфологічно найбільш наближений до середньостатистичної 

ВПФ. 

13. Індекс епітетизації — 2,82. 

14. Індекс дієслівних означень — 0,44. 

15. Ступінь номінальності — 1,22. 

16. Кількісні реляції між частинами мови у романі І. Франка «Не спитавши …» 

подано порівняно з повістю «Захар …» та середнім показником для прози І. Франка 

у табл. 3.15. 

 

  

а б  

Рис. 3.3: Гістограми: а — відсотковий розподіл частин мови у тексті роману «Не 

спитавши броду»; б — відсотковий розподіл частин мови у реєстрі словника 

роману «Не спитавши броду» 

Таблиця 3.15 

Кількісні реляції між частинами мови у творах «Не спитавши броду», «Захар 

Беркут», ВПФ загалом та в українській художній прозі 

 Не спитавши 

броду 

Захар Беркут Проза І. Франка Українська проза 

Індекс епітетизації 2,82 2,69 3,13 3,00 

Індекс дієслівних 

означень 
0,44 0,46 0,46 0,46 

Ступінь 

номінальності 
1,22 1,56 1,30 1,41 
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У «Не спитавши …» на один іменник припадає дещо більше прикметни-

ків/епітетів (2,8), ніж у «Захарі …» (2,7), проте менше, ніж у ВПФ (3,1) й українській 

прозі загалом (3). Індекс дієслівних означень показує, скільки прислівників припадає 

на одне дієслово: у досліджуваному тексті цей показник трохи більший (4,4 прислів-

ника на 10 дієслів), ніж у «Захарі …» (46 прислівників на 10 дієслів) і великій прозі 

письменника загалом (46 прислівників на 10 дієслів). Індекс номінальності у «Не 

спитавши …» — 1,22; це означає, що на один іменник у тексті є 1,22 дієслова (в «За-

харі …» — 1,56, у ВПФ загалом — 1,3, у прозі ХХ ст. — 1,4).  

16. Співвідношення прямого й авторського мовлення — 21 590/27 580 (табл. 3.16). 

 

Таблиця 3.16 

Співвідношення прямого й авторського мовлення  

у романі І. Франка «Не спитавши броду» 

Пряме мовлення Авторське мовлення Разом 

слововживань % слововживань % Слововживань % 

21 590 43,9 27 580 56,1 49 170 100 

 

Із виявлених даних видно, що пряме мовлення відіграє важливу роль, оскільки 

займає значну частину твору (майже 44 %). Ці показники цікаво зіставити з іншими 

творами великої форми І. Франка. Подібне співвідношення прямого й авторського 

мовлення мають й романи письменника про сучасне йому життя: «Борислав …», 

«Для домашнього …», «Основи …», «Перехресні …», «Великий шум» (42,1–

49,1 %). Найменшу кількість прямого мовлення має «Boa constrictor» (12,4 %), що 

зумовлено особливостями нарації твору. «Захар …» і «Петрії …» — історичні твори, 

які потребують більше авторського опису, відповідно, діалогів у них менше: 34,3 і 

30,7 %. Загалом середня кількість прямого мовлення у всіх великих прозових творах 

І. Франка становить 40,6 %, а це свідчить про високий рівень їх діалогічності. 



  214 

Таблиця 3.17 

Багатство словника (БС) у прямому й авторському мовленні  

роману І. Франка «Не спитавши броду»  

Пряме мовлення Авторське мовлення Разом 

БС слововживань БС слововживань БС слововживань 

0,16 21 590 0,21 27 580 0,15 49 170 

 

 

3.3.4. Статистичні характеристики словника і тексту повісті І. Франка «Для 

домашнього огнища» (1892), отримані під час аналізу ЧС твору. 

1. Обсяг тексту (N) — 44 841 слововживання.  

2. Кількість різних слів (V) — 6 472. Кількість різних словоформ (Vф) — 11 505. 

3. Багатство словника (V/N) — 0,144. 

4. Середня повторюваність слова в тексті (N/V) — 6,9. Іншими словами, кожне 

слово в середньому вжито у досліджуваному тексті приблизно 7 разів. Середня дов-

жина слова — 4,83 літери; середня довжина речення — 11,1 слова. 

5. Кількість hapax legomena (V1) — 3 350, що становить 7,5 % тексту і 51,85 % (бі-

льше половини!) словника.  

6. Індекс винятковості у тексті (V1/N) — 0,075.  

7. Індекс винятковості у словнику (V1/V) — 0,52. 

8. Кількість високочастотної лексики у тексті (V10т) — 32 531 слововживання. 

9. Кількість високочастотної лексики у словнику (V10сл) — 602 лексеми. 

10. Індекс концентрації тексту (V10т/N) — 0,75.  

11. Індекс концентрації словника (V10сл/V) — 0,093. 

 

Варто порівняти кількісні дані двох творів І. Франка: «Для домашнього …» та 

«Перехресні …» на основі їх ЧС. Зіставлення характеристик різних текстів має сенс 

лише у випадку приблизно однакової кількості слововживань в аналізованих матері-
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алах, оскільки збільшення обсягу словника відбувається не пропорційно до збіль-

шення обсягу тексту, а дещо повільніше [ЧС СУХП 1981. Т. 1: 14; Тулдава 1987: 62–

64]. Оскільки обсяг роману «Для домашнього …» більш як удвічі менший за обсяг 

«Перехресних …», то, наприклад, вищий індекс різноманітності його лексики чи бі-

льша частка hapax legomena у словнику є очікуваними явищами. Ця проблема пот-

ребує окремого детальнішого дослідження. У табл. 3.18 наведено зіставлення деяких 

параметрів двох творів. Для коректного порівняння подано результати розрахунків 

на матеріалі перших 44 840 слововживань роману «Перехресні …», що відповідає 

обсягові повісті «Для домашнього …». 

Як бачимо із табл. 3.18, для текстів І. Франка однакового розміру основні кванти-

тативні показники фактично збігаються, а саме: кількість різних словоформ та слів, 

багатство словника, середня повторюваність слова у тексті тощо. Дещо відрізняють-

ся лише кількість hapax legomena (і через це — індекс винятковості у тексті та слов-

нику), а також індекс концентрації тексту і словника. Це може свідчити про стабіль-

ність Франкового стилю письма. 

12. Морфолого-статистичні характеристики твору (табл. 3.19). 

Порівняно з ВПФ як текст, так і словник твору демонструє майже однакові мор-

фологічні характеристики, несуттєві відхилення (1 %) зауважено для іменників, за-

йменників та службових частин мови у тексті та для іменників (2 %) та службових 

(1 %) у словнику. Фрагменти слів у тексті твору відсутні.  

13. Індекс епітетизації — 0,34. 

14. Індекс дієслівних означень — 0,47.  

15. Ступінь номінальності — 1,22. 
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Таблиця 3.18 

Зіставлення кількісних характеристик творів І. Франка  

«Для домашнього огнища» та «Перехресні стежки» 

Кількісні  

характеристики 

Для 

домашнього 

огнища 

Перехресні стежки 

(перші 44 840 

слововживань) 

Перехресні 

стежки 

(весь текст) 

Обсяг тексту (N) 44 841 44 840 93 890 

Кількість різних словоформ (Vф) 11 505 11 506 19 448 

Кількість різних слів (V) 6 472 6 561 9 978 

Багатство словника (індекс 

різноманітності) 
0,144 0,146 0,106 

Середня повторюваність слова  

у тексті (N/V) 
6,9 6,8 9,41 

Кількість hapax legomena (V1) 3 350 3 586 4 907 

Індекс винятковості  

у тексті (V1/N) 
0,075 0,080 0,052 

Індекс винятковості  

у словнику (V1/V) 
0,518 0,547 0,492 

Індекс концентрації тексту (V10т/N) 0,725 0,731 0,795 

Індекс концентрації словника (V10сл/V) 0,093 0,087 0,113 
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Таблиця 3.19 

Частотність частин мови у словнику і тексті повісті  

«Для домашнього огнища» у зіставленні з ВПФ загалом 

Частини мови 
Слів у текс-

ті, % 

Слів у тексті 

ВПФ, % 

Слів у словни-

ку, % 

Слів у словнику 

ВПФ, % 

Службові 24,5 25,8 3,1 2,2 

Іменники 22,8 23,5 33,3 35,5 

Дієслова 18,8 18,1 32,9 33,2 

Прикметники 7,8 7,5 20,3 20,5 

Займенники 16,3 15,6 1,0 0,8 

Прислівники 8,8 8,4 8,7 7,1 

Числівники 1,0 1,1 0,7 0,7 

Фраґменти 0,0 0,0 0,0 0,1 

 
100,00 100 100,00 100 

 

 

Таблиця 3.20  

Співвідношення прямого й авторського мовлення  

у повісті І. Франка «Для домашнього огнища» 

Пряме мовлення Авторське мовлення Разом 

слововживань % слововживань % слововживань % 

18 914 42,2 25 927 57,8 44 841 100 

 

 

Цифри демонструють велику кількість діалогів твору. Кількісне зіставлення 

цих показників з іншими творами ВПФ подано у підрозділі «4.4. Структурнотексто-

ві характеристики ВПФ: індекс діалогічності».  
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Багатство словника у прямому й авторському мовленні повісті І. Франка «Для 

домашнього огнища» див. табл. 3.21. 

 

Таблиця 3.21  

Багатство словника у прямому й авторському мовленні  

повісті І. Франка «Для домашнього огнища»  

Пряме мовлення Авторське мовлення Разом 

БС Слововживань БС слововживань БС слововживань 

0,17 18 914 0,20 25 927 0,15 44 841 

 

 

3.3.5. Кількісно-статистичні характеристики словника і тексту повісті 

І. Франка «Основи суспільності», отримані під час аналізу ЧС твору: 

1. Обсяг тексту (N) — 67 172 слововживання, серед них 149 польських, німець-

ких, латинських і французьких. 

2. Кількість різних слів (V) — 8 400 лексем. 

3. Багатство словника (V/N) — 0,125.  

4. Середня повторюваність слова в тексті (N/V) — 8,0, тобто кожне слово в се-

редньому вжито у досліджуваному тексті приблизно 8 разів. 

5. Кількість hapax legomena (V1) — 4 348, що становить 6,47 % тексту і 51,76 % 

(більше половини) словника.  

6. Індекс винятковості у тексті (V1/N) — 0,065.  

7. Індекс винятковості у словнику (V1/V) — 0,52. Два останні показники — це 

показники варіативності лексики. 

8. Високочастотна лексика у тексті (V10т) — 51 021 слововживання.  

9. Високочастотна лексика у словнику (V10сл) — 796 лексем. 

10. Індекс концентрації тексту (V10т/N) — 0,760. 

11. Індекс концентрації словника (V10сл/V) — 0,095.  
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Відносно невелика кількість високочастотної лексики у словнику лем (і, відпо-

відно, низький індекс концентрації) та порівняно велика кількість слів із частотою 1 

(і, відповідно, високий індекс винятковості) свідчать про неабияке різноманіття лек-

сики роману. 

Формат розташування слів у ЧС дає змогу обчислити, яку частку тексту (пок-

риття) становлять слова з найбільшою частотою. Величину покриття тексту для пе-

вного рангу обчислюють як відношення суми абсолютних частот усіх слів з менши-

ми рангами до загальної кількості слів у тексті. Співвідношення між рангом слова та 

покриттям тексту подано у табл. 3.22. 

Із табл. 3.22 видно, що перших за частотністю 25 слів покривають майже 31 % 

тексту, перших 100 слів — майже 50 %, 1000 слів — майже 79 % тексту.  

12. Кількісне співвідношення частин мови в творі подано у табл. 3.23. 

 

Таблиця 3.22 

Співвідношення між рангом слова та величиною покриття тексту повісті І. Франка 

«Основи суспільності» 

Ранг Покриття, % Ранг Покриття, % Ранг Покриття, % 

1 3,39 200 59,20 1 500 83,11 

5 11,85 300 64,54 2 000 86,30 

10 18,80 400 68,03 3 000 90,40 

25 30,45 500 70,66 4 000 94,94 

50 39,36 600 72,76 5 000 97,92 

75 44,99 750 75,27 8 000 99,40 

100 49,18 1 000 78,53 8 400 100,00 
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Таблиця 3.23 

Частотність частин мови у словнику і тексті повісті І. Франка  

«Основи суспільності» у зіставленні з ВПФ загалом 

Частини мови 
Слів  

у тексті, % 

Слів у тексті 

ВПФ, % 

Слів  

у словнику, % 

Слів у словнику 

ВПФ, % 

Службові 24,5 25,8 3,1 2,2 

Іменники 22,8 23,5 33,3 35,5 

Дієслова 18,8 18,1 32,9 33,2 

Прикметники 7,8 7,5 20,3 20,5 

Займенники 16,3 15,6 1,0 0,8 

Прислівники 8,8 8,4 8,7 7,1 

Числівники 1,0 1,1 0,7 0,7 

Фраґменти 0,0 0,0 0,0 0,1 

 

100,00 % 100 % 100,00 % 100 

 

Табл. 3.23 демонструє, що найчастотнішими словами у тексті очікувано є служ-

бові частини мови (17 382). Цей замкнутий і відносно небагатий клас слів є най-

більш активним: займаючи всього 3,12 % у словнику, вони становлять майже 26 % 

тексту. Подібний замкнутий клас слів становлять займенники. Їх поведінка у тексті 

ще активніша: загальна кількість займенників у різних формах у тексті 10 476, що 

становить 15,6 % від загального обсягу роману. Усього ж різних займенників (лем) 

тільки 81, що становить 0,96 % від загальної кількості слів у словнику. Іншими сло-

вами, 81 займенник займає менше ніж 1 % у словнику, проте аж майже 16 % — у те-

ксті.  

Прислівники та числівники займають приблизно однакову частку у словнику 

(відповідно, 8,94 і 0,83 %) й тексті (відповідно, 8,52 і 0,61 %).  

Відносна кількість усіх інших частин мови у словнику, навпаки, перевищує їх 

відносну кількість у тексті. Іменники становлять 33,92 % словника і 23,46 % тексту; 
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частка дієслів у словнику (34,04 %) майже вдвічі більша за їх частку у тексті 

(18,11 %); а частка прикметників у словнику (18,65 %) перевищує їх частку у тексті 

(7,15 %) більше ніж удвічі. Ці факти свідчать, що найбагатшим шаром у лексиці 

«Основ …» є дієслова та прикметники.  

Якщо з іменників забрати власні імена героїв (а вони, як відомо, належать до 

найчастотнішої групи слів у художньому творі: Нестор (374), Олімпія (242), Адась 

(136), Гапка (131), Деменюк (120), Гадина (114), Параска (84), Маланка (66) тощо, 

усього їх у словнику роману 83 та в тексті 1 744), то ця частина мови все одно мати-

ме лише трохи більшу різноманітність: 32,93 % у словнику та 20,86 % у тексті. 

Зіставлення морфологічних класів твору з ВПФ демонструє фактично ідентич-

ну їх характеристику і в тексті, й у словнику. Лише на 1 % відрізняються іменники, 

займенники, службові у тексті; у словнику іменники — на 2 %.  

13. Індекс епітетизації у тексті — 3,28; у словнику — 1,81. 

14. Індекс дієслівних означень у тексті — 0,49, у словнику — 0,25.  

15. Ступінь номінальності у тексті — 1,29, у словнику — 1. 

 

Таблиця 3.24 

Співвідношення прямого й авторського мовлення  

у повісті І. Франка «Основи суспільності» 

Пряме мовлення Авторське мовлення Разом 

слововживань % слововживань % слововживань % 

28 278 42,1 38 894 57,9 67 172 100 

 

Цифри в табл. 3.24 демонструють велику кількість діалогів твору. Кількісне зіс-

тавлення цих показників з іншими творами ВПФ подано у підрозділі 4.4 «Структур-

нотекстові характеристики ВПФ: індекс діалогічності». 
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Таблиця 3.25 

Багатство словника (БС) у прямому й авторському мовленні  

повісті І. Франка «Основи суспільності» 

Пряме мовлення Авторське мовлення Разом 

БС Слововживань БС слововживань БС слововживань 

0,14 28 278 0,17 38 894 0,13 67 172 

 

Зіставивши багатство словника у прямому й авторському мовленні, можна зако-

номірно стверджувати його вищий показник у мовленні автора. 

 

 

3.3.6. Кількісно-статистичні характеристики словника і тексту роману 

І. Франка «Перехресні стежки», отримані під час аналізу ЧС твору: 

1. Обсяг тексту (N) — 93 890 слововживань. 

2. Кількість різних слів (V) — 9 978, кількість різних словоформ (Vф) — 19 391. 

3. Багатство словника (V/N) — 0,106.
 
Зіставлення цієї характеристики різних те-

кстів має сенс лише у випадку приблизно однакової кількості слововживань в аналі-

зованих матеріалах, оскільки збільшення обсягу словника відбувається не пропор-

ційно до збільшення обсягу тексту, а дещо повільніше [ЧС СУХП 1981: 14; Тулда-

ва 1987: 62–64]. Для порівняння наводимо інформацію з Пробного зошита Частот-

ного словника художньої прози (обсяг 100 тис. слововживань) V/N = 0,133 

[ЧС СУХП 1981: 14]. Оскільки він побудований на текстах різних письменників різ-

ної тематики, то вищий індекс різноманітності його лексики порівняно з Франковим 

є передбачуваним явищем. Проте різниця між обчисленими показники невелика, що 

свідчить про багатство словника І. Франка. 

4. Середня повторюваність слова в тексті (N/V) — 9,42. Іншими словами, кожне 

слово в середньому вжито у досліджуваному тексті 9–10 разів. Для твору також обчи-

слено середню довжину слова — 4,83 літери і середню довжину речення — 9,7 слів. 
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5. Кількість слів із частотою 1 (V1) — 4 907, що становить 5,22 % тексту і 

49,2 % (майже половину!) словника.  

6. Індекс винятковості у тексті (V1/N) — 0,052.  

7. Індекс винятковості у словнику (V1/V) — 0,492. Два останні числа — показ-

ники варіативності лексики. 

8. Високочастотна лексика у тексті (V10т) — 74 651 слововживання.  

9. Високочастотна лексика у словнику (V10сл) — 1 123 лексеми. 

10. Індекс концентрації тексту (V10т/N) — 0,795.  

11. Індекс концентрації словника (V10сл/V) — 0,113.  

Співвідношення між рангом слова та покриттям тексту зображено у вигляді 

табл. 3.26. 

 

Таблиця 3.26 

Співвідношення між рангом слова та величиною покриття тексту  

роману І. Франка «Перехресні стежки» 

Ранг Покриття, % Ранг Покриття, % Ранг Покриття, % 

1 3,42 200 59,16 3 000 89,88 

5 12,59 300 64,06 4 000 92,52 

10 19,93 400 67,45 5 000 94,65 

25 31,44 500 70,00 6 000 95,78 

50 40,32 1 000 78,15 7 000 96,85 

75 45,72 1 500 82,76 8 000 97,91 

100 49,64 2 000 85,83 9 962 100,00 

 

Табл. 3.26 показує, що перших за частотністю 25 слів покривають 31% тексту, 

перших 100 слів — 50 %, 1 000 слів — 78 % тексту. Це означає, що для особи, яка не 

володіє українською мовою, достатньо вивчити 1 000 слів, щоби розуміти 
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78 % повісті без звернення до словника. Розглянувши цю групу з 1 000 слів, вияви-

мо, що майже всі вони належать до сучасної української літературної мови! Виняток 

становитимуть усього близько 40 лексем. Це назви історичних реалій: професій (ли-

хвар, маршалок, бурмістр, прокуратор, адукат, урядник, поліціянт); приміщень: 

(шинок, кошма, камениця, локаль, сіни); засобів пересування (фіакер, бричка); дій 

(ґешефт, крадіж) та деякі ін. То ж спростовується поширена думка про складність 

сприйняття творів І. Франка через суттєву специфіку лексики. Ці дані також свід-

чать про те, що «Перехресні …» можна вводити у список текстів для додаткового 

читання у курсі української мови як іноземної. 

12. Морфолого-статистичні характеристики твору (табл. 3.27). 

 

Таблиця 3.27 

Частотність частин мови у словнику і тексті  

роману «Перехресні стежки» у зіставленні з ВПФ загалом 

Частини мови 
Слів у 

тексті, % 

Слів у тексті 

ВПФ, % 

Слів у 

словнику, % 

Слів у словнику 

ВПФ, % 

Службові 25,7 25,8 2,6 2,2 

Іменники 23,6 23,5 36,6 35,5 

Дієслова 18,6 18,1 33,6 33,2 

Прикметники 6,9 7,5 17,9 20,5 

Займенники 16,0 15,6 0,9 0,8 

Прислівники 8,0 8,4 7,4 7,1 

Числівники 1,2 1,1 0,9 0,7 

Фраґменти 0,0 0,0 0,0 0,1 

 

100,00 100 100,00 100 

 

Як показує табл. 3.27, кількісне функціонування частин мови у романі та ВПФ 

майже не відрізняється (менше, ніж на 1 % для прикметників та займенників) у тек-
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сті. У словнику тільки прикметників менше на 2,6 %.  

13. Індекс епітетизації у тексті — 0,29; у словнику — 0,49. 

14. Індекс дієслівних означень у тексті — 0,42, у словнику — 0,22.  

15. Ступінь номінальності у тексті — 1,27, у словнику — 1,09. 

 

Таблиця 3.28 

Співвідношення прямого й авторського мовлення  

у романі І. Франка «Перехресні стежки» 

Пряме мовлення Авторське мовлення Разом 

слововживань % слововживань % слововживань % 

45 513 48,5 48 377 51,5 93 890 100 

 

Цифри в табл. 3.28 демонструють велику кількість діалогів твору. Кількісне зіс-

тавлення цих показників з іншими творами ВПФ подано у підрозділі «4.4. Структу-

рнотекстові характеристики ВПФ: індекс діалогічності». 

 

Таблиця 3.29 

Багатство словника у прямому й авторському мовленні  

роману І. Франка «Перехресні стежки» 

Пряме мовлення Авторське мовлення Разом 

БС слововживань БС слововживань БС слововживань 

0,13 45 513 0,15 48 377 0,07 93 890 

 

Частоти букв та інших текстових символів. Текст «Перехресних …», за ви-

нятком цифр і латинських літер, проаналізовано також щодо розподілу букв і букво-

сполучень (довжиною 2 і 3). Підкреслення «_» позначає межу слова (тобто пропуск 

або розділовий знак), наприклад, О_ означає літеру «О» наприкінці слова, _П — ві-
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дповідно, літеру «П» на початку слова.  

Причому з аналізу було виключено розшифрування скорочень, наведених реда-

кторами в тексті у квадратних дужках (кс[ьондз], т[ак] зв[аний], гульд[енів], 

з[золотих] р[инських]). Це пояснює, наприклад, різницю між кількістю прийменни-

ків З (1 222) і буквосполучень _З_ (1 224, прийменники і скорочення з[олотих]). Ре-

зультати підрахунку подано в Додатку В. 

Одним із практичних застосувань цієї інформації є можливість стиснення текс-

ту для зберігання без спеціальних програм: кодування перших 14–15 за частотою 

двобуквених сполучень одним символом дають змогу зменшити обсяг тексту більше 

ніж на 20 %. 

У творі зафіксовано 45 слів, записаних цифрами, та 208 слів, написаних латин-

ською графікою: німецькою (87), латинською (55), польською (38), французькою 

(14), чеською (9), ідиш  (4), а також один раз — у контексті: «Та ось поперек його 

дороги простягається чорна стрічка, закривлена по обох краях обрію, мов велике, 

плазом покладене S.». Серед останніх також трапляються омоніми: in (лат.) й 

in (нім.), a (лат.) й a (польськ.), німецькі означені артиклі die (жіночого роду і мно-

жини), латинське maxima вжито по одному разу як прикметник (жін. роду від 

maximus) і як іменник (множина від maximum). Цікавим є також міжмовний омонім 

на — прийменник в українській мові та частина єврейського словосполучення 

на хайрем (слово честі). 

Отже, роман І. Франка «Перехресні …» з погляду лексики, досить повно де-

монструє авторський стиль письменника і, з квантитативного погляду, має достат-

ньо репрезентативний обсяг, щоби справджувалися статистичні закони, що ми, зок-

рема, і ставимо собі за мету перевірити. На підставі укладеного ЧС твору сьогодні 

вже зроблено деякі лінґвостатистичні дослідження, зокрема, проаналізовано частот-

ні розподіли словоформ залежно від кількості складів і фонем, на підставі чого підт-

верджено закон Менцерата(–Альтмана), за даними розподілу «ранг–частота» розра-

ховано параметри законів Ципфа і Ципфа–Мандельброта [Buk, Rovenchak 2005].  

Наступним етапом роботи над «Перехресними …» заплановано аналіз на рівні 
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ієрархії «складне речення  підрядне речення  слово», морфологічне тегування 

тексту, що в перспективі дасть можливість виконувати згадані вище процедури ле-

матизації автоматично. 

 

3.3.7. Статистичні характеристики словника і тексту повісті «Boa 

Constrictor» (редакція 1905–1907 р.), отримані під час аналізу ЧС твору: 

1. Обсяг тексту (N) — 34 215 слововживань. Як і перша редакція, повість «Boa 

constrictor» (1905–1907) серед творів ВПФ найменший за величиною після «Перех-

ресних …» (93 890), «Борислава …» (77 455), «Основ …» (67 172), «Петріїв …» 

1909–1912 рр. (52 751), «Захара …» (50 223), «Не спитавши …» (49 170), «Для до-

машнього …» (44 841), «Великого шуму» (37 005).  

2. Відповідно, обсяг словника (V) у цьому творі також найменший — 6 177.  

3. Багатство словника (індекс різноманітності, V/N) — 0,181. 

4. Середня повторюваність слова у тексті (N/V) — 5,5.  

5. Кількість hapax legomena (V1) — 3 392. 

6. Індекс винятковості (індекс варіативності лексики) для тексту (V1/N) — 0,099. 

7. Індекс винятковості (індекс варіативності лексики) для словника (V1/V) — 

0,549. 

8. Кількість високочастотної лексики у тексті (V10т) — 22 948. 

9. Кількість високочастотної лексики у словнику (V10сл) — 488. 

10. Індекс концентрації у тексті (V10т/N) — 0,671. 

11. Індекс концентрації у словнику (V10сл/V) — 0,079. 

12. Морфолого-статистичні характеристики словника і тексту повісті продемо-

нстровано у табл. 3.30.  

У зіставленні з ВПФ текст повісті демонструє лише дещо менше займенників 

(на 2 %), а реєстр слів — на 2 % менше прикметників. 

13. Індекс епітетизації для тексту — 2,97, для словника — 1,92. 

14. Індекс дієслівних означень для тексту — 0,49, для словника — 0,25. 

15. Ступінь номінальності для тексту — 1,37, для словника — 1,04. 
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16. Співвідношення прямого та авторського мовлення для аналізованого твору 

подано в табл. 3.31. 

 

Таблиця 3.30 

Частотність частин мови у словнику і тексті повісті  

«Boa constrictor» (1905–1907 р.) у зіставленні з ВПФ загалом 

Частини мови 
Слів у тексті, % Слів у тексті 

ВПФ, % 

Слів у слов-

нику, % 

Слів у словнику 

ВПФ, % 

Службові 25,5 25,8 3,3 2,2 

Іменники 24,4 23,5 34,7 35,5 

Дієслова 17,8 18,1 33,4 33,2 

Прикметники 8,2 7,5 18,1 20,5 

Займенники 13,9 15,6 1,0 0,8 

Прислівники 8,8 8,4 8,4 7,1 

Числівники 1,4 1,1 1,1 0,7 

Фраґменти 0,0 0,0 0,1 0,1 

 

100,0 100 100,0 100 

 

Таблиця 3.31 

Співвідношення прямого й авторського мовлення  

у повісті І. Франка «Boa constrictor» (1905–1907)  

Пряме мовлення Авторське мовлення Разом 

слововживань % слововживань % слововживань % 

7 435 21,7 26 780 78,3 34 215 100 
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Із виявлених даних бачимо, що пряме мовлення займає п‘яту частину повісті 

(21,7 %), тобто діалогів тут менше, ніж в інших творах ВПФ: «Борислав …», «Не 

спитавши …», «Для домашнього …», «Основи …», «Перехресні …», «Великий 

шум» (42,1–49,1 %). «Захар …» і «Петрії …» (34,3 і 30,7 %).  

3.3.7.1. Статистичні характеристики словника і тексту повісті «Boa Con-

strictor» (редакція 1884 р.), отримані під час аналізу ЧС твору. 

1. Обсяг твору (N) — 25 427 слововживань.  

2. Обсяг словника (V) — 5 007 лексем.  

3. Багатство словника (V/N) — 0,198. Цей показник очікувано більший, ніж у 

всіх інших романах та повістях І. Франка: «Перехресних …» (0,106), «Бориславі …» 

(0,111), «Основах …» (0,125), «Петріях …» 1909–1912 рр. (0,138), «Захарі …» 

(0,130), «Не спитавши …» (0,145), «Для домашнього. ..» (0,144), «Великому шумі» 

(0,175).  

4. Середня повторюваність слова у тексті (N/V) — 5,05, тобто, кожне слово в се-

редньому вжито у досліджуваному тексті дещо більше, ніж 5 разів. 

5. Проте ця величина дуже узагальнена, адже кількість слів, що трапилися в ро-

мані один раз (hapax legomena, V1) — 2 802, тобто вони займають більше, ніж поло-

вину словника (55,96 %). Приблизно такі самі результати і для інших творів: у «Пе-

рехресних …» вони займають 49,18 % словника, «Основах …» — 51,76 %, «Для до-

машнього …» — 51,85 %, «Великому шумі» — 56,7 %. Саме в них криється основне 

багатство лексикону письменника. 

6. Індекс винятковості тексту (V1/N) — 0,11.  

7. Індекс винятковості словника (V1/V) — 0,56. Дві останні величини логічно 

корелюють із відповідними даними ЧС інших творів: «Перехресні …» (0,052/0,49), 

«Основи …» (0,065/0,52), «Для домашнього …» (0,075/0,52), «Великий шум» 

(0,099/0,57). 

8. Кількість високочастотної лексики у тексті (V10т) — 16 178.  

9. Кількість високочастотної лексики у словнику (V10сл) — 376. 

10. Індекс концентрації у тексті (V10т/N) — 0,636.  
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11. Індекс концентрації у словнику (V10сл/V) — 0,075. 

Тобто, високочастотна лексика становить 63,63 % обсягу його тексту й 7,51 % 

його словника. В інших творах більшого розміру ці показники логічно вищі: у «Пе-

рехресних …» — це, відповідно, 74 651 (79,5 %) та 1 123 (11,3 %), в «Основах …» 

51 021 (75,95 %) та 796 (9,48 %), у «Для домашнього …» 32 531 (72,5 %) та 602 

(9,2 %), у «Великому шумі» 25 456 (68,8 %) та 479 (7,4 %). В принципі, чим менше у 

тексті високочастотних слів, тим різноманітніша лексика тексту, і навпаки. Відносно 

невелика кількість високочастотної лексики у словнику лем (відповідно, низький ін-

декс концентрації) та порівняно велика кількість слів із частотою 1 (відповідно, ви-

сокий індекс винятковості) свідчать про неабияке різноманіття лексики повісті. 

12. Кількісне співвідношення частин мови у творі наведено у табл. 3.32. 

 

Таблиця 3.32 

Частотність частин мови у словнику і тексті  

повісті «Boa constrictor» (1884) у зіставленні з ВПФ загалом 

Частини мови 
Слів у текс-

ті, % 

Слів у тексті 

ВПФ, % 

Слів у словни-

ку, % 

Слів у словнику 

ВПФ, % 

Службові 23,30 25,8 3,75 2,2 

Іменники 24,64 23,5 31,52 35,5 

Дієслова 17,61 18,1 34,45 33,2 

Прикметники 9,35 7,5 18,95 20,5 

Займенники 14,54 15,6 1,44 0,8 

Прислівники 9,19 8,4 8,79 7,1 

Числівники 1,34 1,1 0,96 0,7 

Фраґменти 0,03 0,0 0,14 0,1 

 

100,00 100 100,00 100 
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Найчастотнішими словами у тексті (див. табл. 3.32) очікувано є службові части-

ни мови. Цей замкнутий і відносно небагатий клас слів має найбільшу активність: 

займаючи усього 3,75 % у словнику, вони становлять понад 23 % тексту. Подібний 

замкнутий клас слів становлять займенники. Їх поведінка у тексті ще активніша: за-

гальна кількість займенників у різних формах у тексті становить 14,54 % від загаль-

ного обсягу роману. Усього ж різних займенників (лем) тільки 72, що становить 

1,44 % від загальної кількості слів у словнику. Іншими словами, 72 займенники за-

ймають менше, ніж 1,5 % у словнику, проте майже 15 % — у тексті. Прислівники та 

числівники займають приблизно однакову частку у словнику (відповідно, 8,79 і 

0,96 %) й тексті (відповідно, 9,19 і 1,34 %). Відносна кількість усіх інших частин мо-

ви у словнику, навпаки, перевищує їх відносну кількість у тексті. Іменники станов-

лять 31,52 % словника і 24,64 % тексту; частка дієслів у словнику (34,45 %) майже 

вдвічі більша за їх частку у тексті (17,61 %); а частка прикметників у словнику 

(18,95 %) перевищує їх частку у тексті (9,35 %) більше ніж удвічі. Ці факти свідчать, 

що найбагатшим шаром у лексиці «Boa constrictor» (1884) є самостійні частини мо-

ви, зокрема, дієслова та прикметники. 

13. Співвідношення прямого й авторського мовлення для аналізованого твору 

подано у табл. 3.33. 

 

Таблиця 3.33 

Співвідношення прямого й авторського мовлення  

у повісті І. Франка «Boa constrictor» (1884) 

Пряме мовлення Авторське мовлення Разом 

слововживань % слововживань % слововживань % 

3 142 12,4 22 285 87,6 25 427 100 
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Із виявлених даних бачимо, що пряме мовлення займає невелику частину повіс-

ті, всього 12,4 %. Це найменше серед усіх творів ВПФ і зумовлено особливостями 

нарації твору, пор.: «Борислав …», «Не спитавши …», «Для домашнього …», «Ос-

нови …», «Перехресні …», «Великий шум» (42,1–49,1 %). «Захар …» і «Петрії …» 

— історичні твори, які потребують більше авторського опису, відповідно, діалогів у 

них менше: 34,3 і 30,7 %.  

Завдяки аналізу ЧС повісті «Boa constrictor» (1884) отримано важливі кількісні 

характеристики, які становлять статистичну структуру його тексту. Квантитативні 

параметри твору корелюють з аналогічними величинами інших творів ВПФ і дають 

змогу визначити його місце серед них. Статистична структура тексту, отримана за-

вдяки ЧС повісті, увиразнює також лексичні особливості твору, що становить окре-

мий науковий інтерес і стане темою подальшого дослідження твору, оскільки кількі-

сна та якісна сторони мови та мовлення взаємопроникні і взаємопов‘язані. 

3.3.7.2. Кількісне зіставлення текстів повісті «Boa constrictor» редакції 1884 

та 1907 рр. Квантитативне порівняння текстів у світовій філології застосовують від-

давна. За його допомогою виявляють спільну та відмінну лексику між текстами та 

письменниками [Шайкевич и др. 2003; Slovník … 2007], «відстань між текстами» 

[Перебийнос 1974; Арапов и др. 1978], ключові слова [Skubalanka 1966; 

Stachurski 1999, 2005] тощо. Методику кількісного зіставлення лексики різних жан-

рів та творів між собою, а також із порівняльним корпусом сучасної прози послідов-

но використано у статистичних дослідженнях творчості багатьох письменників, зок-

рема, А. Міцкевича, Ю. Словацького, К. Чапека, Ф. Достоєвського, французьких си-

мволістів, польських романтиків, натуралістів та ін. Так, французький дослідник 

П. Ґіро порівняв лексику символістів П. Корнеля, Ж. Расіна, Ш. Бодлера, 

С. Малларме, Л. Валері й Г. Аполлінера із загальним частотним словником францу-

зької мови [Guiraud 1954: 78, 83, 100, 102, 104]. Е. Стахурський порівняв лексику 

поеми А. Міцкевича «Пан Тадеуш» з іншими романтичними поемами 

[Stachurski 2005], Т. Скубалянка зробила подібне дослідження зі Ю. Словацьким на 

тлі традиції [Skubalanka 1966], Ф. Чермак порівняв частотний словник К. Чапека із 
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корпусом сучасних чеських текстів [Slovník … 2007], а колектив під керівництвом 

А. Шайкевича зіставив частотність лексики Ф. Достоєвського з корпусами російсь-

кої мови [Шайкевич и др. 2003]. 

Як зазначає польський мовознавець Е. Стахурський, серед складнощів застосу-

вання цього методу «лексичного просіювання» (metoda przesiewania leksykalnego) є 

великі затрати часу та праці, до того ж цей метод «є дуже нудний, і, можливо, тому 

дослідники застосовують його неохоче» [Stachurski 2005:18]. У ранішій своїй праці 

він підкреслює його необхідність: «Якщо ми хочемо точніше визначити рівень лек-

сичної подібності творів, мусимо виразити його кількісно» [Stachurski 1999: 19]. 

Мета цього підрозділу — виявити, наскільки редакції «Boa constrictor» відріз-

няються між собою у кількісному аспекті, як співвідносяться статистичні характери-

стики обох текстів, а тим самим простежити, як змінилися квантитативні показники 

ідіостилю І. Франка від 1884 до 1907 рр.  

Методика дослідження. Зіставлення двох редакцій твору «Boa constrictor» ви-

конано на основі електронного корпусу їх текстів. В основу КТ редакцій 1884 та 

1907 рр. лягли видання твору, відповідно, 1884 р. [Франко 1984], передруковане у 

п‘ятдесятитомному зібранні творів письменника [Франко 1976–1986. Т. 14: 370–

441],
 
та видання 1907 р. [Франко 1907б], передруковане у цьому ж зібранні [Фран-

ко 1976–1986. Т. 22: 109–207]. За методикою й принципами, спільними для усіх тво-

рів І. Франка, на базі КТ [Čermák 2005] укладено ЧС обох редакцій повісті «Boa 

constrictor», які й стали матеріалом порівняння у статті [Бук 2012б].  

Як правило, у ЧС фонетичні варіанти зводять до одного реєстрового слова, 

проте для зіставлення ЧС їх краще мати окремо, оскільки один із фонетичних варіа-

нтів слова потенційно може трапитися в одному тексті, а інший — в іншому. Перші 

15 позицій обидвох ЧС показано у табл. 3.34. 

У науковій літературі існують різні підходи до порівняння ЧС, наприклад, 

В. Перебийніс запропонувала поняття «нульовий стиль» [Перебийнос 1974], 

М. Арапов зі співавторами висунув теорію «кількісної відстані між словниками» 

[Арапов и др. 1978]. Для зручності порівняння ЧС обох редакцій повісті І. Франка 
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комп‘ютерна програма звела слова обох текстів в єдиний список із трьома подаль-

шими колонками: у першій зазначено частотність слова у редакції твору 1884 р., у 

другій — у редакції 1907 р., у третій — сумарна частотність (див. табл. 3.35). 

 

Таблиця 3.34 

Частотні словники повісті І. Франка 

«Boa constrictor» 1884 та 1907 рр. (зразки) 

Частотний словник повісті І. Франка 

«Boa constrictor» 1884 р. (зразок) 

 Частотний словник повісті І. Франка 

«Boa constrictor» 1907  р. (зразок) 

Ранг Слово (лема) Частота Ранг Слово (лема) Частота 

1 ВІН 836 1 І 1037 

2 І 820 2 ВІН 868 

3 НЕ 548 3 НЕ 809 

4 В 454 4 НА 613 

5 НА 422 5 В 493 

6 ТОЙ 372 6 ТОЙ 422 

7 З 318 7 З 421 

8 ГЕРМАН(ім‘я) 308 8 БУТИ 417 

9 ЩО(займ.) 268 9 А(спол.) 400 

10 БУТИ 263 10 ДО 376 

11 ДО 262 11 ЩО(займ.) 369 

12 А(спол.) 258 12 ТА(спол.) 364 

13 ЙОГО(присв.ч.р.) 245 13 ГЕРМАН(ім‘я) 319 

14 ЩО(спол.) 194 14 ВОНИ 314 

15 ВЕСЬ 192 15 У 310 
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Таблиця 3.35 

Зведений частотний словник повісті І. Франка «Boa constrictor»  

редакцій 1884 та 1907 рр. 

Ран

г 

Слово 

(лема) 

Частота 

1884 

Частота 

1907 

Сумарна 

частотність 

1 І 820 1037 1857 

2 ВІН 836 868 1704 

3 НЕ 548 809 1357 

4 НА 422 613 1035 

5 В 454 493 947 

6 ТОЙ 372 422 794 

7 З 318 421 739 

8 БУТИ 263 417 680 

9 А(спол.) 258 400 658 

10 ДО 262 376 638 

 

Порівняння кількісних характеристик тексту редакцій 1884 й 1907 рр. повісті 

І. Франка «Boa constrictor» демонструє табл. 3.36. 

Обсяг тексту повісті І. Франка 1884 р. — 25 427 слововживань, а обсяг тексту 

1907 р. — 34 215, отже, друга редакція на 8 788 слововживань довша за першу, а це 

більше, ніж на третину (на 34,6 %). Кількість слів, спільних для обох текстів, — ли-

ше 3 252 (це становить 64,9 % від першої редакції і 52,1 % — від другої). Такі дані 

можна вважати свідченням того, що в основу тексту твору 1907 р. І. Франко не про-

сто взяв текст 1884 р., доповнивши його, але суттєво переробив, видозмінивши лек-

сику фактично наполовину (47,9 % слів у ньому нових). Серед першої сотні спіль-
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них лексем найчастотнішими, оминаючи службову лексику та займенники (ці слова 

високочастотні незалежно від тексту), є очікувано ім‘я головного героя Герман 

(627), місто, де розгортаються події, Борислав (79), а також іменники на позначення 

органів та частин тіла око (157), рука (130), голова (121), лице (84); дієслова на поз-

начення мислення, чуття, змоги знати (221), могти (148), чути (117), мати (116), 

бачити (106), сказати (76); часові поняття раз ім. (213), тепер (133), другий (122), 

час (115), день (98), життя (90); лексеми, пов‘язані з роботою та її оплатою, яма 

(152), гроші (112), стояти (105), тільки (98), хвиля (95), почати, швидко (82).  

 

Таблиця 3.36 

Кількісні характеристики редакцій 1884 та 1907 рр.  

повісті І. Франка «Boa constrictor» 

Кількісні характеристики тексту 1884 1907 

Обсяг тексту, слововживань  25 427 34 215 

Обсяг словника, лексем 5 007 6 239 

Багатство словника 0,197 0,181 

Середня повторюваність слова у тексті 5,08 5,48 

Hapax legomena 2 802 3 432 

Індекс винятковості тексту 0,11 0,10 

Індекс винятковості словника 0,56 0,55 

Високочастотна лексика (f ≥ 10) у тексті 16 178 22 850 

Високочастотна лексика (f ≥ 10) у словнику 376 492 

Індекс концентрації тексту 0,636 0,668 

Індекс концентрації словника 0,075 0,079 
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1 809 слів є оригінальними в редакції 1884 р., найбільше серед них уживаються 

Матій (46), к (16), враження (14), огромний (10), кибель, нинішній, Півторак (9). 

Лише у редакції 1907 р. функціонує 2 987 слів, між якими власні назви Вольф (72), 

Дувідко (39), Мендель (29), Лютовиська (27), а також загальні назви мовити (58), 

лише (37), баришівник (34), хоч (33), бац ім. (25), аби (24), гарний, знайти (22), коли-

ба, яр (21), потім, ярмарок, восковий (20) — найчастотніші.  

Навіть серед найчастотніших слів уже помітно, як І. Франко ретельно працював 

над тим, щоби мова твору була сучасною: прийменник к з першої редакції послідов-

но виправив на до у другій редакції: «підійшли к пальмам» (1884) на «підійшли до 

пальм» (1907), «Ближче к передньому планові картини» (1884) на «Ближче до пе-

реднього плану малюнка» (1907); огромний на великий/здоровенний: «Яким же спо-

собом доробився Герман Гольдкремер такого огромного маєтку?» (1884) на «Яким 

же способом доробився Герман Гольдкремер такого великого маєтку?» (1907); «...з 

огромною булавою...» (1884) на «...з здоровенною булавою...» (1907). Також пор.: 

«Була се досить хороша і вірно списана картина тропічної, індійської околиці» 

(1884) на «Була се досить гарна і вірно змальована картина тропічної, індійської 

околиці» (1907). Отже, позначення тих самих понять Франко використовував різні 

лексеми у виданнях 1884 і 1907 рр., що свідчить про еволюцію його стилю: к — до; 

враження — вражіння; огромний — великий/здоровенний; сьогодня — сьогодні; хо-

роший — гарний; способності — здібності; найти — знайти; опісля — потім і т. д., 

відповідно. 

Загалом словник обох редакцій становить 8 048 різних слів, а це більше, ніж у 

цілому словнику мови Т. Шевченка (6 116 слів [Ващенко 1964])! 

Обсяг словника лексем зростає несумірно зі зростанням довжини тексту: чим 

довший текст, тим менше у ньому з‘являється нових слів [Перебийніс та 

ін. 1985: 143]. Це підтверджується отриманими показниками для текстів «Boa 

constrictor» різних розмірів. Як показує табл. 3.36, у довшому тексті багатство слов-

ника менше — 0,181 (проти 0,197 — у коротшому), відповідно, більша середня по-

вторюваність слів у тексті — 5,48 (проти 5,08 — у коротшому), нижчий індекс виня-
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тковості тексту (0,10 проти 0,11) й словника (0,55 проти 0,56), тому вищий індекс 

концентрації тексту (0,668 проти 0,636) й словника (0,079 проти 0,075). Детальний 

аналіз порівняння параметрів, залежних від довжини тексту (індекси різноманітнос-

ті, винятковості, концентрації) буде предметом окремого лінгвостатистичного дос-

лідження.  

Проте величина середньої повторюваності дуже узагальнена, адже кількість 

слів, що трапилися у творі 1884 р. один раз (hapax legomena, V1), — 2 802, а 1907 р. 

— 3 432, тобто в обох випадках вони займають більше, ніж половину словника 

(55,96 та 55,00 % відповідно). Саме в них криється основне багатство лексикону пи-

сьменника.  

Рівень діалогічності та наративності у повісті. Текст художнього твору фор-

мують здебільшого два основні різновиди мовлення: автора і пряме. В основі прямо-

го мовлення лежить інтенція письменника передати слова й думки персонажа від 

його імені, з цією метою він часто стилізує пряме мовлення, використовуючи у ньо-

му діалектизми, професіоналізми, тобто намагається індивідуалізувати її. В основі ж 

мовлення автора лежить опис, бо письменник від свого імені (чи від імені оповідача) 

описує дію, обставини, думки та вчинки персонажа. Отже, розмежування цих двох 

вимірів твору дуже важливе для вивчення авторського ідіолекту, тому в КТ пряме та 

авторське мовлення мають відповідне маркування, і частотність уживань лексичних 

одиниць підраховано окремо для авторського та прямого мовлення. Під рівнем діа-

логічності розуміємо кількісне співвідношення обсягу прямого мовлення (моноло-

гів, діалогів, полілогів) до загального обсягу твору. Під рівнем описовості маємо на 

увазі кількісну реляцію обсягу авторського мовлення до загального обсягу твору. 

Графічно співвідношення авторського й прямого мовлення зображено у табл. 3.37. 
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Таблиця 3.37 

Кількісне співвідношення авторського та прямого мовлення  

у повісті І. Франка «Boa constrictor» редакцій 1884 та 1907 рр.  

  «Boa constrictor», 1884  «Boa constrictor», 1907 

 пряме авторське разом пряме авторське разом 

Обсяг тексту, 

слововживань 

3 142 

(12,4 %) 

22 285 

(87,6 %) 

25 427 

(100 %) 

7 435 

(21,7 %) 

26 780 

(78,3 %) 

34 215 

(100 %) 

 

У першій редакції твору відношення прямого до авторського мовлення стано-

вить 12,4 % : 87,6 %, а в другій — 21,7 % : 87,3 % (див. табл. 4), тобто рівень діало-

гічності у тексті 1907 р. зріс майже вдвічі. Отже, обсяг другої редакції повісті роз-

ширився значною мірою завдяки збільшенню кількості діалогів. 

Частини мови та їх співвідношення у повісті І. Франка «Boa constrictor» 

редакцій 1884 та 1907 рр. Квантитативні показники частин мови у тексті дають ба-

гату інформацію про індивідуальний стиль письменника, адже якщо лексику автор 

підбирає свідомо, то граматичні категорії, в яких він уживає слова, належать до під-

свідомої площини. Окрім того, співвідношення частин мови та граматичних форм у 

тексті становлять його статистичну структуру на морфологічному рівні. На цьому 

наголошують В. Пербийніс, В. Тищенко, М. Рушковський, Т. Скубалянка [Перебий-

ніс 1967, Тищенко 1970, Ruszkowski 2004, Skubalanka 1986]. В аналізі ВПФ ми до-

тримувалися класичного підходу до виділення частин мови (див. табл. 3.38).  
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Таблиця 3.38 

Розподіл лексем за частинами мови  

повісті І. Франка «Boa constrictor» у редакціях 1884 та 1907 рр. 

Частини мови 

Слів у тексті Слів у словнику 

редакція 

1884, % 

редакція 

1907, % 

редакція 

1884, % 

редакція 

1907, % 

Службові 23,30 25,51 3,75 3,43 

Іменники 24,64 24,38 31,52 34,43 

Дієслова 17,61 17,82 34,45 33,58 

Займенники 14,54 13,92 1,44 1,01 

Прикметники 9,35 8,25 18,95 17,94 

Прислівники 9,19 8,76 8,79 8,53 

Числівники 1,34 1,35 0,96 1,04 

Фрагменти* 0,03 0,01 0,14 0,05 

 100 100 100 100 

*Фрагменти — уривки слів. 

 

Частини мови у текстах обох редакцій функціонують подібно й тому мають 

близькі кількісні показники. Незначно відрізняються лише службові частини мови 

(23,30 % у 1884 р. і 25,51 % у 1907 р.). Натомість у редакції 1907 р. приблизно на 

один відсоток менше займенників (13,92 %), прикметників (8,25 %), прислівників 

(8,76), ніж у першій редакції (14,54, 9,35 і 9,19 %, відповідно). 

У словнику другої редакції є на три відсотки більше іменників (34,43 %), ніж у 

словнику першої (31,52 %), але на один відсоток менше дієслів (34,45 %) та прикме-

тників (18,95, %), ніж у першому тексті (33,58 і 17,94 %, відповідно). 
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За поданими вище даними можна обчислити кількісні реляції між частинами 

мови, що також є об‘єктивною характеристикою тексту, зокрема, індекси епітетиза-

ції (відношення кількості іменників до кількості прикметників) [Buk 2012; 

Ruszkowski 2004], дієслівних означень (відношення кількості прислівників до кіль-

кості дієслів) та ступінь номінальності (відношення кількості іменників до кількості 

дієслів) [Ruszkowski 2004: 50]. За аналогічною методикою проаналізовано співвід-

ношення цих основних морфологічних класів шести творів ВПФ («Борислав …», 

«Захар …», «Для домашнього …», «Основи …», «Перехресні …», «Великий шум»), 

тому цікаво отримані результати порівняти із досліджуваною повістю (див. табл. 

3.39). 

 

Таблиця 3.39 

Кількісні реляції частин мови повісті І. Франка «Boa constrictor»  

у редакціях 1884 та 1907 р. порівняно з ВПФ загалом 

 Редакція 1884 Редакція 1907 ВПФ 

Індекс епітетизації 2,64 2,95 3,13 

Індекс дієслівних означень 0,52 0,49 0,46 

Ступінь номінальності   1,39 1,37 1,30 

 

Індекс епітетизації, як випливає з його дефініції, засвідчує, скільки іменників у 

тексті припадає на один прикметник, тобто, чим показник більший, тим менше при-

кметників припадає на один іменник. У першій редакції «Boa constrictor» цей індекс 

найменший (2,64), а це означає, що у ньому використано найбільше епітетів (1 епі-

тет на 2,64 іменника). Загалом, у відсотковому відношенні повість має суттєво біль-

ше епітетів-означень на іменник, ніж у середньому інші твори І. Франка великої 

прози (1 епітет на 3,13 іменника). Індекс дієслівних означень прямо пропорційно 

виявляє, скільки прислівників у тексті випадає на одне дієслово. Знову редакція 
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1884 р. має найбагатше відсоткове відношення: 0,52 прислівника на 1 дієслово, тоді 

як у редакції 1907 р. та в середньому у прозі І. Франка ці показники, відповідно, 0,49 

та 0,46. Аналогічно ступінь номінальності означає кількість іменників на одне діє-

слово. У першому тексті твору є 1,39 іменника на одне дієслово, у другому — 1,37, 

загалом у прозі — 1,3. 

Таким чином, кількісні реляції частин мови повісті І. Франка «Boa constrictor» 

свідчать, що редакція повісті 1884 р. має відсотково найбільше епітетів-означень, 

дієслівних означень, а також найвищий ступінь номінальності як порівняно з редак-

цією твору 1907 р., так і порівняно із середніми показниками ВПФ.  

Підсумки та перспективи дослідження. Оскільки перша редакція повісті «Boa 

constrictor», опублікована 1884 р., належить до перших творів великої форми 

І. Франка, а друга, опублікована 1907 р., — до останніх, то їх зіставлення виявило 

еволюцію творчої манери письма автора. Для аналізованих текстів властиві різні кі-

лькісні характеристики. Ці відмінності зумовлені не лише різним обсягом текстів 

(від обсягу, наприклад, залежать багатство словника, індекс винятковості словника й 

тексту, які вищі у тексті 1884 р., оскільки його обсяг менший), а й різним стилем на-

писання (співвідношення частин мови, реляції між ними). Перша редакція повісті 

має відсотково найбільше епітетів-означень, дієслівних означень, а також найвищий 

ступінь номінальності як порівняно з редакцією твору 1907 р., так і порівняно із се-

редніми показниками ВПФ. Як показують реляції між частинами мови у текстах 

1884 та 1907 рр., старший Франко надавав перевагу службовим частинам мови бі-

льше (25,51 %), ніж молодий (23,30 %), натомість молодий використовував дещо бі-

льше прикметників (9,35 %), ніж старший (8,25 %); відсоткове ж співвідношення 

усіх інших частин мови майже однакове. 

Лексика порівнюваних текстів відрізняється більше, ніж наполовину. Зістав-

лення ЧС обох редакцій виявило, що письменник не лише розширив твір, а й суттє-

во переробив його, оскільки друга редакція має тільки 52 % лексики, спільної із 

першою редакцією, 48 % у ній становлять нові слова, яких не було у першій. Цікаво 

зауважити, що на позначення тих самих понять Франко використовував різні лексе-



  243 

ми у виданнях 1884 та 1907 рр., що свідчить про еволюцію його стилю: к — до; 

враження — вражіння; огромний — великий/здоровенний; сьогодня — сьогодні; хо-

роший — гарний; способності — здібності; найти — знайти; опісля — потім і т. д., 

відповідно.  

У другій редакції повісті «Boa constrictor» рівень діалогічності зріс майже удві-

чі, що виражено у збільшенні обсягу прямого мовлення від 3 142 до 7 435 слововжи-

вань, а це становить, відповідно, 12,4 і 21,7 % тексту. 

Кількісне зіставлення текстів повісті І. Франка «Boa constrictor» у франкознавс-

тві виконано вперше. Обчислено співвідношення основних квантитативних параме-

трів обох творів (обсяг тексту і словника, індекси різноманітності та концентрації, 

співвідношення прямого й авторського мовлення, співвідношення частин мови у 

словнику й тексті, індекси епітетизації, дієслівних означень, ступінь номінальності), 

а тим самим прослідковано, як змінилися статистичні показники ідіостилю І. Франка 

від 1884 до 1907 рр. Виявлено, що лексика редакцій відрізняється більше, ніж напо-

ловину, тобто письменник не лише розширив твір, а й суттєво переробив його, зок-

рема, збільшивши його діалогічність. 

 

3.3.8. Кількісно-статистичні характеристики словника і тексту повісті 

І. Франка «Великий шум» (1907), отримані під час аналізу ЧС твору: 

1. Обсяг тексту (N) — 37 005.  

2. Кількість різних слів (V) — 6 471 лексем, серед них 11 065 різних словоформ. 

50 найчастотніших слів твору становлять 40 % усіх слововживань, тобто більше тре-

тини усього тексту. Опис здійнено за методикою, запропонованою у [Фрумки-

на 1960]. 100 найчастотніших слів покривають майже половину (48,8 %) тексту. 

1 000 найчастотніших слів покривають 77,7 % тексту. Це означає, що для особи, що 

не володіє українською мовою, достатньо вивчити цих 1 000 слів, щоби розуміти із 

кожних 1 000 слів 777 без звернення до словника, тобто розуміти цей текст 

І. Франка більше, ніж на три чверті. Якщо продовжити цей розгляд, то з‘ясується, 

що 1 700 найчастотніших слів відповідають 84,2 % тексту повісті, а на решту 4 760 
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слів лексики Франкового твору припадає тільки 15,8 % тексту. Це слова, що вжива-

ються зрідка, серед них 1 092 із частотністю 2. 

3. Багатство словника (V/N) — 0,175. 

4. Середня повторюваність слова в тексті (N/V) — 5,7, тобто кожне слово у дос-

ліджуваному творі в середньому вжито приблизно 6 разів. 

5. Кількість hapax legomena (V1) — 3368 слів, що становить 56,7 % (більше по-

ловини!) словника і всього близько 10 % тексту. 

6. Індекс винятковості для тексту (V1/N) — 0,091. 

7. Індекс винятковості словника (V1/V) — 0,52. 

8. Кількість високочастотної лексики у тексті (V10т) — 25 456 слововживань. 

9. Кількість високочастотної лексики у словнику (V10сл) — 479 лексем. 

10. Індекс концентрації тексту (V10т/N) — 0,688. 

11. Індекс концентрації словника (V10сл/N) — 0,074. Відносно невелика кількість 

високочастотної лексики у словнику лем (відповідно, низький індекс концентрації) 

та порівняно велика кількість слів із частотою 1 (відповідно, високий індекс винят-

ковості) свідчать про різноманіття лексики повісті. 

12. Морфолого-статистичні характеристики твору (табл. 3.40). 

Зведена таблиця даних демонструє фактично однакові числа для аналізованого 

твору у зіставленні з ВПФ, відсоткове відношення частин мови у тексті відрізняєть-

ся в межах 1 % (тільки прислівників на 1,4 % менше); у словнику суттєвіше відріз-

няються хіба що прикметники: їх у «Великому шумі» на 3 % менше. 

13. Індекс епітетизації у тексті — 3,25. 

14. Індекс дієслівних означень у тексті — 0,4.  

15. Ступінь номінальності у тексті — 1,4. 

 

Числа у табл. 3.41 демонструють майже однакову кількість діалогів та авторсь-

кого наративу у тексті. Кількісне зіставлення цих показників з іншими творами ВПФ 

подано у підрозділі 4.4 «Структурнотекстові характеристики ВПФ: індекс діалогіч-

ності». 
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Таким чином, ЧС повісті «Великий шум», що самостійно окремо дає цікаві дані 

для інтерпретації, набуває особливого значення у світлі загального проєкту як фраг-

мент комплексного аналізу Франкової творчості у статистичному та якісному аспек-

тах. 

 

Таблиця 3.40 

Частотність частин мови у словнику і тексті повісті  

«Великий шум» у зіставленні з ВПФ загалом 

Частини мо-

ви 

Слів у текс-

ті, % 

Слів у тексті 

ВПФ, % 

Слів у слов-

нику, % 

Слів у словнику 

ВПФ, % 

Службові 26,9 25,8 3,4 2,2 

Іменники 24,4 23,5 36,9 35,5 

Дієслова 17,4 18,1 32,3 33,2 

Прикметники 7,5 7,5 17,6 20,5 

Займенники 15,8 15,6 1,2 0,8 

Прислівники 7,0 8,4 7,6 7,1 

Числівники 1,0 1,1 0,9 0,7 

Фраґменти 0,00 0,0 0,02 0,1 

 

100,00 100 100,00 100 

 

Таблиця 3.41 

Співвідношення прямого й авторського мовлення  

у повісті І. Франка «Великий шум» 

Пряме мовлення Авторське мовлення Разом 

слововживань % слововживань % слововживань % 

18 183 49,1 18 822 50,9 37 005 100 
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Таблиця 3.42 

Багатство словника у прямому й авторському мовленні  

повісті І. Франка «Великий шум» 

Пряме мовлення Авторське мовлення Разом 

БС слововживань БС слововживань БС слововживань 

0,18 18 183 0,25 18 822 0,18 37 005 

 

 

3.3.9. Статистичні характеристики словника і тексту роману «Петрії й До-

вбущуки» (1909–1912), отримані під час аналізу ЧС твору. 

1. Обсяг тексту (N) — 52 751 слововживання.  

2. Кількість різних слів (V) — 7 260 лексем. 

3. Багатство словника (V/N) — 0,138. 

4. Середня повторюваність слова у тексті (N/V) — 7,3, тобто кожне слово у дос-

ліджуваному творі в середньому вжито приблизно 7 разів. 

5. Кількість hapax legomena (V1) — 3 636 слів. 

6. Індекс винятковості для тексту (V1/N) — 0,069. 

7. Індекс винятковості словника (V1/V) — 0,501.  

8. Кількість високочастотної лексики у тексті (V10т) — 38 697 слововживань. 

9. Кількість високочастотної лексики у словнику (V10сл) — 722 лексеми. 

10. Індекс концентрації тексту (V10т/N) — 0,734. 

11. Індекс концентрації словника (V10сл/N) — 0,099. 

12. Морфолого-статистичні характеристики твору (табл. 3.43). 

Порівняно з ВПФ роман демонструє подібні квантитативні характеристики 

морфологічних класів, які у тексті здебільшого відрізняються в межах 1 %. Тільки 

службових частин менше на 4 %. У словнику різниця така сама невелика, тільки 

прикметників менше на 2 %.  

13. Індекс епітетизації у тексті — 2,75. 
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14. Індекс дієслівних означень у тексті — 0,53.  

15. Ступінь номінальності у тексті — 1,36. 

Табл. 3.44 демонструє кількість діалогів удвічі меншу, ніж авторського мовлен-

ня твору. Кількісне зіставлення цих показників з іншими творами ВПФ подано у 

підрозділі 4.4 «Структурнотекстові характеристики ВПФ: індекс діалогічності». 

 

Таблиця 3.43 

Частотність частин мови у словнику і тексті роману «Петрії й Довбущуки»  

(1909–1912) у зіставленні з ВПФ загалом 

Частини мови 
Слів у текс-

ті, % 

Слів у текс-

ті ВПФ, % 

Слів у слов-

нику, % 

Слів у словнику 

ВПФ, % 

Службові 21,6 25,8 2,8 2,2 

Іменники 24,5 23,5 34,4 35,5 

Дієслова 18,0 18,1 33,9 33,2 

Прикметники 8,9 7,5 18,1 20,5 

Займенники 16,1 15,6 1,0 0,8 

Прислівники 9,6 8,4 8,6 7,1 

Числівники 1,3 1,1 1,2 0,7 

Фраґменти 0,0 0,0 0,1 0,1 

 

100,00 100 100,00 100 
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Таблиця 3.44 

Співвідношення прямого й авторського мовлення  

у романі І. Франка «Петрії й Довбущуки» 

Пряме мовлення Авторське мовлення Разом 

слововживань % слововживань % слововживань % 

16 219 30,7 36 532 69,3 52 751 100 

 

Таблиця 3.45 

Багатство словника у прямому й авторському мовленні  

роману І. Франка «Петрії й Довбущуки» 

Пряме мовлення Авторське мовлення Разом 

БС слововживань БС слововживань БС слововживань 

0,18 16 219 0,17 36 532 0,14 52 751 

 

 

 

3.4. Зведений частотний словник творів ВПФ як лінгвостатистична модель 

ідіолекту письменника  

 

У табл. 3.46 підсумовано статистичні параметри творів ВПФ, сукупність яких 

можна вважати лінгвостатистичною моделлю ідіолекту письменника. 
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3.5. Висновки до Розділу 3 

Статистичну структуру тексту унаочнює ЧС, який став зручним інструментом у 

всебічному квантитативному дослідженні творчості видатних особистостей. У 

розділі розроблено принципи укладання, макро- та мікроструктуру ЧС ВПФ, 

обчислено статистичні характеристики усіх дев‘яти українськомовних творів ВПФ 

(обсяг словника, багатство словника, індекси повторюваності, різноманітності, 

епітетизаці, дієслівності, діалогічності тощо): «Борислав сміється» (1880–1881), 

«Захар Беркут» (1883), «Не спитавши броду» (1885–1886), «Для домашнього 

огнища» (1892), «Основи суспільності» (1894–1895),  «Перехресні стежки» (1900), 

«Boa constrictor» (1905–1907) окремо і разом у зіставленні з першою редакцією 

1884 р., «Великий шум» (1907), «Петрії й Довбущуки» (1909–1912).  

Макроструктура словника ЧС кожного з творів: передмова, список умовних 

скорочень, основна частина, список джерел; рангово-частотний список слів (лем) за 

спадом частот, рангово-частотний список словоформ, алфавітно-частотний список 

слів. Принцип відбору матеріалу — суцільний, тобто в ЧС увійшли всі слова, напи-

сані будь-яким алфавітом, цифрові та інші позначки. Принцип подання слів у реєстрі 

— частотний та алфавітний.  Мікроструктура ЧС ВПФ: ранг, слово, що йому відпо-

відає, абсолютна частота вживання слова (скільки разів у тексті трапилося слово) 

й відносна частота вживання слова (скільки відсотків тексту займає ця абсолютна 

частота) та відсоток покриття тексту (число, що вказує, яку частку тексту займа-

ють слова із частотою, більшою або рівною частоті цього слова).  

В окремих словникових статтях подано: омоніми, зокрема, фрагменти слів, сло-

вотвірні варіанти (люди і люде), форми, які відображають особливості мовлення пер-

сонажів, зокрема, просторічні (адука(н)т і адвокат. В одній словниковій статті по-

дано фонетичні варіанти слів, де чергування початкових чи кінцевих літер пов‘язане 

з евфонією, дієслівні форми із постфіксом -сь/-ся, паралельні форми слів з початко-

вими в- та у- (в/у; вбити/убити, вважатись/уважатися, весь/увесь/ввесь), варіанти 

типу вухо/ухо, ледве/ледво, сполучники щоб/щоби, і/й та деякі інші. Методика укла-
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дання ЧС — напівавтоматична: програма рахує словоформи, лематизація ручна, для 

наступного твору програма дає нові слова, що не трапились у попередньо-

му/попередніх.  

За обсягом ЧС ВПФ — повний, оскільки охоплює власні назви, цифри, слова, 

написані некириличним алфавітом тощо. Мова І. Франка — не статична, а динаміч-

на, що відображено у схемах-зіставленнях як різних творів, так і варіантів тих самих 

творів письменника. 

ЧС кожного твору І. Франка укладено напіватоматичним способом у декілька 

етапів: 1) автоматичне отримання ЧС як словоформ окремого твору з електронного 

КТ, 2) автоматичне отримання ЧС лем окремого твору з електронного КТ, 3) розта-

шування всіх зведених лем шляхом сортування в алфавітному порядку, 4) зведення 

фонетичних варіантів слів в одну словникову статтю: в/у, і/й і т. д. Деякі укладені 

таким чином ЧС вийшли друком: «Boa constrictor» [Бук 2013в], «Основи суспільнос-

ті» [Бук 2012д], «Перехресні стежки» [Бук, Ровенчак 2007].  

Кожен твір ВПФ вперше отримав повну кількісну характеристику, комплекс-

ний квантитативний опис: обсяг романів, кількість різних словоформ та слів, індекс 

різноманітності (багатство словника), середню повторюваність слова у тексті, кіль-

кість hapax legomena; для тексту і реєстру  отримано індекс винятковості та індекс 

концентрації, кількість високочастотної лексики, а також морфолого-статистичні 

характеристики: кількість кожної частини мови у словнику і тексті, індекс епітети-

зації, дієслівних означень, ступінь номінальності, співвідношення прямого й автор-

ського мовлення; багатство словника у прямому й авторському мовленні, частини 

мови у прямому й авторському мовленні, порівняння зазначених статистичних да-

них твору зі середньостатистичними даними ВПФ. 

Зіставлення двох редакцій твору «Boa constrictor» 1884 та 1907 рр. увиразнило 

їхні спільні та відмінні риси. Друга редакція твору майже на 9 тисяч слововживань 

довша за першу, а це більше, ніж на третину. Кількість слів, спільних для обох текс-

тів, — лише 3 252 (це становить 65 % від першої редакції і 52 % — від другої). Такі 

дані можна вважати свідченням того, що в основу тексту твору 1907 р. І. Франко не 
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просто взяв текст 1884 р., доповнивши його, але суттєво переробив, видозмінивши 

лексику фактично наполовину (47,9 % слів у ньому нових). Рівень діалогічності у 

тексті 1907 р. зріс майже вдвічі. Отже, обсяг другої редакції повісті розширився зна-

чною мірою завдяки збільшенню кількості діалогів. Частини мови у текстах обох 

редакцій функціонують подібно, й тому мають близькі кількісні показники.  

Запропоновано зведений ЧС ВПФ усіх 9 українських творів І. Франка вважати 

лінгвостатистичною моделлю ідіолекту письменника. Отримані дані дали змогу 

зробити дослідження основних квантитативних параметрів ВПФ лексичного та 

морфологічного рівнів у зіставленні з українською художньою прозою у наступному 

розділі. 
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Розділ 4. ЛІНГВОСТАТИСТИЧНІ ЗАЛЕЖНОСТІ ВПФ 

 

Констатувати кількість одиниць тексту — перший крок до аналізу і вияву його 

лінгвостатистичних особливостей. У розділі визначено жанрову категоризацію ВПФ 

залежно від обсягу тексту творів; визначено важливу лексичну характеристику ВПФ 

— індекс різноманітності (багатство мови) із детальним урахуванням польських на-

укових праць; описано принципи частотної стратифікації слів; проаналізовано від-

носну й середню частотність, а також активність частин мови у словнику і тексті 

ВПФ у зіставленні з узагальненими характеристиками української художньої прози 

загалом, обчислено морфологічні характеристики словника і тексту, такі як індекс 

епітетизації, ступінь номінальності й індекс дієслівних означень. Ономастичний про-

стір ВПФ у лінгвостатистичному контексті продемонстровано на прикладі роману 

«Перехресні …», де детально охарактеризовано їх склад і мотиваційну основу.  

Структурнотекстові характеристики ВПФ експліковано на прикладі виокремлен-

ня індексу діалогічності, тобто співвідношення прямого й авторського мовлення. На-

рація автора та мовлення персонажів характеризується різною пропорцією у різних 

творах, має різне багатство мови і частиномовний склад. 

Розділ ґрунтується на працях [Бук 2010б, е; 2011в, д; 2012б, г, ґ; 2013б; 2014; 

Buk 2012, 2019; Buk et al. 2009, 2010; Buk, Rovenchak 2016].  

 

4.1. Лексичні характеристики ВПФ у лінгвостатистичному контексті 

4.1.1. Обсяг тексту і жанрова категоризація ВПФ. Стилі та жанри текстів 

описують з різних точок зору у стилістиці, комунікативній лінгвістиці, гендерній лі-

нгвістиці, герменевтиці, риториці, статистичній лінгвістиці та ін. Для атрибуції жа-

нрів застосовують різні параметри, які не суперечать, а швидше доповнюють один 

одного. Однак жоден із цих підходів, крім статистичної лінгвістики, не пропонує ав-

томатичного способу диференціації жанрів, а саме комп‘ютерна жанрова атрибуція 

є важливою для автоматичного опрацювання тексту. Дослідники застосовували ме-

тоди, засновані на аналізі частин мови або морфем [Перебийніс 1967; Karlgren and 
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Cutting 1994], а також методи, базовані на аналізі довжини слів (у фонемах та скла-

дах) [Buk et al. 2010], які є доброю альтернативою для «сирих» (немаркованих) текс-

тів. 

І. Франко — автор понад сотні прозових творів різного обсягу: починаючи від 

оповідань на дві сторінки і до доволі великих за розміром романів. Проблема їх жа-

нрової класифікації досі залишається актуальною, про що пише І. Денисюк: «Роз-

межування на повісті й романи крізь призму франківського новаторства — завдання 

не таке й уже просте. По-перше, у Галичині діяла інерція польської генологічної си-

стеми, за якою роман — powieść (див. рис. 4.1 — Б. С.). Сам І. Франко великофор-

матні свої твори непослідовно називав то романами, то повістями. По-друге, він 

створив роман нового типу, у якому епічний елемент редукований за рахунок дра-

матичного. … Обсяг листажу поступово втрачає свою жанрово-розмежувальну фун-

кцію. Раніше співвідношення великих форм до малих у Франковому «розарії» мис-

лилось як 10:114, причому за радянськорежимних часів «офіційно» роману в цього 

автора не було, бо й «Борислав сміється», і «Перехресні стежки» видавали та аналі-

зували як повісті. Уперше Т. Пастух у своїй монографії згідно з сучасною генологі-

єю обґрунтував належність до жанру роману такі «колишні» «повісті» І. Франка, як 

«Петрії і Добощуки» (друга редакція «Петрії й Довбущуки»), «Борислав сміється», 

«Не спитавши броду», «Лель і Полель» і «Перехресні стежки». Однак до романів за-

рахували Б. Кир‘янчук теж «Основи суспільності», а Н. Тодчук — «Для домашнього 

вогнища». Романом нині називають дослідники і «Великий шум» [Денисюк 2008: 

13–14]. 

Співвідношення обсягів прозових творів І. Франка наочно зображено на 

рис. 4.2. Логічно, що тут обидві редакції творів «Петрії й Довбущуки» (редакції 

1875–1876 та 1909–1912 рр.) і «Boa constrictor» (редакції 1884 та 1907 рр.) подано 

окремо. 

До сьогодні не існує чіткого розрізнення типів його творів за жанрами відпові-

дно до його обсягу (а саме: оповідання, новела, роман), проте як теоретики, так і 

практики літератури погоджуються з межею для оповідання у 20 000 слововживань 
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[Thrall, Hibbard 1960: 457–458; Kotter 2008: 248–249; King 2010; Waas 2012: ix.]. Ця 

цифра, яку застосовують для англійської мови, мусить були трохи зменшена для 

більш синтетичної української. 

 

 

 

Рис. 4.1. Титульні сторінки деяких творів ВПФ 

 

У спадщині І. Франка великою прозою, як правило, називають 10 його творів 

[Пастух 1996; Денисюк 2008]: 1) «Петрії й Довбущуки» (редакції 1875–1976 та 

1909–1912 рр.), 2) «Boa constrictor» (редакції 1875–1876 та 1909–1912 рр.), 3) «Бори-

слав сміється» (1880–1881), 4) «Захар Беркут» (1883), 5) «Не спитавши броду» 

(1885–1886), 6) «Для домашнього огнища» (1892), 7) «Основи суспільності» (1894–

1895), 8) «Перехресні стежки» (1900), 9) «Великий шум» (1907), 10) «Lelum i 

Polelum» («Лель і Полель») [польською мовою]. 
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Рис. 4.2. Проза І. Франка за обсягом (у сторінках).  

Позначка [PL] вказує на тексти, написані польською мовою 
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Важливо, що такий поділ Франкової прози підтверджується кількісними дани-

ми, як видно з рис. 4.2. На рисунку розмір творів показано у сторінках, опублікова-

них у 50-томному виданні його творів. У середньому друкована сторінка відповідає 

340 слововжванням. Отже, першу редакцію «Boa constrictor» (71 сторінка, 25 000 

слововживань) можна оцінити як повість, тобто жанр, більший порівняно з найбли-

жчим сусідом знизу — оповіданням «Без праці» (66 сторінок, 22 000 слововживань) 

— з деякими застереженнями, якщо розглядати лише кількісні дані. Якісно значний 

стрибок спостерігається тільки для другого видання «Boa constrictor» (99 сторінок, 

приблизно 34 000 слововживань). У франкознавстві такий кількісно-візуальний роз-

поділ прозових творів письменника здійснено вперше. 

 

4.1.2. Багатство мови ВПФ. Багата мова письменника віддавна привертала 

увагу дослідників зі сфери теорії й історії літератури, психології та когнітивістики, 

семантики, семіотики, стилістики тощо. У процесі вивчення мови письменника нау-

ковцям, звичайно, складно точно визначити, у чому полягає багатство лексикону пе-

вного автора, хоча інтуїтивно цю якість відчувають [Фрумкина 1960: 78]. Багатий 

ідіолект, тобто різноманітна, розвинена лексика особистості, дає змогу точно й тонко 

передати як свій власний внутрішній, так і сприйняття навколишнього світу, глибоко 

в нього проникнути. Лінгвостатистика дає новий погляд на цей феномен, пропонує 

оригінальне його трактування за посередництвом конкретного обчислення та кількі-

сного аналізу. У термінології цього напряму мовознавства багатство словника, багат-

ство мови, лексичне багатство, індекс різноманітності — це індекс, що базується на 

відношенні між кількістю різних слів у тексті, тобто словником тексту (V), і довжи-

ною тексту (N), а саме: чим більше різних слів (лексем) у тексті, тим багатша його 

лексика. В англомовній літературі поняття багатства словника називають TTR (Type 

— лексична одиниця, Token — її вживання у тексті, Ratio — відношення), тобто те 

саме відношення кількості слів (лексем) до слововживань (обсягу тексту). Поняття 

БС має аксіологічне забарвлення (пор. багатий versus бідний словник, багата versus 

бідна лексика). А. Павловський індекс лексичного багатства вказує серед необхідних 
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характеристик авторської атрибуції тексту, називаючи його інваріантом стилю пись-

менника [Pawłowski 2003: 174–177]. 

Польський досвід у визначенні багатства словника. Особливо плідні резуль-

тати застосування цього параметра були у полоністиці, де перші обчислення БС тек-

сту з‘явилися у середині ХХ ст. із початком застосування комп‘ютерних технологій 

до лінгвостатистичного аналізу тексту. На його позначення послуговуються термі-

носполуками bogactwo słownictwa, obfitość słownictwa, wskaźnik ilościowego bogactwa 

słownictwa, проте предметом окремого огляду польський досвід обчислення БС досі 

не був, тому розглянемо його у розділі детальніше, зокрема, подамо хронологічний 

опис польськомовних праць на задану тематику, виявимо та зіставимо методику ви-

ділення БС, а також буде з‘ясуємо тип текстів, для яких обчислено БС. 

Початки квантитативної лінгвістики у Польщі сягають 50-х рр. ХХ ст., експан-

сії структуралізму. Я. Самбор та А. Павловський у загальному огляді розвитку 

квантитативної лінгвістики у Польщі справедливо розглядають БС серед засобів, що 

застосовуються у стилометрії, лексикометрії, встановлення авторства й лексичних 

студіях [Sambor, Pawłowski 2005: 119–120]. Як тут зазначено, на початку 50-х років 

одними з перших запропонували кількісно виміряти лексичне багатство словника 

Я. Лукасевич та В. Курашкевич за допомогою формули k = W/√N, де W — обсяг 

словника, а N — довжина тексту у слововживаннях [Kuraszkiewicz, Łukaszewicz 

1951] (окрім того, дослідники вже тоді зауважили, що зі збільшенням довжини текс-

ту зменшується поява нових слів). Цей коефіцієнт був подібним до того, що його за-

пропонував французький мовознавець П. Ґіро (W/√2N).  

Методам обчислення індексів БС цих мовознавців, а також Б. Мандельброта, 

присвятив статтю Є. Ворончак [Worończak 1965]. Він зазначає, що вони значно 

вплинули на впровадження кількісного аналізу у філологічні дослідження полоніс-

тики, хоча мають той недолік, що залежать від довжини тексту, значить, не можуть 

бути зіставлені для текстів різної довжини. Дослідник застосував складніший мате-

матичний апарат з метою виявлення такої формули, у якій би БС не залежало від до-

вжини тексту.  
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Важливою постаттю у польській лінгвостатистиці є В. Курашкевич. Він одним 

із перших звернув увагу на важливість кількісного опису текстів у лінгвістичних 

студіях, зокрема, діахронічних. У передмові до Словника польської мови XVI ст., 

укладеному на основі 200 текстів різного обсягу, автор зобразив на рисунках зрос-

тання словника для чотирьох груп текстів: а) довжиною понад 100 тис. слововжи-

вань, б) 30–100 тис. слововживань, в) 10–30 тис. слововживань, г) 2–10 тис. словов-

живань [Kuraszkiewicz 1964]. Завдяки їх зіставленню отримано результат, що найба-

гатший словник мають твори третьої групи (в), «у коротших текстах, до 10 тис. сло-

вовживань, очевидно, автори ще не осягнули верхніх точок індексу К [багатства 

словника], натомість у довших текстах індекс К може навіть під кінець текстів пос-

тупово зменшуватися» [Kuraszkiewicz 1964: XXI].  

В окремій статті В. Курашкевич обчислив БС для низки великих польських тек-

стів («Постилля», «Правдиве відображення життя достойної людини» М. Рей 

[«Postylla», «Wizerunek własny żywota człowieka poczciwego» M. Rej], «Іудин мішок» 

С. Кленович [S. Klonowic «Worek Judaszów»], «Пан Тадеуш» А. Міцкевич [«Pan 

Tadeusz» A. Mickiewicz], «Беньовський» Ю. Словацький [«Beniowski» J. Słowacki], 

«Лялька» Б. Прус [«Lalka» B. Prus], «Попіл» С. Жеромський [«Popioły» S. Żeromski], 

«Польські квіти» Ю. Тувім [«Kwiaty polskie» J. Tuwim]) і зауважив цікаві квантита-

тивні закономірності: 1) віршовані твори мають звичайно багатшу лексику, ніж про-

зові твори того самого автора; 2) багатший словник мають оригінальні тексти порів-

няно з перекладними; 3) твори, складені з менших частин різної тематики, мають бі-

льше різних слів, ніж суцільні тексти тої самої довжини; 4) багатший словник мають 

тексти реалістичної тематики, ніж ліричні, релігійні чи з абстрактною лексикою; 5) 

багатший словник мають високолітературні твори [Kuraszkiewicz 1973: 48]. Автор 

зауважив, що збільшення індексу БС у тексті залежить від зростання появи самос-

тійних частин мови (крім займенників), які демонструють швидке рівномірне зрос-

тання, а найчастотніші частини мови — службові та займенники — зі збільшенням 

довжини тексту виявляють поступовий спад БС.  

Серед застосувань статистичних методів у стилістичних дослідженнях багатст-
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ву словника приділяє особливу увагу Я. Самбор. Вона оперує терміносполукою 

«індекс лексичного багатства текстів» (wskaźnik bogatstwa leksykalnego tekstów) або 

«індекс кількісного багатства лексики» (wskaźnik ilościowego bogactwa słownictwa). 

Цей показник вона вважає важливою характеристикою твору, тому виявила його у 

квантитативних дослідженнях поеми найвидатнішого польського письменника 

А. Міцкевича «Пан Тадеуш» [A. Mickiewicz «Pan Tadeusz»] [Sambor 1969], застосу-

вавши три найвідоміші на той час формули: В. Курашкевича (W/√N), П. Ґіро 

(W/√2N) й Г. Юла [Sambor 1969: 112–113, 157]. 

У пізнішій своїй праці «Слова й числа» авторка також наголошує: «Відомо, що 

в міру зростання довжини тексту N приріст лексики W щораз зменшується. З огляду 

на функційну залежність W = f (N), усі величини TTR є порівнювальними лише у тих 

випадках, коли зіставляємо тексти однакових довжин» [Sambor 1972: 219]. Далі, 

крім індексів П. Ґіро й В. Курашкевича, також наводить приклад виміру кількісного 

багатства лексики тексту, запропонований відомим словацьким лінгвостатистом 

Й. Містріком (20 W/√N), зауважуючи, що вони відрізняються тільки кількісно, нато-

мість мають ідентичну інтерпретацію.  

Дослідження М. Бальовського присвячено активності частин мови різного ти-

пу у словнику і тексті для трьох родів літератури, в яких працював письменник часів 

II світової війни К. Бачинський [K. Baczyński]. БС тут обчислено за формулою 

В. Курашкевича. З‘ясувалося, що серед самостійних частин мови у досліджуваній 

творчості домінує цей індекс у прозі (28,05), а поезія (26,59) переважає драму (21,16) 

[Balowski 1984: 31–32].  

Е. Рудницька-Фіра індекс кількісного багатства лексики (wswaźnik ilościowego 

bogactwa słownictwa) для поеми А. Міцкевича «Дзяди» [«Dziady» A. Mickiewicz] на-

зиває одним із найважливіших серед статистико-стилістичних досліджень тексту 

[Rudnicka-Fira 1986: 30–32]. Вона обчислила цей показник для поеми за трьома фо-

рмулами: В. Курашкевича (W/√N), П. Ґіро (W/√2N) та Й. Містріка (20 W/√N) і порів-

няла його з аналогічними величинами творів співвідносного обсягу із вищеописаних 

праць Я. Самбор [Sambor 1969] та В. Курашкевича [Kuraszkiewicz 1973]. Виявилося, 



  261 

що «Дзяди» займають середню позицію між «Паном Тадеушем» А. Міцкевича та 

«Псалтирем» Я. Кохановського й «Візерунком» М. Рея [Rudnicka-Fira 198: 31–32].  

Е. Стахурський присвятив низку праць лінгвостатистичному описові літерату-

рних напрямів, тому, відповідно до сформованої традиції, у комплексному описі кі-

лькісної структури тексту не міг оминути й БС. У монографії «Лексика польських 

натуралістів: статистичні дослідження» (1989) він порівнює БС текстів семи пись-

менників (Адольфа Диґасинського [Adolf Dygasiński], Артура Ґрушецького [Artur 

Gruszecki], Ґабріели Запольської [Gabriela Zapolska], Антоні Сиґетинського [Antoni 

Sygietyński], Іґнаци Домбровського [Ignacy Dąbrowski], Зиґмунта Нєдзвєдського 

[Zygmunt Niedźwiecki], Йозефи Савіцької [Józefa Sawicka]) між собою, а також спі-

льне багатство текстів натуралістів з текстами різних функційних стилів (писаною 

та усною мовою, діалектами, публіцистикою, а також з частотними словниками 

п‘яти функційних стилів польської мови [Kurcz i inni 1974–1977]). Автор доходять 

висновку, що тексти натуралістів бідніші від художньої літератури ХХ ст., а також 

від популярно-наукових, публіцистичних [Stachurski 1989: 25]. 

В. Зелех, описуючи статистичну структуру творів польської поетеси зламу 

ХІХ–ХХ ст. М. Конопницької [Konopnicka], обчислив БС її віршів за формулою 

В. Курашкевича і виявив, що ця величина (24,95) перевищує аналогічний показник 

для народної пісні (19,08), проте трохи поступається творчості дещо ранішого пері-

оду А. Асника (25,4) і суттєво менша, ніж у доробку пізнішого періоду Ю. Тувіма 

(34,78) [Zelech 1997: 289].  

Дотичними величинами до БС науковці вважають також середню частоту сло-

ва, індекси концентрації та оригінальності лексики [Balowski 1984: 29; Rudnicka-Fira 

1986: 33–36; Stachurski 1989: 29], різнорідності тексту [Worończak 1965: 146]. Дехто 

із мовознавців ставить навіть під сумнів вартість методу виявлення БС, наприклад, 

К. Будзик звертає увагу на те, що такі обчислення показують інколи однаково багату 

лексику творів високої художньої цінності (Я. Кохановського, Ю. Словацького) і 

менш цінних (наприклад, С. Кленовича) [Budzyk 1959]. Як зазначає В. Курашкевич, 

індекс БС не є показником міри художності твору, оскільки не стосується сфери се-
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мантики, фразеології, способу передання змісту, різних переносних значень, а свід-

чить про багатство самих лексем, не розрізняючи матеріалу навіть за частинами мо-

ви. Автор вважає, що індекс БС зі стилістичною метою можна порівнювати лише з 

творами, подібними за змістом й обсягом [Kuraszkiewicz 1973: 54–55]. Також 

Я. Самбор, класик польської лінгвостатистики, не ідеалізує можливостей цього під-

ходу, тому стверджує: «Треба пам‘ятати, що відношення між W [довжиною тексту] 

та N [кількістю різних слів] небагато говорять про стилістичні риси досліджуваних 

текстів — ці величини дають можливість порівняти ті тексти тільки й винятково з 

погляду на менше або більше кількісне багатство лексики. Треба пам‘ятати, що ці 

виміри не мають нічого спільного з естетичною оцінкою тексту: за допомогою пока-

зників TTR можна знаходити подібність або різницю між текстами тільки і винятко-

во з огляду на кількість слів» [Sambor 1972: 219].  

Підсумовуючи, варто зауважити, що в польській науковій літературі БС стало 

обов‘язковим показником кількісної характеристики текстів різного типу: від окре-

мого твору до цілого стилю, і, відповідно, окремим розділом у дослідженнях (моно-

графіях, словниках, статтях) цієї тематики. Його застосовано для детальної лінгвос-

татистичної характеристики творчості польських письменників різного періоду 

(М. Рей, С. Кленович, Ю. Словацький, А. Міцкевич, С. Жеромський, А. Диґасин-

ський, Б. Прус, К. Бачинський, А. Ґрушецький, Ґ. Запольська, А. Сиґетинський, 

І. Домбровський, З. Нєдзвєдський, Й. Савіцька, А. Асник, М. Конопницька, 

Ю. Тувім) тощо. Цей список, безперечно, можна продовжити, оскільки наш огляд не 

претендує на вичерпність. Очікувано й логічно, що найбільшу увагу привертала 

творчість національного письменника А. Міцкевича. 

У полоністиці застосовують різні способи виділення БС, проте найчастіше в 

основному зосереджуються на методах Курашкевича (W/√N), П. Ґіро (W/√2N). Пока-

зник БС дає суттєві уточнення і точку відліку у порівнянні ідіостилю та ідіолекту 

письменників, проте не всі мовознавці враховували той факт, що кількість нових 

слів (а значить й індекс різноманітності) зростає нерівномірно зі збільшенням обсягу 

тексту. Аналогічну закономірність для української мови незалежно виявив колектив 
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математично-структурного відділу Інституту мовознавства АН УРСР, що підготував 

Частотний словник сучасної української художньої прози [ЧС СУХП 1981]. У про-

цесі аналізу наукових праць зауважено тенденцію та прагнення зробити обчислення 

БС об‘єктивним показником, незалежним від обсягу тексту. Подальші плани у цьо-

му напрямі передбачають зіставлення й порівняння БС між собою різних польських 

письменників, жанрів, стилів, що дасть неоціненну інформацію про різноманітність, 

оригінальність, свіжість їхнього індивідуального письма. 

Проаналізовані праці демонструють спільну тенденцію до кількісного виражен-

ня певних характеристик ідіостилю письменників попри застосування дещо різної 

методології їх обчислення. Як зазначає Е. Славковська, «мова письменників — це 

мова таємниці, до якої мовознавство за допомогою свого інструментарію пробує на-

близитись» [Sławkowska 2009: 40]. 

Багатство словника творів ВПФ. Отже, БС — важлива кількісна характерис-

тика авторського словника і тексту, у польському мовознавстві її визначають у всіх 

лінгвостатистичних описах творчості письменників. В україністиці обчислюють по-

ки що спорадично. БС для ВПФ виявлено вперше (див. табл. 4.1).  

БС ВПФ — це не сума БС усіх творів, розділена на 9, оскільки у них є велика 

кількість спільної лексики. Також з тої самої причини не можна обчислювати БС 

ВПФ як просте відношення обсягу словника ВПФ 26 888 лем до обсягу текстів ВПФ 

497 934 слововживань (0,13). В окремій таблиці зводимо словники усіх дев‘яти ро-

манів разом (виходить 26 369 різних лем) і ділимо на обсяг слововживань (506 722) = 

0,052. 

Як показує табл. 4.1, БС «Boa constrictor» = 0,181, воно найбільше серед усіх 

інших романів та повістей І. Франка. Це найкоротший за обсягом твір великої прози 

(34 215 слововживань). Далі зі збільшенням обсягу творів зменшується БС: «Вели-

кий …» (37 005) — 0,175, «Для Домашнього …» (44 841) і «Не спитавши …» 

(49 170) — 0,15, «Петрії …» (52 751) — 0,14, «Основи …» (67 172) і «Захар …» 

(50 223) — 0,13, і, нарешті, найдовші твори «Борислав …» (77 455) і «Перехрес-

ні …» (93 890) мають очікувано найменше БС = 0,11. Отже, чим коротший твір, тим 
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різноманітніша у ньому лексика. До таких самих висновків дійшла група українсь-

ких дослідників частотних словників: багатство словника обернено пропорційне до-

вжині тексту, тобто, чим довший текст, тим потенційно менше з‘являється у ньому 

нових слів [Перебийніс та ін. 1985: 143]. Це підтверджується і на наших результатах. 

Зауважмо, що, за однакового БС (0,11), твори «Борислав …» і «Перехресні …» сут-

тєво відрізняються за обсягом (77 455 проти 93 890), тобто на 16 435 слововживань, 

а це становить близько 20 % тексту. Отже, можна узагальнити, що лексика «Перех-

ресних …» значно багатша за лексику «Борислава …». 

 

Таблиця 4.1 

Багатство мови творів ВПФ 

 
Романи І. Франка 

Багатство слов-

ника 

Обсяг тексту, 

слововживання 

1. Борислав сміється 0,11 77 455 

2. Захар Беркут 0,13 50 223 

3. Не спитавши броду 0,15 49 170 

4. Для домашнього огнища 0,15 44 841 

5. Основи суспільності 0,13 67 172 

6. Перехресні стежки 0,11 93 890 

7. Boa constrictor, 1905–1907 0,181 34 215 

8. Великий шум 0,175 37 005 

9. Петрії й Довбущуки, 1909–1912 0,14 52 751 

 
Загалом 

0,052 

1,26/9=0,14 

506 722 

 Українська художня проза  0,067 500 000 

 

Різні редакції одного твору мають різне БС, наприклад, редакції повісті 

І. Франка «Boa constrictor» 1884 та 1907 рр.: 0,197 та 0,182, відповідно. І хоча редак-
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ції суттєво відрізняються за обсягом тексту, оскільки друга редакція (34 214) майже 

на третину більша від першої (25 427 слововживань), було виявлено, що БС відріз-

няється несуттєво (табл. 4.2). 

 

Таблиця 4.2 

Багатство словника повсіті І. Франка «Boa constrictor» 1884 та 1905–1907 

 
Твори І. Франка 

Багатство 

словника 

Обсяг тексту, 

слововживання 

1. Boa constrictor, 1884 0,19 25 427 

2. Boa constrictor, 1905–1907 0,18 34 214 

 

Можна стверджувати, що автор, суттєво переробивши твір, особливу увагу звер-

тав на різноманітність лексики, у підсумку її збагативши. БС у прямому й авторсь-

кому мовленні ВПФ також різне.  

БС ВПФ у зіставленні з ЧС сучасної української художньої прози продемонстро-

вано у табл. 4.3. 

Фактично однаковий обсяг обох КТ (500 000 слововживань) дає підстави корект-

ного зіставлення їх БС. Обсяг словника сучасної української художньої прози стано-

вить 333 91 лексему — на 7 023 лексем (21 %) більше, ніж обсяг лексики для 

І. Франка (26 368). 

Природно, що індекс різноманітності (БС) української прози (0,067) вищий, ніж 

в І. Франка (0,054). Такий результат можна вважати очікуваним, оскільки КТ сучас-

ної української художньої прози становлять 24 твори 22 різних письменників. Дета-

льніше БС у зіставленні з іншими лінгвостатистичними параметрами обох КТ див. 

підрозділ «Зведений частотний словник ВПФ як лінгвостатистична модель мови». 

Отже, параметр БС для творів І. Франка обчислено вперше. У ширшому кон-

тексті сучасних методів дослідження мови письменника, зокрема, у славістичних 

студіях, — це важливий лінгвостатистичний параметр ідіостилю.  
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Таблиця 4.3 

Порівняння багатства словника ВПФ  

зі сучасною українською великою прозою [ЧС СУХП 1981] 

Квантитативні  

параметри 
КТ ВПФ 

КТ Частотного словника су-

часної української  

художньої прози 

N, обсяг тексту,  

слововживання 
506 722 500 000 

V, обсяг словника,  

лексеми 
26 368 33 391 

V/N, багатство  

словника 
0,052 0,067 

 

Зіставлення БС ВПФ з українською великою прозою загалом показало 

об‘єктивні кількісні співвідношення між ними. Виявлено, що на БС впливають не 

тільки обсяг твору та різних лексем у ньому, а й різні редакції твору. 

 

4.1.3. Ключові слова та частотні зони лексики. Мовознавці віддавна конста-

тували доцільність виокремлення слів, що вказували б на найважливіші ознаки ку-

льтури, народу, окремої творчої особистості, тобто ключових слів (КС). Це поняття 

застосовують під час аналізу стилю й поетики, а також у комп‘ютерній лінгвістиці, 

зокрема, в автоматичному перекладі або в опрацюванні бібліотечної інформації. Про 

популярність такого аналізу тексту у полоністиці свідчить також те, що дефініція 

цього слова міститься у багатьох мовознавчих та літературознавчих словниках та 

електронних ресурсах. Так, польська дослідниця Е. Славкова, описуючи різні спосо-

би мовознавчої рефлексії над словником письменника, наголошує, що у структур-

ному підході «аналіз лексичного рівня творів окремих письменників методом слов-

никових полів (pól wyrazowych) із вказівкою на так звані ключові слова став одним 

із найбільш поширених у працях над поетичною мовою дослідницькою процеду-

рою» [Sławkowska 2009: 32]. 
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Ключові слова мови польських письменників. До виділення КС, а також до 

аналізу стилю польських письменників із середини ХХ ст. науковці — Я. Самбор, 

Е. Стахурський, А. Блашкевич, В. Пісарек, Є. Енґелькінґ-Тележинська, 

Е. Рудницька-Фіра, В. Зелех, Т. Скубалянка та ін. — почали застосовувати статисти-

чні методи. Як стверджує Т. Лізісова, «важливість статистичного дослідження лек-

сики у стилістичному аналізі тексту полягає в його об‘єктивності та максимальній 

точності під час виявлення вагомості текстових елементів» [Lizisowa 2002]. То ж ва-

рто ознайомитися із методами та результатами досліджень цього явища у західних 

сусідів.  

Аналіз дефініцій КС. У польській наукові літературі на позначення феномену 

КС використовують словосполучення «wyraz-klucz», «słowo-klucz», «wyraz typowy», 

«wyraz charakterystyczny». Домінує в цьому ланцюжку терміносполука «wyraz-

klucz», який має декілька дефініцій. 

Словник знань про мову дає таке визначення: Ключовими «називаються слова, 

кількість уживання яких у межах певного тексту (чи текстів) даного письменника є 

значно більша, ніж частотність їх уживання в загальній мові. Вони мають суттєву 

значеннєву цінність для автора, бо засвідчують його творчу манеру» [Płociennik, 

Podlawska 2007: 240]. 

Більш розширений опис містить словник літературознавчих термінів: «Ключові 

слова — слова, частотність яких у межах визначеної множини текстів (насамперед у 

творчості одного письменника) значно переважає середню частотність їх функціо-

нування в літературній мові. Таке відчутне статистичне відхилення від норми появи 

певних слів вказує на їх особливу значеннєву вагомість для цього автора. Визначен-

ня відповідного списку ключових слів, а також аналіз стилістичних полів, що тво-

ряться довкола них, дають важливу інформацію про механізм поетичної семантики, 

властивої письменнику або літературній школі» [Głowińska i inni 1999: 471]. 

«Ключові слова — це слова, властиві для даного тексту (автора, стилю, мов-

леннєвого жанру). Список ключових слів отримують шляхом порівняння частотнос-

ті слів у тексті з їх частотністю у мові загалом» [Słowo... 2020], — так характеризує 
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КС «Wikipedia». 

Лаконічне формулювання дає мегасловник: «Ключові слова — це слова, часто-

тність яких у межах окресленого переліку текстів виразно перевищує середню час-

тотність їх використання у мові» [Megasłownik 2019]. 

Близькі до наведених такі дефініції: «Ключові слова — це слова, що з‘являються 

у творах певного письменника чи в межах стилю і т. п. з частотністю вищою, ніж се-

редня. Це вказує на їх особливу роль і приписуване їм значення. Нерідко вони групу-

ються в асоціативні ланцюжки» [Wiem 2000–2020]. 

Ключові слова — це «слова, які є особливо вагомими для певного твору чи пи-

сьменника. Вони вживаються зі значно більшою частотністю, визначають тему тво-

ру або властиву для даного письменника візію світу» [Słownik terminów literackich]. 

Отже, усі автори виокремлюю вищу частотність КС (твору, письменника, сти-

лю тощо), ніж середню частотність цих слів у мові, особливу їх роль у тексті,  важ-

ливе значення КС для виявлення механізмів поетичної семантики, властивої пись-

меннику або літературній школі. 

Автором терміносполуки КС (wyrazy-klucze) вважають дослідника поетичного 

стилю П’єра Ґіро (Pierre Guiraud, 1912–1983), який визначив по 20 ключових слів 

для кожного з шести творів французьких символістів: П. Корнеля, Ж. Расіна, 

Ш. Бодлера, С. Малларме, П. Валері, Ґ. Аполлінера. Для цього він порівняв частотні 

списки творів цих письменників із частотними списками, що містяться в загальному 

частотному словнику (ЧС) французької мови [Guiraud 1954: 78, 83, 100, 102, 104]. 

«Ключове слово — це (кількісно) те слово, частотність якого у досліджуваному тек-

сті значно відрізняється від його частотності у словнику, який подає «пересічні», 

нормальні дані», — зазначив П. Ґіро [Guiraud 1966: 100], наголосивши на взаємоза-

лежності їх кількісної та якісної характеристик: «Часто говорять про улюблені слова 

автора, і, як то часто буває, ця справа має подвійний аспект: якісний, оскільки розг-

лядає семантику тих слів, поле їх стилістичної експансії, місце в мові і т. д., тобто 

те, що становить якісну дефініцію поняття «слово-ключ», і що не завжди узгоджу-

ється з кількісною дефініцією, яку зараз подамо, хоча я завжди стверджував існу-
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вання зв‘язку між тими двома рисами» [Guiraud 1966: 99].  

Ключові слова польських письменників та епох. У полоністиці КС виділено 

у творах багатьох прозаїків, драматургів та поетів, визначено для літературних на-

прямів і навіть польської літератури загалом. Далі наведено опис цих праць у хро-

нологічному порядку. 

У першій половині 60-х років ХХ ст. цю нову методику для аналізу текстів ви-

користав польський літературознавець К. Вика. У своїй праці «Ключові слова» 

[Wyka 1962: 5–34] автор поставив перед собою два завдання: донести інформацію 

про певний дослідницький прогрес у сфері поезії (йдеться про статистичні методи) і 

продемонструвати застосування цієї методики на конкретному аналізі поетичного 

тексту. Детально розглянувши праці француза П. Ґіро, він дійшов висновку, що саме 

цей інструментарій дає змогу виявити найбільш знаменні слова, які входять до скла-

ду словесного фонду, поетичної семантики і виражальної здатності певного пись-

менника. Проте П. Ґіро не обмежився статистичним виокремленням КС — він за-

йнявся мериторичним тлумаченням отриманих даних. Французький науковець за-

стосував поняття семантичного поля (відповідно, асоціативного й емоційного кон-

тексту, в якому це слово функціонує в нормальному використанні), а також поняття 

стилістичного поля (відповідно, зовсім зміненого й особливого асоціативно-

емоційного контексту, який цьому слову було надано в поезії). Адже недостатньо 

лише виявити КС — треба описати їх, дати тлумачення, що вони означають у цього 

автора і в певній поезії.  

К. Вика продемонстрував описану методику П. Ґіро на прикладі польських пое-

тів Т. Ґайци (1922–1944) та К. Бачинського (1921–1944), констатувавши безперечну 

успішність методу. Оскільки частотних списків польської мови на той час ще не бу-

ло, він послуговувався «здоровим глуздом і здоровим чуттям поезії» 

[Wyka 1962: 18]. У мові Т. Ґайци автор констатував три основних мотиви. Перший 

окреслюють КС obłok/хмара, gwiazda/зірка, grom/грім, trawa/трава, sierść/шерсть, 

skiba/ скиба, пласт землі, lustro/дзеркало, piszczel (żebra)/гомілка, korzeń/корінь, 

szpon/кіготь. Другий різновид становлять кількісно менш уживані КС: 
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nietoperz/кажан, gromnica/громниця (свічка в руках помираючого), rzęsa/вія, 

brew/брова, orzech/горіх, dziąsna/ясна, pięta/п’ята, kredka/крейда, kropla/крапля, 

perła/перла, kret/кріт. До третьої групи належать численні слова, стилістичні групи 

яких ще не диференційовані, вони відіграють роль певного емоційного компонента: 

płomień/полум’я, ogień/вогонь, noc/ніч, łuna/місяць, cierń/шип, wiatr/вітер, 

krzyż/хрест, cień/тінь, całun/саван, gromada/громада, siarka/сірка, piana/піна, 

krawędź/край, skrzydło/крило. Завдяки такому підходу вдалося виявити деякі асоціа-

тивні зв‘язки, часто з рідкісним і несподіваним словесним символом. Проте, як вид-

но, К. Вика відносить до КС лише іменники, на що як на недолік вкажуть пізніші 

дослідники.  

Праця К. Вики мала значний резонанс серед науковців. Зокрема, критичні роз-

думи з цього приводу опублікував C. Чесліковський [Cieślikowski 1965: 10]. У 

вступі до своєї статті-рецензії він розрізнив КС і слова-теми: «Порівняння загально-

мовного частотного списку з частотним списком мови поета, відповідно до певних 

правил, приводить до виокремлення ключових слів; це слова найчастіше вживані в 

індивідуальній поетичній мові… «Слова-теми» вирізняються найбільшою абсолю-

тною частотою, тоді як «ключові слова» — найбільшою відносною частотою». Ав-

тор звернув увагу на складність створення репрезентативного ЧС цілої мови, його 

обсягу, оскільки це тривалий процес, а також справедливо вказує на те, що треба 

порівнювати частоти слів, а не їх ранги, оскільки ті не мають «кількісної вартості». 

С. Чесліковський критикує К. Вику за те, що для нього іменники важливіші від при-

кметників, і в цьому вбачає суб‘єктивізм підходу. Він також акцентує: «Ми не по-

винні обмежитися розумінням КС єдино як слів, частіших у цього письменника, ніж 

інші; видається, що слушним було би трактування тих слів як елементів, що полег-

шують різні дослідницькі операції над творами, творцями, літературними епохами, а 

також літературними мовами. Але тоді базовим елементом була би, напевне, функ-

ція досліджуваних слів у реченні або сукупності речень особливо важлива, висвіт-

лювала б специфічне розуміння тих речень». 

Як поняття, які мають застосування насамперед в аналізі індивідуального сти-
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лю, оцінює КС Я. Самбор. Авторка розрізняє два поняття: «тематичні слова» — це 

слова, найчастотніші в текстах певного письменника (службові частини мови до 

уваги не беруться) і КС — слова, які можна окреслити шляхом порівняння словника 

письменника зі словником «звичайним», розміщеним у загальному ЧС певної мови. 

КС мають у словнику автора значно вищі ранги, ніж у загальному словнику, а отже, 

частотність тих слів проявляється в індивідуальному стилі у виразному відхиленні в 

бік плюс — це так звана «характерна лексика» в стилі письменника [Sambor 1972: 

223–224]. 

Вагомі спостереження Я. Самбор стосуються «ексцентричності» КС: КС час-

тотні в авторському стилі можуть належати до верстви більш або менш рідкісної ле-

ксики в загальному словнику, що дає підстави констатувати різний ступінь «ексцен-

тричності» КС певного письменника. Наприклад, КС одного письменника перебу-

вають у загальному словнику у зоні III (слова, частотні тільки в одному стилі), тоді 

як в іншого письменника КС треба шукати у загальному словнику у зоні IV (дуже 

рідкісні слова) — очевидно, що у другому випадку КС більш «ексцентричні».  

У пізнішій монографії Я. Самбор [Sambor 1987: 98] згадала неопубліковану 

працю А. Блашкевич, де виявлено КС «Весілля» С. Виспянського («Wesele» 

S. Wyspiańskiego) серед іменників, прикметників, дієслів, і зіставлено їх з ЧС сучас-

ної польської драми: serce/серце, dusza/душа, krew/кров, sen/сон, duch/дух, koń/кінь, 

złoty/золотий, spać/спати, wicher/вихор, słuch/слух, głos/голос, ogeń/вогонь, 

skrzydło/крило, łza/сльоза, piekło/пекло, bуl/біль, poeta/поет, poezja/поезія, siła/сила, 

dzwon/дзвін, lira/ліра, przeklęty/проклятий, zbroja/обладунки, зброя, moc/сила, 

ogromny/величезний, osobliwy/особливий, rozkaz/наказ, trup/труп, czarny/чорний, 

zaklęty/заклятий, krwawy/кровавий, okropny/жахливий. Також Я. Самбор наводить 

результати своєї праці над віршем Ю. Словацького «Заспокоєння» («Uspokojenie» 

J. Słowackiego): ulica/вулиця, miasto/місто, kolumna/колона, kościół/костел, 

rynek/ринок, lud/люд, koń/кінь, ciemny/темний, krzyk/крик, piorun/блискавка, 

anioł/ангел, niebo/небо, szatan/сатана, шатан, wicher/вихор, wrzask/вереск, 

zemsta/помста, zdrada/зрада, porwać/викрасти, zorza/світанок, ognisty/вогненний. 
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Дотичною до проблеми КС можна вважати працю В. Пісарка «Частотність слів 

у пресі» [Pisarek 1972], в якій визначено спільні слова для трьох основних жанрів 

преси: новин, коментарів, репортажів. Окрім службових слів та особових займенни-

ків (які можна вважати лексикою, незалежною ані від автора, ані від стилю), це: 

również/також, sprawa/справа, mieć/мати, praca/праця, także/також, kraj/країна, 

nowy/новий, inny/інший, wiele/багато, mówić/говорити, tylko/тільки, już/вже, 

wszystek/все, jeszcze/ще, móc/могти, jednak/однак [Pisarek 1972]. 

Є. Енґелькінґ-Тележинська виявила КС у поезії «Vade-mecum» Ц. Норвіда 

[Engelking-Teleżyńska 1988]. Оскільки на той час не було ані ЧС літератури ХІХ ст., 

ані ЧС польської поезії, авторка використала єдино можливий варіант: порівняла 

досліджуваний твір з існуючими ЧС «Ляльки» Б. Пруса, «Пана Тадеуша» 

А. Міцкевича, а також любовної поезії А. Міцкевича та Ю. Словацького. Отже, ви-

явлено КС człowiek/людина, słowo/слово, prawda/правда, praca/праця, Bóg/Бог, 

świat/світ, ziemia/земля, wiek/вік, dziś/сьогодні, а також акцентовано увагу на коно-

таціях й контекстах вживання чотирьох останніх [Engelking-Teleżyńska 1988]. 

Е. Рудницька-Фіра методику статистичного аналізу тексту за допомогою КС 

застосувала до поеми «Дзяди» А. Міцкевича [Rudnicka-Fira 1986: 72–98]. Як висно-

вок: «про тип стилю певного автора свідчить відношення, яке складається між ари-

фметично-статистичною структурою його лексики і нормами, які викристалізували-

ся в мові» [Rudnicka-Fira 1994: 209]. Для виявлення КС вона застосувала індекс ем-

піричної ймовірності (wskaźnik prawdopodobieństwa empirycznego), тобто відносної 

частоти (frekwencji względnej): відношення абсолютної частоти до довжини тексту: 

Pemp = F/N. Вона порівняла лексику твору із ЧС польської драми середини ХХ ст., 

«усвідомлюючи, що хоча ці тексти однорідні стилістично, все ж належать до різних 

історичних епох (й обережне зіставлення у цьому випадку можливе)» [Rudnicka-Fira 

1994: 210]. Серед КС твору виявилися лексеми, відсутні у сучасній художній драмі: 

pacierz/молитва, upiór/упир, głucho/глухо, żałoba/жалоба, iskra/іскра, 

piorun/блискавка або наявні в низькочастотній частині: trup/труп, grób/труна, 

lud/люд, ciemno/темно, piekło/пекло, kochanek/коханець, pуłnoc/північ, 
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kochać/кохати, łza/сльоза, pierś/груди, pieśń/пісня. Авторка також виявила КC, спі-

льні для А. Міцкевича та Ю. Словацького (за Т. Скубалянкою): anioł /ангел, 

dziabły/дияволи, blady/блідий, czarny/чорний, czoło/чоло, duch/дух, gwiazda/зірка, 

kochanek/ коханець, kwiat/квітка, myśl/думка, ogień/вогонь, płakać/плакати, 

słońce/сонце, usta/уста, włos/волосся, dusza/душа, kochać/кохати, łza/сльоза, miłość/ 

кохання, niebo/небо, piękny/гарний, sen/сон, serce/серце, smutny/сумний, 

szczęście/щастя, śmierć/смерть, twarz/обличчя, ziemia/земля. Вона сформувала тема-

тичні групи КС: смерть (śmierć/смерть, grób/труна, żałoba/жалоба, 

umierać/помирати, umarły/померлий, dusza/душа, duch/дух, anioł/ангел, niebo/небо), 

діти і невинність (lud/люд, dzieci/діти, czucie/почуття, wianek/вінок, wiara/віра, 

wina/вина, wierzyć/вірити, modlić się/молитися, pacierz/молитва), кохання 

(serce/серце, czuć/чути, cierpieć/страждати, miłość/кохання, lubić/любити, 

kochać/кохати, nadzieja/надія, kochanek/ коханець), гроза і таємничість (łza/сльоза, 

głucho/глухо, ciemno/темно, głos/голос, gwiazda/зірка, płakać/плакати, krew/кров, 

cierpieć/страждати, krzyż/хрест). 

Словниковий склад семи польських натуралістів став об‘єктом дослідження 

Е. Стахурського, який намагався знайти відмінності текстів від інших видів текстів 

польської літератури [Stachurski 1989]. Зважаючи на значну кількість їх творів, було 

зроблено статистичні вибірки з 700 із них, що разом становило близько 

11 000 000 слововживань. Цей створений КТ дослідник порівнює з усіма доступни-

ми на той час статистичними даними текстів ХІХ–ХХ ст. як окремих письменників 

(«Лялька» Б. Пруса, «Вогнем і мечем» Г. Сенкевича, «Попіл» С. Жеромського, «Пан 

Тадеуш» і «Дзяди» А. Міцкевича, творами К. Брандиса, К. Бачинського), так і цілих 

стилів (писаною та усною мовою, діалектами, публіцистикою, а також з ЧС п‘яти 

функційних стилів польської мови [Kurcz i inni 1974–1977]), причому беруться до 

уваги слова з частотою  9. Таким чином виділено КС для кожного письменника: 

І. Домбровського (staruszka/старенька, przykro/прикро, list/лист, poczucie/ почут-

тя, ciągle/постійно, koniec/кінець, wrażenie/враження, łóżko/ліжко, silny/сильний), 

А. Диґанського (kot/кіт, poskoczyć/підскочити, świadek/свідок, wilk/вовк, 
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ogromny/величезний, lekarz/лікар, spostrzec/спостерегти, cios/удар, baba/баба, жін-

ка, dawać/давати, kawałek/кусок, chłopak/ хлопець, koń/кінь, martwy/мертвий, 

jeść/їсти, głodny/голодний, gardło/горло) (КС цього письменника присвячено окреме 

дослідження, де під цим радикалом проаналізовано його твори «Na pańskim dworze», 

«Beldonek», «Zając», «Gody życia» [Stachurski 1993: 23–24]), А. Ґрушецького 

(uderzenie/удар, napastnik/ напасник, oburzenie/знервування, обурення, 

bronić/захищати, przerażony/вражений, zemsta/помста, więzienie/ув’язнення, 

kara/кара, kląć/клясти, poczuć/почути, uderzyć/вдарити, zmęczony/втомлений, 

gorycz/гіркота, nienawiść/ненависть, rzucać/кидати, spojrzeć/глянути, rana/рана, 

ostry/гострий, głuchy/глухий, krzyczeć/кричати, rzucić/кинути, wołać/волати, 

bolesny/болісний, nieszczęście/ нещастя, ruch/рух, rzucić się/кинутися), 

З. Нєдзьведського (członek/член, jedyny/єдиний, nagly/раптовий, śmiertelny/смер-

тельний, bydlę/бидля, godzina/ година, kark/карк, czerwony/червоний, brzuch/живіт), 

Ю. Савіцької (powtarzać/повторювати, zaciskać/затискати, oddech/віддих, 

ogarniać/огортати, chata/хата, grzyźć/гризти, wyglądać/виглядати, chudy/худий, 

bieda/біда, ponury/понурий, milczeć/мовчати, wracać/повертатися, chory/хворий, 

kąt/кут, niepokój/неспокій, policzek/щока, uczucie/почуття, złość/злість), 

А. Сиґетинського (inżynier/інженер, rybak/рибак, płaski/плоский, brzeg/ берег, 

pуł/пів, hańba/ганьба), Ґ. Запольської (silnie/сильно, drżący/той, що трясеться, 

pogarda/погорда, szarpać/шарпати, biały/білий, szalony/шалений, często/часто, 

trwoga/тривога, mężczyzna/чоловік, pot/піт), а також високочастону лексику для усіх 

текстів прози натуралістів (noga/нога, usta/уста, ciało/тіло, ziemia/земля, 

matka/мати, czarny/чорний, pierś/груди, myśl/думка, pies/пес, ząb/зуб, nagle/раптово, 

noc/ніч, żal/жаль, włos/волосина, nos/ніс, brudny/брудний, zwierze/звір, jęk/зойк, 

błoto/болото) і КС прози натуралістів порівняно з іншими текстами польської 

літератури: śmierć/смерть, krew/ кров, czuć/чути, siła/сила, ból/біль, serce/серце, 

straszny/страшний, łza/сльоза, choroba/хвороба, umrzeć/померти, dusza/душа, 

zły/злий, ciężki/тяжкий, mąż/чоловік, biedny/бідний, strasznie/страшно, chory/хворий. 

Як висновок: «Дослідник натуралістичної літератури або читач, який досконало 
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знає тексти натуралістів, після перегляду списку наведених слів (виділених тут як 

ключові слова на підставі підрахунків і порівнянь) міг би стверджувати, що навіть 

на підставі стилістичного чуття або інтуїції можна виявити і визнати їх характерни-

ми для певного автора або цього типу літератури. Це тільки часткова правда, оскіль-

ки інтуїція дослідника або враження після читання дає підстави точніше називати 

КС у цьому питанні лише у випадку одного твору або невеликого фрагмента тексту. 

Натомість під час розгляду настільки великого КТ, який репрезентують досліджені 

текстові вибірки, інтуїція допомагає лише припустити, які слова є специфічними для 

певного автора або кількох авторів чи також для літературного стилю. Лише засто-

сування настільки точного дослідницького інструменту, як статистика текстових 

елементів, а також системне порівняння індексів для різних текстів дають змогу пе-

реконатися в цьому погляді та вилущити з багатьох інтуїтивно віднесених до клю-

чових слів лише справжні» [Stachurski 1989: 61]. 

Високу оцінку у критиків отримала також розвідка Е. Стахурського «Ключові 

слова польської романтичної епіки», присвячена романтичному епосу 

[Lizisowa 2002], в якій автор на подібній методологічній основі опрацював значення 

і стилістику КС романтичної епохи — найважливішого часу в історії польської літе-

ратури — шляхом аналізу семи творів її видатних репрезентантів: «Ґражини» 

А. Міцкевича, «Януша Бенявського» Й. Залеського, «Марії» А. Мальчевського, «За-

мку каньовського» С. Ґощинського, «Вацлава» Ю. Словацького, «Світанок» 

З. Красінського і «Щесної» Ц. Норвіда [Stachurski 1998b]. Загальний обсяг (N) таким 

чином сформованого КТ становить близько 47 200 словоформ, що репрезентують 

7 750 лексем (W). Дослідник застосував індекс емпіричної ймовірності Pemp 

(wskaźnik prawdopodobieństwa empirycznego), який інформує, скільки разів лексема 

вживається на 10 000 слововживань (якщо поема має менший розмір, то індекс ін-

формує про гіпотетичну ймовірність появи цього слова, якби текст був розширений 

до того обсягу). До КС автора Е. Стахурський відносив ті лексеми, індекс яких ви-

щий, ніж в об‘єднаному корпусі романтиків, а додатковим критерієм для КС роман-

тизму є те, що слово вжите щонайменше в чотирьох поемах. Характеризуючи індекс 
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ймовірності, Е. Стахурський наголошує: «Цей індекс тісно пов‘язаний з текстовою 

частотністю лексичної одиниці, тому його показник інформує опосередковано про 

ранг лексеми у створеному чи гіпотетичному списку слів цього тексту. Його при-

вабливість полягає в тому, що він розширює можливості порівнянь на більшу кіль-

кість текстів. У деяких лінгвостатистичних опрацюваннях лексики рангових списків 

слів не подано, але якщо в них подано загальну кількість ужитих у тексті словоформ 

і частотність деяких лексем, легко можна вирахувати індекс ймовірності тих слів і 

порівняти з їх аналогічними індексами, обчисленими для інших текстів. Завдяки та-

кому розширенню порівняльної площини досягається більш об‘єктивне визначення 

списку ключових слів для цього тексту» [Stachurski 1998b: 16]. 

Усебічно порівнявши статистичні дані, що характеризують названі тексти, з 

опублікованими даними для інших літературних текстів і для польської мови зага-

лом (від XVI ст. до сучасності), Е. Стахурський отримав КС для твору кожного пи-

сьменника: А. Міцкевича: (N = 7007, W = 2375): bitwa/битва, cudzy/чужий, 

dziedziniec/двір, ganek/ґанок, gmach/ велика будівля, gonić/гнати, hełm/холм, 

krata/ґрати, łup/здобич, most/міст, niekiedy/якось, одного разу, niepewny/невпев-

нений, непевний, odejść/відійти, oręż/зброя, paść (padł)/падати (впав), płaszcz/плащ, 

podkowa/підкова, rada/рада, rota/рота, rozkaz/наказ, rozkazać/наказати, 

równy/рівний, rumak/кінь, sieć/сітка, skoczyć/скочити, spieszyć/спішити, 

stolica/столиця, stos/стос, szeroki/ широкий, szkoda (sb.)/шкода, szyszak/шолом, 

wał/вал, wczoraj/вчора, widny/видний, wkrótce/незабаром, wprzód(y)/вперед, 

zamiar/намір; Я. Бенявського (N = 1603, W = 864): brat/брат, chmura/хмара, 

dym/дим, pokój/кімната, pole/ поле, ruszyć/рушити, sokół/сокіл, stanąć/стати, 

strona/сторінка, woda/вода, wojsko/військо, wraz/враз, wysoko/високо; 

А. Мальчевського (N = 10 331, W = 2 934): bujny/буйний, czapka/шапка, 

czucie/чуття, drogi/дорогий, dzielny/ практичний, hufiec/загін, kopyto/копито, 

lekki/легкий, luby/любий, minąć/ минати, pęd/швидкий рух, powstać/постати, 

przyjaźń/приязнь, radość/радість, robak/хробак, słodki/солодкий, srogi/суворий, 

szczęście/щастя, szlachetny/ шляхетний, szybki/швидкий, śliczny/гарний, 
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tkliwy/вразливий, trąba/труба, wąs/вус, wdzięk/вдячність, wrota/ворота, 

wrócić/повернутися, wrzawa/шум, zapał/запал, zięć/зять, zmieść/змести; 

С. Ґощинського (N = 14 597, W = 3720): blisko/близько, błyskać/блискати, 

burka/бурка, diabeł/диявол, dokoła/довкола, dzwon/дзвін, igrać/грати, jeździec/їздець, 

nóż/ніж, obłok/хмара, ozwać się/ озватися, piekło/пекло, pika/піка, pożar/пожежа, 

puszcza/пуща, razem/разом, sklepienie/склепіння, szybienica/шибениця, szum/шум, 

śpiew/спів, ton/тон, tuman/туман, wieża/вежа, wpół/напів, zamkowy/замковий; 

Ю. Словацького (N = 6289, W = 1743): błękitny/блакитний, burzan/зарослі, 

chusta/хуста, czara/кубок, duma/гордість, grobowy/гробовий, grota/ґрот, kur-

chan/курган, łabiędź/лебідь, łoże/ложе, mara/мара, marmur/мармур, obłąkany/боже-

вільний, ogród/город, okropny/жахливий, pobliadły/зблідлий, pogrzeb/похорон, 

popił/попіл, sala/зал, spokojny/спокійний, stawać/ставати, synek/синок, szmer/шелест, 

tłum/тлум, trucizna/отрута, ważyć się/зважуватись, wąż/вуж, wtenczas/під час, 

zdrajca/зрадник; З. Красінського (N = 5440, W = 1523): boży/божий, czyn/чин, 

duch/дух, dźwięk/звук, fala/хвиля, harfa/арфа, jezioro/озеро, korona/корона, 

ludzkość/людство, marzyć/марити, natchnienie/натхнення, nieśmiertelny/несмер-

тельний, pieśń/пісня, planeta/планета, płonąć/палати, płynąć/пливти, przestrzeń/про-

стір, przestwór/простір, siostra/сестра, skała/скала, struna/струна, tło/тло, 

ufać/довіряти, ujrzeć/побачити, umarły (sb.)/померлий, wiara/віра, wieczność/віч-

ність, wieczny/вічний, wiek/вік, wysoki/високий, wzbić się/збитися, wzgórze/пагорб, 

zgon/смерть, ziemski/земський, znikać/ зникати; Ц. Норвіда (N = 1910, W = 923): 

data/дата, drama/драма, list/лист, lutnia/лютня, piękny/гарний, pisać/писати, 

sumienie/сумління, własny/власний, wola/воля. 

Ієрархічний список КС для усіх текстів такий: zamek/замок, blask/блиск, 

łono/лоно, mogiła/могила, miecz/меч, szabla/шабля, wicher/вихор, promień/промінь, 

step/степ, zbroja/зброя. Їх семантичний аналіз, а також опис значеннєвих кіл тема-

тично пов‘язаних з ними слів з підвищеною частотністю становить інтегральну час-

тину праці. Аналіз контекстів функціонування усіх КС дав підстави для узагальнен-

ня, що ці десять іменників становлять найбільш ємкі граматично-семантичні й тема-
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тико-стилістичні категорії літератури романтизму. 

Цікаві закономірності викладено у висновках: кількість КС для невеликих за 

обсягом творів («Janusz Beniawski», «Szczesna»), менших за 2 000 слововживань, у 

два–три рази менша від кількості КС об‘ємних творів. Натомість кількість КС для 

великих творів (понад 5 тис. слововживань) залежить не від обсягу тексту, а від лек-

сичних преференцій автора (c. 264). Важливим у підсумку є також той факт, що се-

ред КС переважають іменники. Автор це пов‘язує не тільки з найбільшою інформа-

ційною ємністю цієї лексико-граматичної категорії, а й із її здатністю творити мета-

форизований поетичний образ. Жодне із застарілих слів чи неологізмів не є КС. 

Узагальнивши попередні напрацювання, Е. Стахурський у своїй найновішій 

підсумковій розвідці виділив КС польської літератури незалежно від авторства й 

епохи [Stachurski 1998a]. У ній автор застосував індекс ймовірності мінімум 

Pemp = 0,0006, який у художніх текстах повинен бути принаймні у два рази вищий, 

ніж в інших стилях. Джерелами стали вісім перелічених романтичних поем, сім уже 

названих авторів епічної прози, натуралістична драма Ґ. Запольської, «Візерунок» 

М. Рея, «Лялька» Б. Пруса, «Попіл» С. Жеромського, сучасна артистична проза, 

драма і поезія. Порівняльним тлом слугували твори розмовно-побутового, популяр-

но-наукового і публіцистичного стилів, а також періодичні видання [Zarębina 1985; 

Zgуłkowa 1987; Kurcz i inni 1974–1977]. 

«Оскільки іменники — найчастотніша граматично-семантична категорія у бі-

льшості текстів, … то це відображено у характерній лексиці художньої літератури: 

на двадцять лексем аж вісімнадцять слів — це іменники (90 %). Друга з погляду час-

тотності у писаних текстах базова граматично-семантична категорія ледве проявляє 

свою присутність у списку — тільки два дієслова властиві художній літературі 

(10 % лексем), а також відсутність характерних прикметників і прислівників» 

[Stachurski 1998a: 266]. Гуманістичний характер художньої літератури проявляється 

в антропоцентризмі словника — здебільшого це найменування, тісно пов‘язані з 

людиною: Bóg/Бог, czekać/чекати, dziewczyna/дівчина, głowa/голова, krew/кров, łza/ 

сльоза, matka/мама, myśl/думка, noc/ніч, ogień/вогонь, ojciec/батько, okno/вікно, 
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oko/око, ręka/рука, serce/серце, słowo/слово, śmierć/смерть, usta/ уста, wiatr/вітер, 

żyć/жити, biały/білий, brzeg/берег, czarny/чорний, czerwony/червоний, drzwi/двері, 

góra/гора, krzyk/крик, nagle/зненацька, noga/нога, stać/стати, ściana/стіна, 

światło/світло, twarz/обличчя, włos/волосся, bać się/боятися, młody/молодий, 

słyszeć/чути, stać się/статися, znaleźć/знайти. Цікаві спостереження автора стосу-

ються слів, спільних для пар родів літератури: епіки та лірики, епіки та драми, дра-

ми та лірики тощо. 

Лексика М. Конопніцької стала об‘єктом статистичного опису праці В. Зелеха 

[Zelech 1997]. Джерельну базу становили 99 віршів збірки вибраної поезії «Вмію бу-

ти птахом» («Umiem być ptakiem»), яку можна вважати репрезентативною вибіркою. 

Зіставлення здійснено з частотним списком Аника та з народною піснею, оскільки 

дослідники часто вказують на стилізацію творів поетки під цей жанр поезії. Таким 

способом визначено КС М. Конопніцької: ziemia/земля, duch/дух, słońce/сонце, 

łza/сльоза, gwiazda/зірка, droga/дорога, pieśń/пісня, rosa/роса, skrzydło/крило, 

wicher/вихор, woda/вода, grób/гріб, pióro/перо, gniazdo/гніздо, pot/піт, rola/роль, 

jaskółka/ ластівка, niewolnik/невільник. На основі статистичного аналізу, зокрема, 

КС, дослідник підсумовує, що «часті твердження про народне коріння поезії не ма-

ють підтвердження у статистичній мовній структурі» [Zelech 1997: 293]. 

Словниковий склад «Пана Тадеуша» А. Міцкевича проаналізовано в декількох 

працях Е. Стахурського [Stachurski 1998c, 1999, 2005]. Визначаючи КС епопеї, він 

застосував індекс емпіричної ймовірності, тобто відносної частоти: відношення аб-

солютної частоти слова до довжини тексту: Pemp=F/N. Щоб уточнити процес темати-

чної селекції лексем, автор брав до уваги слова з індексом Pemp >=0,0006. Це означа-

ло, що КС повинно було з‘явитися у тексті щонайменше шість разів на 

10 000 слововживань. Ще один критерій: КС мало мати цей індекс принаймні в два 

рази вищий, ніж в інших текстах, що відображається у виразній різниці між рангами 

слова у частотних списках порівнюваних текстів. Після зіставлення твору (66 000) з 

порівнюваним доступним корпусом статистично опрацьованих текстів трьох родів 

літератури (лірика, драма, епос), він виділив дев‘ять КС: gość/гість, rzecz/ректи, 
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krzyknąć/крикнути, przerwać/перервати, ostatni/останній, broń/бронь, wpaść/впасти, 

ogród/город, dotąd/туди, тобто три іменники, один прикметник, чотири дієслова, 

один прислівник (не беручи до уваги слів, що не залежать від автора: власні назви, 

назви керівництва і посад, а також похідних від них прикметників). З огляду на до-

мінування дієслів серед КС Міцкевичової поеми, її стиль найбільше відрізняється 

від стилю ліричної поезії, характерною рисою якої є відсутність КС. Важливо за-

уважити, що серед КС поетичної повісті молодого А. Міцкевича «Ґражина» виявле-

но п‘ять прикметників, тобто в ній, як і в ліричній поезії, опис із привілеюванням 

деяких епітетів відіграє важливу роль. Під цим кутом зору «Пан Тадеуш» є іншим, 

більш епічним, хоча в його тексті важливу роль відіграють описи природи. Велику 

частину твору становлять діалоги та монологи, що статично проявляється у трьох 

дієсловах, які коментують незалежну мову: ректи, перервати, крикнути — два 

останніх характерні для темпу й літератури дискурсу дійових осіб (с. 17). У статті 

Е. Стахурський робить контекстуальний аналіз та описує стилістику виокремлених 

КС, жодне з яких не є запозиченим. Автор зіставляє КС «Пана Тадеуша» з КС поль-

ського романтичного епосу і робить висновок, що вони мають між собою тісні се-

мантичні зв‘язки.  

Об‘єктом дослідження Е. Стахурського також стала поема А. Міцкевича «Пан 

Тадеуш» на тлі текстів інших романтичних поем («Ґражина» A. Міцкевича, «Януш 

Бенявський», «Марія» A. Мальчевського, «Замок каньовський» С. Ґощинського, 

«Вацлав» Ю. Словацького, «Світанок» З. Красінського, «Щесна» Ц. Норвіда) 

[Stachurski 2005], завдяки чому було сформовано корпус загальним обсягом 114 541 

слововживання і 12 766 лексем. Застосовані кількісні методи у поєднанні з деталь-

ним аналізом лексичного матеріалу дали можливість автору визначити різницю і 

встановити ступінь взаємної лексичної близькості текстів до епопеї. З‘ясувалося, що 

тільки 116 слів є спільними для усіх творів, якщо ж відняти службові слова та за-

йменники, які є найчастотнішими у будь-якому тексті, то спільних залишилося лише 

62: blask/блиск, Bóg/Бог, cień/тінь, czas/час, czoło/чоло, dom/дім, dusza/душа, 

dzień/день góra/гора, gwiazda/зірка, kraj/край, krew/кров, krzyż/ хрест, kwiat/квітка, 
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lata/роки, los/доля, ludzie/люди, lza/сльоза, matka/мати, morze/море, myśl/думка, 

niebo/небо, obraz/образ, oko/око, piorun/блискавка, pole/поле, raz/раз, rzeka/ріка, 

serce/серце, słońce/сонце, smutek/смуток, szata/шата, śmierć/смерть, tłum/тлум, 

wiara/віра, wiek/вік, ziemia/земля (37 іменників), być/бути, czekać/чекати, mieć/мати, 

musieć/мусити, patrzyć/ дивитися, pędzić/спішити, płakać/плакати, słuchać/слухати, 

słyszeć/чути, stać/стати, świecić/світити, widzieć/бачити, wołać/кричати, 

wstać/стати, піднятися (14 дієслів), cały/цілий, cichy/тихий, ciemny/темний, 

długi/довгий, młody/молодий, stary/старий (шість прикметників), daleko/далеко, 

dobrze/ добре, dziś/сьогодні, już/вже, mało/мало, pierwej/раніше (шість прислівників), 

drugi/другий, jeden/один, pierwszy/перший (три числівники). 5 331 слово виявилися 

особливим для епопеї, оскільки жодного разу в інших творах не трапилося. Це ста-

новить понад половину (56,25 %) словника «Пана Тадеуша» і майже половину 

(41,76 %) словника усієї романтичної епіки (с. 44). Ця лексика сформувала семанти-

чні групи, серед яких власні географічні й топонімічні назви, особові назви (імена, 

прізвиська, назви гербів, народностей), назви звірів та предметів. Далі на основі 

контекстуального аналізу автор описує семантичні кола загальних назв, що безпосе-

редньо та опосередковано пов‘язані з ключовими словами епопеї: gość/гість, 

rzecz/річ, krzyknąć/крикнути, przerwać/перервати, ostatni/останній, broń/бронь, 

wpaść/впасти, ogród/город, dotąd/туди. Ці лексеми фіксуються також в аналізованих 

творах, але в епопеї їх емпірична ймовірність значно вища. 

Т. Скубалянка, визначаючи подібність та відмінність між текстами релігійного 

та поетичного стилю, порівняла перших десять найчастотніших слів із ЧС «Книги 

Псалмів Старого Заповіту», «Vade-mecum» Ц. Норвіда, «Фразеологічний словник» 

С. Скорупкі, і виявила подібну частотність багатьох із них. У «Vade-mecum» і «Кни-

гах» — це слова, зумовлені подібністю тем обох творів: Bóg/Бог, człowiek/людина, 

życie/життя, ręka/рука, ziemia/ земля, dzień/день. У «Vade-mecum» ліричні соматиз-

ми serce/серце, oko/око мають нижчий ранг, до того ж у творі немає або зрідка трап-

ляються характерні для біблійної лексики слова niezbożny/безбожний, 

sprawiedliwy/справедливий, sprawiedliwość/справедливість, droga/дорога, chwała/хва-
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ла, wróg/ворог, naród/народ, pomoc/допомога. Тільки деякі з норвідівських частот-

них слів є частотними у фразеологізмах: ręka/рука, oko/око, serce/серце, 

życie/життя, słowo/слово, głowa/голова, świat/світ, ziemia/земля [Skubalanka 2001: 

262]. Авторка підсумовує: «Безперечно, така велика кількість соматизмів у рангових 

списках порівнюваних слів свідчить про те, що соматизм як категорія належить до 

універсалій мови загалом. Різні тексти проте в різний час моделюють цей засіб» 

[Skubalanka 2001: 263]. 

Досліджуваний матеріал показує, що виявлення КС шляхом зіставлення часто-

тних списків — процедура скрупульозна, складна, часоємна та трудомістка. Не для 

всіх потенційно можливих письменників це зроблено. Так, cловники мови 

А. Міцкевича [Słownik języka 1962–1983], K. Бачинського [Balowski 1997] у кожній 

словниковій статті містять детальну інформацію про частотність функціонування 

лексем та їх форм, проте досі КС на цьому матеріалі не виявлено, а у «Словнику мо-

ви Я. Кохановського» не зазначен навіть кількості вживання реєстрових слів 

[Słownik... 1994–2003]. 

Близькими до КС є основні лексеми, визначені для творчості Ц. Норвіда у про-

цесі роботи над словником його мови. Група мовознавців при Варшавському уні-

верситеті видала серію праць, присвячених словам на позначення таких понять у йо-

го творах, як правда, кольористика, естетика, воля, християнство. Для виокремлення 

цих концептів також було застосовано елементи кількісного методу. Так, автори за-

значають, що лексема «правда вживається у листах Ц. Норвіда 908 разів… . Варто 

порівняти цю кількість із уживаннями в А. Міцкевича: словник його мови (SJAM) 

нотує їх заледве 398 …» [Słownictwo 1993: II]. Цілий том присвячений назвам ко-

льорів у письменника. Оскільки він був також художником та графіком, ця лексика 

у нього високочастотна: 199 слів у 1 337 уживаннях [Teleżyńska 1994: XVI]: скажі-

мо, «значеннєве поле червоний, що налічує 280 уживань 53 різноманітних слів, від-

значається найбільшим розмаїттям лексем, а також шкалою найближчих до нього 

барв» [Teleżyńska 1994: VII]. Отже, наведені лексеми та близькі до них похідні ста-

новлять словесні поля. У працях проаналізовано словесні поля falsz/фальш, 
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kłamać/брехати, łgać/брехати, artyzm/артистизм, estetyka/естетика, formа/форма, 

harmoniа/гармонія, oryginalność/ оригінальність, pięknо/краса, styl/стиль, sztukа/мис-

тецтво [Słownictwo 1994], wolność/воля, niewola/неволя [Korpysz, Puzynina 1998], 

Chrześcijaństwo/Християнство, Kościół/Костел, Msza/Служба Божа, Sakra-

menty/Святі Таїнства, modlitwa/молитва, krzyż/хрест [Kadyjewska i in. 2000]. 

Дотичними до КС можна вважати екзистенційні тематичні поля, за якими опи-

сано словниковий склад листів С. Жеромського: простір (1 030 реєстрових слів), 

звуки (1 326), подорож (479), рослини (1 058), відчуття (1 209: нюх 130, дотик 308, 

смак 771), метеорологія та астрономія (801), топографія (737), небо і пекло (1 079) та 

ін. [Słownictwo... 2002–2007].
 
Така фіксація «уможливлює виразне розрізнення мате-

ріалу і глибшу рефлексію над мовою творця. Створює можливість погляду крізь 

призму слів не тільки на особливості художнього стилю конкретних творів, а й на 

світ, який у них відобразився, та його реалії». Ця праця постала з переконання 

К. Соболевської у тому, що мову письменника треба аналізувати, представляти, ко-

ментувати, інтерпретувати інакше, ніж це роблять класичні словники мови пись-

менника. Тому слова і словоформи подають «зануреними у текст — в різних форма-

льних та значеннєвих зв‘язках» [Słownictwo... 2002–2007. T. 1: 14]. Роботу виконано 

на матеріалі комп‘ютерного корпусу цитат обсягом 7 000 позицій, а також зіскано-

ваного тексту «Перед весною» («Przedwiośnia»).  

На перший погляд, тематичні групи виділені інтуїтивно, однак насправді в їх 

виокремленні присутній кількісний показник: «слова, що стосуються світу звуків, у 

текстах С. Жеромського займають важливу позицію як з погляду кількості окремих 

слів, їх різноманітності, так і з погляду їх уживання». Разом слова світу звуків у пи-

сьменника становлять 1 326 лексем у 18 000 уживаннях [Słownictwo... 2002–2007. 

T. 4: 7]. Деяка лексика у С. Жеромського характеризується настільки великою час-

тотністю, що автори змушені аналізувати лише вибіркові їх уживання: з 28 332 сло-

вовживань слів на позначення думки та мови у словнику наведено тільки 7 483 

[Słownictwo... 2002–2007. T. 7: 7–8]. 
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Підсумки та перспективи дослідження. Отже, можна ствердити, що КС вико-

нують важливу роль у конструкції семантичної сітки художнього тексту як суттєві 

елементи мови та стилю автора. Саме вони реалізують у тексті найважливіші функ-

ції, створюючи центри лексико-семантичних полів. Ідея виявлення КС дала численні 

плоди у польському мовознавству. З цього погляду проаналізовано спадщину бага-

тьох письменників різних періодів: М. Рея (1505–1569), А. Мальчевського (1793–

1826), А. Міцкевича (1798–1855), С. Ґощинського (1801–1876), Я. Залеського (1802–

1886), Ю. Словацького (1809–1849), З. Красінського (1812–1859), Ц. Норвіда (1821–

1883), А. Диґанського (1839–1902), М. Конопніцької (1842–1910), Б. Пруса (1847–

1912), А. Сиґетинського (1850–1923), А. Ґрушецького (1852–1929), Ґ. Запольської 

(1857–1921), Й. Савіцької (1859–1920), З. Нєдзвєдського (1864–1915), С. Жером-

ського (1864–1925), С. Виспянського (1869–1907), І. Домбровського (1869–1932), 

Т. Ґайци (1922–1944), К. Бачинського (1921–1944), а також окремі їх праці. 

Виділення КС сприяє глибшому розумінню основних ідей як окремих творів, 

письменників, так і цілих напрямів та стилів (романтизму, натуралізму). У полоніс-

тиці КС, виокремлені з застосуванням математичних категорій, дали змогу по-

новому глянути на багаторазово досліджувані тексти класиків, зокрема, 

А. Міцкевича, Ю. Словацького, Ц. Норвіда, Б. Пруса, виявити особливості їх творчої 

манери письма порівняно з їхніми сучасниками на тлі епохи. 

Основний метод виокремлення КС — зіставлення кількісних величин словника 

досліджуваних текстів із аналогічними показниками загальномовного словника. За-

лежність між частотністю лексики певного типу і появою КС є важливим явищем з 

погляду стилістичного аналізу літературних творів [Miodunka 1976: 180]. Оскільки, 

головно, КС — це високочастотна лексика, яка входить до кола тематичних слів пи-

сьменника, то між цими поняттями існують відношення інклюзії [Sambor 1987: 83]. 

Величезна підготовча робота, що полягає в обчисленні індексу емпіричної ймовір-

ності, потребує точності та скрупульозності. Як зазначає Л. Моравська, «статистич-

ний метод, застосований до лінгвістики, має величезну об‘єктивну цінність, а кожен 

гуманітарій повинен у подиві схилити голову перед сумою математичних даних, не-
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обхідних для її пізнання і застосування» [Morawska 1959: 58]. 

Про актуальність досліджуваного питання свідчить також той факт, що методо-

логічні засади виділення КС стали базою для сучасних комп‘ютерних програм опра-

цювання текстів (наприклад, WordSmith, AntConc, Tropes та ін.), які також мають 

функцію «ключові слова» («key words»). Для їх виокремлення потрібно завантажити 

у програму аналізований текст і референційний корпус (тобто той, з яким треба по-

рівняти основний текст), і програма автоматично подає список КС тексту.  

Для українського мовознавства ця тема може бути цікавою з огляду на можли-

вість виділення КС для творчості письменників, що вже мають кількісний аналіз ле-

ксики, скажімо, для Г. Сковороди, Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки та ін. 

Шляхом аналізу КС можна описати також особливу поетичну семантику авторсько-

го тексту. 

Частотні зони лексики. Частотність уживання під час виділення ключових 

слів беруть до уваги також в україністиці [Кудряшова 2000: 7; Переломова 2002; 

Форманова 1999а, 1999б; Гром‘як та ін. 2007; Совтис 2012] та ін. «Слова характери-

зуються неоднаковою частотою використання, яка в художніх текстах може залежа-

ти від тематики твору, автора, епохи. У зв‘язку з цим виділяють ключові слова, яким 

властива відносно висока частота уживання в тексті чи текстах певного автора» 

[Гром‘як та ін. 2007: 631]. 

Одним із важливих завдань створення ЧС є виявлення частотних зон словни-

ка. Як зазначає [Тулдава 1987:65], стратифікація лексики за частотою вживання має 

велике значення для лінгвістики, педагогіки та психології (визначення складності 

тексту, укладення словника-мінімуму, проведення психологічних експериментів), 

автоматичного опрацювання тексту. Кількісні характеристики слів, що стосуються 

певної частотної зони, багато в чому корелюють з якісними властивостями цих слів, 

наприклад, з такими властивостями, як нейтральність (загальновживаність), темати-

чність (ключові слова), інформативність тощо.  

Існують різні способи визначення меж цих частотних зон. Для простоти умовно 

поділимо лексику роману на чотири зони: найчастотніша лексика (перших 104 
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слова, частотність 1–50), лексика із верхньою середньою частотністю (ранг 105–

479, частота 49–10), лексика із нижньою середньою частотністю (ранг 480–2 802, 

частота 9–2), низькочастотна лексика (ранг 480–2 802, частота 9–2), hapax 

legomena (частота 1), див. табл. 4.4. 

 

Таблиця 4.4 

Частотні зони лексики роману І. Франка «Великий шум» 

Зона частот Слів у тексті Слів у словнику 

Частота ≥ 50 18 256 49,33 % 104 1,61 % 

Частота 10–49 7 200 19,46 % 375 5,80 % 

Частота 2–9 7 881 21,30 % 2 324 35,91 % 

Частота 1 3 668 9,91 % 3 668 56,68 % 

 37 005 100,00 % 6 471 100,00 % 

 

Найчастотніша лексика роману — це 104 слова (ранг 1–104), що мають найі-

нтенсивніше функціонування в тексті (частотність 1 585–50). Як уже було зазначе-

но, займаючи всього 1,61 % словника, вони покривають майже половину тексту. 

Першими за частотою вживання у романі очікувано виявились службові час-

тини мови: сполучники і/й (1585), а (531), та (311), що (271) тощо; частка не (942); 

прийменники в/у (729), на (689), з/із/зі/зо (594), до (453) тощо. Це універсальна хара-

ктеристика будь-якого тексту [Дарчук 1976; ЧС СУПМ 2003–2021; ЧС СУХП 1981]. 

Серед самостійних частин мови лідирують займенники він (749), я (603), той 

(449), що (370), вони (333); ви (329), свій (323), весь/увесь (272), сей (269); дієслова із 

найзагальнішим значенням бути (410); мати (139); могти (90); дати (66); діє-

слова мовлення сказати (107), говорити (86), мовити (65); мислення знати (129), 

хотіти (93); перцепції бачити (64), чути (64); пересування йти/іти (69), піти (55). 
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В іменниках першість мають увічливе звертання у Галичині того часу до світ-

ських осіб пан (322) і до духовних осіб о. (отець) (81); назви персонажів Дум’як 

(132), Квінтіліан (89), війт (60), Субота (66), Кость (50). Серед частин тіла в 

І. Франка тут, як і в інших творах, найбільш уживаними є рука (88), око (68), голова 

(50). Окремого розгляду порівняно з іншими творами в майбутньому потребують 

номінативи слово (76), Бог (56), стіл (54), що також належать до цієї зони роману. 

Серед найчастотнішої лексики твору є лише декілька прислівників так (95), 

як (77), коли (71), де (50) і немає прикметників. Показово, що перший прикметник 

— панський — має ранг 106 із частотою 48.  

На позначення слів/понять, особливо важливих для творчості конкретних пись-

менників, дослідники вживають різні терміни, наприклад: ключові слова [Формано-

ва 1999], ідіоглоси [Караулов 2001а], текстеми [Бабайцева и др. 2005], ключові (ба-

зові) концепти [Монахова 2008] та ін. Проте науковці сходяться на думці, що вони 

мають високу частотність у тексті і несуть особливу концентрацію думки. Як прави-

ло, у письменницьких словниках їм справедливо надають особливої ваги, зокрема, 

подають окремим списком. Для роману І. Франка «Великий шум», дія якого відбу-

вається у селі, саме воно є важливим тематичним центром, що відобразилося в лек-

сиці, з ним пов‘язаній: село (90, порівняно місто (20)), люди (89), панщина (88), се-

ляни (88), громада (52), коршма (51). Ці значеннєво найважливіші слова твору вияв-

лено завдяки частотному списку.  

Привертає увагу, що перших 100 слів і зараз належать до загальновживаної 

нейтральної лексики (крім, хіба що, займенника сей). 

Лексика із верхньою середньою частотністю (ранг 105–479, частота 49–10) 

займає 5,8 % словника та 19,5 % тексту і за складом суттєво не відрізняється від ле-

ксики із нижньою середньою частотністю (ранг 480–2 802, частота 9–2). 

Сюди потрапили власні назви головних персонажів: Галя (37), Гордієра (34), 

Яць (34), Коваль (прізв., 30), Чапля (прізв., 26), Халавка (13), Женя (10) та головний 

топонім Грушатичі (село, 19). Досить вагому групу становлять загальні назви лю-

дей, їх соціального стану, терміни спорідненості: староста (44), чоловік (38), ба-
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тько (37), мужик (37), жінка, комісар (36), хлоп (32), дитина, дочка, панна (25), на-

род (24), діти (23), дідич (22), цісар (22), піп (21), капітан (20), єгомость (18), сваха, 

таточко (18), пані, панотець (17), граф, ландсдраґони (16), дівчина, юрба, анархіст 

(13), пан-дідич (12), мати, матір, родина, сват, сендзя (11), отець (священик), па-

рубок (10). 

Логічно було передбачити тут також слова, пов’язані із життям та побутом 

людей, зокрема, селян: хата (45), двір (39), церква (36), дорога (35), земля (28), 

двері (26), горівка (25), ліс (24), робота (23), поле (22), ґрунт (21), місто (20), под-

вір’я (19), дім (18), кінь (18), худоба (15), сіни (13), пісня, спів, співати (12), гість, 

господар, праця, хліб (11), вілла (10). 

Універсальними для творів І. Франка є слова на позначення часових проміж-

ків: день (34), рік (32), літо (25), неділя (15), сьогодні (15), вечір (12), торік (11), ніч 

(10) та частин тіла: серце (31), лице (26), нога (22), вухо/ухо, долоня (14), зуб, плече 

(12), тіло (11). 

Слова з абстрактним значенням пов‘язані з морально-етичними та соціальни-

ми проблемами, які піднімає роман: душа (47), життя (36), дух (32), серце (32), 

світ (29), воля (26), думка (24), правда (23), Господь (15), надія (14), кривда (13), бі-

да, тверезість (12), власть (10), новина, повага, сумління, тон (10). 

У зоні середніх частот, порівняно з іншими, більше прикметників: панський 

(48), старий (41), великий (35), новий (34), хлопський, цісарський (21), божий, дов-

гий, молодий (19), білий, високий, власний, польський (18), церковний (17), простий 

(16), громадський, грушатицький (15), руський, святий (15), широкий (15), тяжкий, 

чорний (14), вельможний, людський, попівський, страшний, урядовий (13), весільний, 

близький, важкий (12), живий, здоровий, шлюбний (11), гарний, двірський, селянсь-

кий, чистий (10). 

Серед дієслів кількісно найбільшою є група мовленнєвої діяльності казати, 

слухати, просити (32), запитати, скрикнути (27), відповісти (25), крикнути (23), 

кричати (21), промовити (16), написати (12), веліти (17), бажати (14), благосло-

вити (10). Також умовно виділяються групи дієслів пересування та зміни поло-
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ження вийти (30), сидіти (26), прийти (25), їхати (21), приходити (12), ввійти, сі-

дати, сісти (10); мислення думати (25), вважати/уважати (14), розуміти (11), 

подумати (12); зорового сприйняття побачити (26), дивитися (25); фізичної дії 

давати (25), зробити (24), взяти/узяти (23), подати (13), держати (12) та ін. 

Цікаво, що у цій частотній зоні фактично немає діалектної лексики, а є тільки 

декілька слів, що для сучасної мови архаїчні або стилістично забарвлені: против 

(присл., 28), дідич (22), власть (10), цісар (22), ландсдраґони (16), канчук (13), рад 

(10). Слова не містять застарілих словотвірних елементів. 

До низькочастотної лексики (ранг 480–2 802, частота 9–2) належить досить 

багато топонімів: Чехія (3), Болеслав, Грушівка (річка), Дрогобич, Перемишель, Під-

гір’я, Поділля, Польща, Прага, Самбір (2); власних назв епізодичних персонажів: 

Гаврило, Гадина, Ґолуховський, Зарічний, Климентова, Хома (2). Відносно велику 

групу лексики із частотою 2 становлять польські слова (пан Субота писав по-

польськи, оскільки по-руськи не вмів): Anton, Halina, Swoboda (ще один цікавий ви-

падок неуніфікованості: прізвище «Субота» польською послідовно написане 

«Swoboda», а не «Sobota»), błogosławieństwo, imię, mój, podpisywać, pop, pretensja, 

spadkobierca, warunek, wesele, wola, zgoda та ін. 

Сюди власне входять деякі діалектизми: вислугуватися, вівкання, витрублю-

вати, вояк, вояцький, вражіння, вроді, готов, губерніальний, гумно, дослугуватися, 

жених, зажадати, їй-богу, концепт (у значенні план, схема), красний (у значенні 

гарний), лоташ (квітка), лотерія, міліон, мінута, молодеж, молодіж, моримуха (му-

хомор), мундур, недовір’я, одвічальність, одур, паня, підгнітити, против (присл.), 

пакати (палити люльку), пожиття, празник, фотель (2); застаріла лексика: возний 

(судовий урядовець), клебаня (так звуть у селі попівську резиденцію — пояснення 

І. Франка), ландсдраґонський (кіннотний), преліпотент (уповноважений у справах 

громадського майна), сівня (козуб або мішок із зерном, який вішають на плече, коли 

засівають поле ручним способом), староство, фельдфебель.  

Аналіз тексту за частотними зонами з‘ясував, яка лексика має найбільш активне 

функціонування, також виявлено значеннєво найважливіші для аналізованого тексту 
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слова самостійних частин мови, тематично пов‘язаних зі селом та його соціальними 

та моральними проблемами. Важливим результатом дослідження є те, що навіть се-

ред низькочастотної лексики загальновживана має абсолютну кількісну перевагу 

над пасивною. 

 
 

 

4.2. Морфологічні характеристики словника і тексту ВПФ у лінгвостатис-

тичному контексті 

Виявлення й аналіз кількісного співвідношення частин мови у тексті є важли-

вим процесом у встановленні особливостей ідіолекту письменника. Загальні власти-

вості слів, їх значення набувають у мові спеціального узагальненого вираження, яке 

передають частини мови, тому аналіз частин мови науковці слушно вважають одні-

єю з основних проблем дослідження тексту, зокрема, статистичного [Перебийніс та 

ін. 1985: 152].  

Оскільки кожна частина мови має своє узагальнене категорійне значення, то 

логічною є гіпотеза, що кількісне співвідношення частини мови у творчості пись-

менника може свідчити про особливості його ідіостилю, а зміна цього співвідно-

шення на хронологічній шкалі — про зміну його стилю у часі. «Вважається, що час-

тини мови надто абстрактні та інертні, щоби брати участь у формуванні стилів 

окремих авторів. Однак цифри говорять протилежне. … Адже наші поняття та уяв-

лення одягнені у форму слів, а самі слова реально відомі нам у формі тієї чи іншої 

частини мови. Мовленнєвий потік подібний до потоку людей взимку та навесні: 

змінюється співвідношення одягнених по-весняному або по-зимовому — змінюєть-

ся і загальний вигляд натовпу» [Головин 1971: 7].  

 

4.2.1. Активність частин мови у словнику і тексті. Кількісний аналіз частин 

мови виконано на матеріалі багатьох мов, зокрема, англійської [Потапенко 1999; 

Barrett et al. 2007; Leech et al. 2001], польської [Kamińska-Szmaj 1988, 1989; 

Laskowska 1989; Laskowska 1989; Rachwałowa 1986; Ruszkowski 2004; 

Skubalanka 1986; Zarębina 1973, 1985; Zgółkowa 1987; Zembaty-Michalakowa 1982], 
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російської [Климова 2004; Шайкевич и др. 2003], чеської [Slovník... 2007], японської 

[Masamitsu 2005] тощо. Є й частотні словники, в яких подають частотні списки 

окремо для кожної частини мови [Leech 2001: 271–293; Slovník... 2007].  

Частину праці [Barrett et al. 2007] присвячено порівнянню щільності частино-

мовних тегів (PoS tag densities) у семи англійських документах чотирьох різних сфер 

(медичній, фінансовій, військовій та наративній). С. Кшиська у своїй роботі дослі-

джує якісне та відсоткове порівняння різних частин мови у дитячій літературі у зіс-

тавленні з усною літературою (фольклорна пісня, діалектна розповідь), писемністю 

(преса, сучасна поезія), усною мовою (школа, діти). Автор довів твердження, що 

іменники вимагають у тексті інших частин мови, своєрідно прикметників [Krzyśka 

2008]. 

Багато досліджень словника письменника отримали детальну інформацію про 

частини мови у своїх роботах, оскільки ці морфологічні категорії відіграють велику 

роль у стилістиці та визначенні авторського стилю: K. Чапека [Čermák 2007], 

M. Павича [Vasić 1998], Ф. Достоєвського [Шайкевич и др. 2003], Ю. Пшибося 

[Zembaty-Michalakowa 1982], Ц. Норвіда [Puzynina, Korpysz 2008–2012], I. Франка 

[Бук 2011д] і т. д. 

На матеріалі української мови виявлено особливості поведінки частин мови у 

різних функційних стилях [Перебийніс 1967, Тищенко 1970] й у творах деяких укра-

їнських письменників (О. Довженка, Г. Тютюнника, Ю. Смолича, М. Стельмаха 

та ін.) [Перебийніс та ін. 1985: 152–159]. Дослідження частин мови у тексті й реєстрі 

вважають важливим етапом визначення індивідуально-авторських особливостей 

[Ruszkowski 2004: 50; Перебийніс та ін. 1985: 186–187].  

Розподіл слів за частинами мови у словнику і тексті ВПФ, який став предметом 

окремого дослідження у цьому розділі, у такому ракурсі досліджується вперше. 

І. Франко й сам надавав великої ваги використанню тієї чи іншої частини мови у те-

ксті, наприклад, свою працю про переклад С. Твердохлібом «Каменярів» він завер-

шує квантитативними узагальненнями: «В оригіналі усіх слів ужито 388, а в перек-

ладі 426, т. є. о 27 слів більше. … В оригіналі іменників 109, прикметників 46, а діє-
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слів 49; у перекладі іменників 104, прикметників 59, а дієслів 57. … Обчислюючи 

процентові відносини іменників, прикметників і дієслів до загального числа слів у 

обох творах, бачимо, що в оригіналі іменники творять 25,37 %, прикметники 

11,56 %, а дієслова 12,31 %, коли натомість у польськім перекладі іменники творять 

33,36 %, прикметники 13,84 %, а дієслова 13,38 %» [Франко 1976–1986. Т. 39: 19–

20].  

Частини мови у ВПФ. Завдяки морфологічній анотації КТ ВПФ для кожної 

частини мови автоматично отримано її частотність у словнику (реєстрі) і тексті ко-

жного роману.  

Оскільки обсяги творів ВПФ різні («Борислав …» — 77 456, «Захар …» — 

50 206, «Для домашнього …» — 44 840, «Основи …» — 67 174, «Перехресні …» — 

93 888, «Великий шум» — 37 005 слововживань і т. д.), то порівнювати можна лише 

відносні частоти їх одиниць. Дані наведено у табл. 4.5, де твори розташовано у хро-

нологічному порядку.  

У цьому аналізі викладено класичний поділ слів на частини мови. До службо-

вих зараховано прийменник, сполучник, частку та, умовно, вигук. Дані для худож-

ньої прози подано за виданням [Перебийніс та ін. 1985: 157], де їх отримано на ма-

теріалі шести вибірок по 20 тис. слововживань з творів п‘яти авторів: О. Довженко 

«Поема про море», М. Стельмах 1 «Кров людська — не водиця» та М. Стельмах 2 

«Хліб і сіль», Ю. Смолич «Мир хатам, війна палатам», Г. Тютюнник «Вир», 

О. Гончар «Прапороносці». 

Відносну й середню частотність частин мови у словнику ВПФ подано у 

табл. 4.5. 

Таблиця демонструє, що найбільшу частину словника ВПФ займають іменники 

(35,5 %), дієслова (33,2 %) та прикметники (20,5 %), таким чином залишаючи для 

інших морфологічних класів лише 10 %: прислівник (7 %), службові (2,2), числівник 

(0,7 %). Візуалізовано співвідношення частин мови на рис. 4.3. 
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Таблиця 4.5 

Відносна й середня частотність частин мови у словнику ВПФ 
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Службові 3,1 2,7 3,0 3,1 3,1 2,6 3,3 3,4 2,8 2,2 

Іменники 30,8 31,0 33,4 33,3 33,9 36,6 34,7 36,9 34,4 35,5 

Дієслова 36,9 35,3 34,3 32,9 34,0 33,6 33,4 32,3 33,9 33,2 

Прикметники 18,4 20,8 19,1 20,3 18,7 17,9 18,1 17,6 18,1 20,5 

Займенники 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 1,0 1,2 1,0 0,8 

Прислівники 8,8 8,8 8,6 8,7 8,5 7,4 8,4 7,6 8,6 7,1 

Числівники 0,9 0,6 0,8 0,7 0,6 0,9 1,1 0,9 1,2 0,7 

Фраґменти* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 

Разом 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Найбільший розхил між творами демонструють іменники (6,1 %): від «Борис-

лава …» (30,8 %) до «Великого шуму» (36,9 %), трохи менший розхил — дієслова 

(4,6 %): знову ж від «Борислава …» (36,9 %) до «Великого шуму» (32,3 %) та прик-

метники (3,2 %): від «Захара …» (20,8 %) до «Великого шуму» (17,6 %). Очікувано 

стабільну приблизно однакову частку словника мають закриті частини мови: займе-

нники, числівники, службові. 
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Рис. 4.3. Діаграма частин мови у словнику ВПФ 

 

Співвідношення частин мови у тексті ВПФ. Відносну й середню частотність 

частин мови у тексті ВПФ та української художньої прози наведено у табл. 4.6. 

 

Таблиця 4.6 

Відносна й середня частотність частин мови у тексті  

ВПФ та української художньої прози 
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Службові 27,4 24,2 26,63 24,5 25,9 25,7 25,5 26,9 21,6 25,8 26,8 

Іменники 21,3 26,3 22,29 22,8 23,5 23,6 24,4 24,4 24,5 23,5 25,8 

Дієслова 18,4 16,8 18,32 18,8 18,1 18,6 17,8 17,4 18,0 18,1 18,3 

Прикметн. 7,0 9,8 7,91 7,8 7,2 6,9 8,2 7,5 8,9 7,5 8,6 

Займен. 15,4 14,3 15,62 16,3 15,6 16,0 13,9 15,8 16,1 15,6 11,0 

Прислівн. 9,1 7,6 8,15 8,8 8,9 8,0 8,8 7,0 9,6 8,4 8,4 

Числівн. 1,3 1,0 1,08 1,0 0,8 1,2 1,4 1,0 1,3 1,1 1,0 

Фраґменти 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Разом 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Науковці наголошують на важливості квантитативного дослідження розподілу 

частин мови, оскільки останні мають стилерозрізнювальну потужність. Порівнюючи 

табл. 4.5 і 4.6, доходимо висновку, що не повністю збігається з твердженням [Пере-

бийніс та ін. 1985: 186]: «хоч процентне співвідношення їх [частин мови] у тексті і 

реєстрі є різне: кількість істотних розходжень між процентними показниками частин 

мови у тексті більша, ніж у реєстрі, особливо у таких повнозначних частин мови, як 

дієслово, іменник, прислівник». Так, у ВПФ дієслова, навпаки, у тексті мають мен-

шу різницю (2 %), а у словнику — більшу (4 %). Отже, у тексті ВПФ дієслова фук-

ціонують однорідніше, ніж в українській художній прозі загалом.  

Впадає у вічі, що співвідношення частин мови у романах неоднакове, тому далі 

зіставлено частотність кожного морфологічного класу за конкретним твором.  

У мовознавчій літературі неодноразово зазначалося про важливість службових 

слів у художньому світі письменника. «На відміну від повнозначних слів, які вжи-

вають свідомо … , службові слова художник, як і будь-який носій мови, вживає пе-

реважно інтуїтивно. … Тому службові слова дають змогу заглянути в авторське сві-

товідчуття глибше, ніж слова повнозначні» [Фоменко, Фоменко 1998: 3–9]. Деталь-

ний аналіз функційних властивостей прийменника, сполучника, частки, вигука у 

творчості І. Франка заслуговує окремого об‘ємного дослідження, тому у цьому дос-

лідженні їх умовно об‘єднано в одну групу «службові частини мови». Саме вони кі-

лькісно стоять на першому місті у тексті усіх дев‘яти обстежених романів І. Франка: 

«Борислав …» (тут вони займають найбільшу частку тексту — 27,4 %), «Великий 

шум» (26,9 %), «Не спитавши …» (26,6 %), «Основи …» (25,9 %), «Перехресні …» 

(25,7 %), «Для домашнього …» (24,5 %), див. рис. 4.4. Найменшу частку вони за-

ймають у творах «Захар …» (24,2 %) і «Петрії …» (24,5 %) — тут найчастотнішою 

частиною мови є іменник, що займає 26,3 % та 24,5 % відповідно. 

Іменники у всіх творах, окрім двох згаданих останніх, стоять на другому місці: 

«Boa consrictor» та «Великий шум» (24,4 %), «Перехресні …» (23,6 %), «Основи …» 

(23,5 %), найменшу відносну кількість покриваючи у «Для домашнього …» (22,8 %), 

«Не спитавши …» (22,29 %), «Борислав …» (21,3 %), рис. 4.5. 
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Далі ранг частин мови у всіх романах збігається: дієслово, займенник, прикмет-

ник, числівник. Отже, на третьому місці стоять дієслова, яких майже однаково у 

«Для домашнього …» (18,8 %), «Перехресних …» (18,6 %), «Бориславі …» (18,4 %), 

«Не спитавши …» (18,32 %), «Основи …» (18,1 %), «Петрії …» (18 %), «Boa 

constrictor» (17,8 %) і найменше у «Великому шумі» (17,4 %) та «Захарі …» (16,8 %), 

рис. 4.6. 

 

 

 

Рис. 4.4. Діаграма службових частин мови у тексті творів ВПФ 

 

 

Рис. 4.5. Діаграма іменників у тексті творів ВПФ 
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Рис. 4.6. Діаграма дієслів у тексті творів ВПФ 

 

На четвертому місці — займенники, яких також найбільше у «Для домашньо-

го …» (16,5 %), «Петрії …» (16,1 %), «Перехресні …» (16 %) і також найменше у 

«Захарі …» (14,3 %), рис. 4.7. 

 

 

Рис. 4.7. Діаграма займенників у тексті творів ВПФ 

 

На п‘ятому місці — прислівники, яких також найбільше у «Петрії …» (9,6 %), 

«Бориславі …» (9,1 %), «Основи …» (8,9 %), «Для домашнього …» (8,8 %) а най-

менше у «Захарі …» (7,6 %) і «Великому шумі» (7,0 %), рис. 4.8.  
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Рис. 4.8. Діаграма прислівників у тексті творів ВПФ 

 

 

На другому з кінця місці за частотністю у тексті перебувають прикметники, 

що, домінують у «Захарі …» (9,8 %), «Петріях …» (8,9 %) і «Boa constrictor» (8,2 %), 

а найменшу кількість мають в «Перехресних …» (6,9 %) та «Бориславі …» (7,0 %), 

«Основах …» (7,2 %), «Великому шумі» (7,5 %), рис. 4.9. 

На останній позиції у тексті — числівники, вони переважають у «Boa 

constrictor» (1,4 %), «Бориславі …» і «Петріях …» (1,3 %), «Перехресних …» 

(1,2 %), що зумовлено тематикою творів: у «Boa constrictor», «Бориславі …» важли-

ву роль відіграє обчислення коштів, необхідних для повстання, і сума зібраних гро-

шей; у «Петріях …» та «Перехресних …». Відсотково найменше числівників у текс-

ті «Основ …» (0,8 %), «Захара …», «Для домашнього …», «Великого шуму» (1 %),  

 рис. 4.10. 

Табл. 4.6 демонструє, що у текстах ВПФ найбільш рівномірно (із розхилом 2 %) 

функціонують дієслова: від 16,8 % («Захар …») до 18,8 («Для домашнього …»), а 

також прислівники: від 7,6 % («Захар …») до 9,6 % («Петрії …»). 
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Рис. 4.9. Діаграма прикметників у тексті творів ВПФ 

 

 

Рис. 4.10. Діаграма числівників у тексті творів ВПФ 

 

Цікаво, що серед закритих морфологічних класів великий розхил у тексті ма-

ють як службові частини мови (5,8 %): від 21,6 % («Петрії …») до 27,4 («Борис-

лав …»), так і займенники (2,4 %): від 13,9 («Boa constrictor») до 16,3 %  («Для до-

машнього …»).  Числівники очікувано демонструють стабільність з розхилом 0,6 %: 

від 0,8 % («Основи …») до 1,4 % («Boa constrictor»). Цікавим фактом є те, що у зіс-

тавленні зі сучасною українською художньою прозою найбільшу різницю (4,5 %, 

тобто фактично третину!) мають займенники (15,5 % : 11,0 %). Різниця ж усіх інших 

морфологічних класів коливається близько 1 %. 

Активність частин мови у словнику і тексті ВПФ. Як видно із табл. 4.6, най-

частотнішими словами у тексті очікувано є службові частини мови. Цей замкнутий і 



  300 

відносно не багатий клас слів проявляє найбільшу активність: займаючи всього 

2,2 % у словнику, вони становлять 25,8 % тексту. Подібний замкнутий клас слів ста-

новлять займенники. Їх поведінка у тексті ще активніша: загальна кількість займен-

ників у різних формах у тексті становить 15,6 % від загального обсягу романів. 

Усього ж у реєстрі займенники займають 0,8 % від загальної кількості слів у слов-

нику. Іншими словами, займенник, займаючи приблизно 1 % у словнику, покриває 

до 16,5 % тексту. Прислівники та числівники займають приблизно однакову частку 

у словнику (відповідно, 7,1 і 0,7 %) й тексті (відповідно, 8,4 і 1,1 %).  

Відносна кількість усіх інших частин мови у словнику, навпаки, перевищує їх 

відносну кількість у тексті. Іменники становлять 35,5 % словника і 23,5 % тексту; 

частка дієслів у словнику 33,2 % майже вдвічі більша за їх частку у тексті 18,1 %; а 

частка прикметників у словнику 20,5 % перевищує їх частку у тексті 7,5 % майже 

втричі. Ці факти свідчать, що найбагатшим шаром у лексиці романів І. Франка є 

іменники, дієслова та прикметники (їх найбільше у словнику), а найактивнішими 

морфологічними одиницями — службові та займенники (вони покривають найбіль-

шу частку тексту, займаючи при цьому невелику частину реєстру). 

Отже, тексти ВПФ дещо відрізняються кількістю вживання частин мови. Так, у 

тексті «Захара …» і «Петріїв …» найактивніші іменники та прикметники за рахунок 

менш активних службових частин мови, дієслів, займенників. Романи «Для домаш-

нього …» та «Перехресні …», навпаки, мають відносно найбільше дієслів та займе-

нників, тобто з цього погляду їх дію можна характеризувати як більш динамічну, а 

дію в «Захарі …» — як більш статичну й описову. Інші романи не вирізняються чіт-

ким домінуванням тої чи іншої частини мови.  

У реєстрі відповідних творів картина інша. Словник іменників відносно най-

багатший у «Великому шумі» (36,90 %) та «Перехресних …» (36,6 %), а відносно 

найбідніший у «Бориславі …» (30,79 %) і «Захарі …» (31 %), див. рис. 4.11. Можна 

зауважити, що кількість різних іменників зростає за хронологією творів: раніші ма-

ють менше цієї частини мови, а пізніші — більше. 
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Рис. 4.11. Діаграма іменників у реєстрі творів ВПФ 

 

 

 

Рис. 4.12. Діаграма дієслів у реєстрі творів ВПФ 

 

 

Реєстр дієслів, навпаки, найбільший у «Бориславі …» (36,91 %), а найменший у 

«Великому шумі» (32,34 %) та «Для домашнього …» (32,9 %), демонструючи про-

тилежну тенденцію, обернену до хронології написання творів, рис. 4.12. 
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Рис. 4.13. Діаграма прикметників у реєстрі творів ВПФ 

 

 

Рис. 4.14. Діаграма прислівників у реєстрі творів ВПФ 

 

Різних прикметників найбільше у «Захарі …» (20,77 %) та «Для домашньо-

го …» (20,3 %), а найменше — в пізніших романах «Перехресних …» (17,95 %) і 

«Великий шум» (17,56 %), рис. 4.13. 

Прислівники мають подібну тенденцію: кількісно переважають у раніших ро-

манах «Борислав …» (8,84 %), «Захар …» (8,80 %), «Для домашнього …» (8,7 %), 

«Не спитавши …» (8,6 %) і зменшуються у словнику пізніших творів «Перехрес-

ні …» (7,39 %), «Великий шум» (7,64 %), рис. 4.14. 

Частка займенників та числівників у словниках романів відносно стала 

(рис. 4.15–4.16).  
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Рис. 4.15. Діаграма займенників у реєстрі творів ВПФ 

 

 

Службові частини мови найбільшу частку реєстру займають у «Великому 

шумі» (3,45 %) та «Boa constrictor» (3,3 %), а найменшу — у «Перехресних …» 

(2,64 %), «Захарі …» (2,7 %) та «Петріях …» (2,8 %), рис. 4.17. 

Кореляції між обсягом твору та кількістю вживання тієї чи іншої частини мови 

не простежено ані у реєстрі, ані у тексті. Припущення, на перший погляд, логічне, 

про ріст використання займенників у тексті зі збільшенням обсягу тексту не знайш-

ло підтвердження. 

Зіставлення частиномовних показників ідіостилю І. Франка з українською 

художньою прозою. Дані про активність частин мови у словнику і тексті ВПФ зага-

лом корелюють із даними, обчисленими для українських письменників середини 

XX ст. [Перебийніс та ін. 1985: 155], проте мають деякі особливості. Для адекватно-

го порівняння обчислено їх середню частотність у романах І. Франка (табл. 4.6, ко-

лонка 11). Табл. 4.6 демонструє, що ранги усіх частин мови в І. Франка та українсь-

кій художній прозі збігаються.  
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Рис. 4.16. Діаграма числівників у реєстрі творів ВПФ 

 

 

Рис. 4.17. Діаграма службових частин мови у реєстрі творів ВПФ 

 

 

За відносною кількістю іменників до текстів та словника І. Франка (23,5 % і 

35,5 % відповідно) найближчий Г. Тютюнник (24,5 % і 34,6 % відповідно). За кількі-

стю дієслів — М. Стельмах 1 текст (18,1/18,3 %) і словник (34,2/33,1 %), за кількіс-

тю прислівників у тексті — Ю. Смолич (8,4/8,8 %), а в словнику — Г. Тютюнник 

(7,1/7,9 %) [Перебийніс та ін. 1985]. 

Зіставлення отриманих усереднених частиномовних показників ідіостилю 

І. Франка з усередненими показниками стилю художньої прози [Перебий-

ніс та ін. 1985: 157] дає такі результати: у середньому, в текстах І. Франка кількість 
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іменників (23,5 %) дещо менша, ніж у прозі (25,8 %), натомість обсяги службових 

слів (25,8 %), дієслів (18,1 %), прикметників (7,5 %), прислівників (8,4 %) та числів-

ників (1,1 %) майже збігаються. Займенники в І. Франка (15,6 %) переважають над 

їх кількістю в прозі (11,0 %). Отже, стиль І. Франка у частинах мови подібний до 

усередненого стилю художньої прози за винятком дещо більшої кількості займенни-

ків і дещо меншої кількості іменників. Можна констатувати відносну сталість спів-

відношення кількості морфологічних класів у словнику, крім описаної тенденції 

зміни відносної кількості прикметників та прислівників, залежно від часу написання 

твору. 

 

4.2.2. Кількісні реляції між частинами мови у ВПФ. Кількісні реляції між ча-

стинами мови є одним з елементів статистичної характеристики тексту. Обчислю-

ють, наприклад, індекс іменних означень, тобто індекс епітетизації (відношення су-

ми вживань іменників до суми вживань прикметників, індекс дієслівних означень 

(відношення суми вживань прислівників до суми вживань дієслів) [Kamińska-

Szmaj 1988], ступінь номінальності (відношення суми вживань іменників до суми 

вживань дієслів) [Ruszkowski 2004: 50]. Зазначені величини для романів І. Франка 

подано в табл. 4.7. 

Співвідношення у тексті двох найважливіших частин мови — іменника та діє-

слова — відіграє важливу роль для окреслення стилістичної якості тексту. Індекс 

номіналізації в художній прозі (1,41) дещо перевищує цю цифру в І. Франка (1,30), 

тобто у ВПФ на одне дієслово припадає дещо менше іменників, ніж у художній про-

зі. Найбільший ступінь номінальності в «Захарі …» (1,56) і найменший — у «Борис-

лаві …» (1,15). За значенням цієї величини, до І. Франка наближений О. Гончар 

(1,28) [Перебийніс та ін. 1985: 186–187]. 

Індекс дієслівних означень ВПФ повністю збігається з художньою прозою 

(0,46), знову, будучи найбільш наближеним до М. Стельмаха 1 (0,43). Найбільша ця 

величина у «Петріях …» (понад 4 прислівники на 10 дієслів), у «Бориславі …» 

(4 прислівники на 10 дієслів), в «Основах …» і «Boa constrictor» (майже 
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4 прислівники на 10 дієслів), а найменша — у «Великому шумі» (5 прислівників на 

10 дієслів). 

Індекс епітетизації ВПФ. Пропорції частин мови у тексті, особливо співвід-

ношення іменників та прикметників, мовознавці вважають важливими характерис-

тиками стилю та ідіолекту. Існує думка, що вживання іменника тягне за собою наслі-

док у сфері добору інших частин мови, насамперед прикметника (чим більше у тексті 

іменників, тим більша участь прикметників). 

 

Таблиця 4.7 

Ступінь номінальності й індекс дієслівних означень 

у текстах творів ВПФ та в українській художній прозі 
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Ступінь но-

мінальності 
1,15 1,56 1,21 1,22 1,30 1,27 1,37 1,40 1,36 1,3 1,41 

Індекс  

дієслівних 

означень 

0,50 0,46 0,44 0,47 0,49 0,43 0,49 0,40 0,53 0,46 0,46 

 

Особливу увагу іменнику в тексті приділяли ще в античні часи Платон та Аріс-

тотель. У трактаті «Поетика» виділено дві основні частини мови: ім‘я та дієслово. 

Іменник може функціонувати як основне слово в реченні, фразі чи реченні. Сьогодні 

психологи та соціологи враховують це в характеристиках культур, націй та мов. 
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Прикметник також відіграє важливу роль у тексті й стилі. Це дає характеристику та 

опис іменника, нову інформацію про нього. У літературі це один з найважливіших 

стилістичних тропів поетичного мовлення. Часто у спеціальній літературі можна на-

трапити на висловлювання на кшталт «Цей автор більш поетичний, він використо-

вує більше епітетів», «У цьому тексті є більше епітетів», «Цей письменник любить 

епітети» тощо. Такі думки не є об‘єктивними, доки не виконано скрупульозне дослі-

дження. Для вимірювання цього поняття введено поняття індекс епітетизації. Це 

співвідношення між кількістю іменників та кількістю прикметників у тексті та слов-

нику. Цей покажчик показує, скільки іменників припадає на один прикметник: чим 

менше його значення, тим більше епітетів у тексті. 

Звичайно, у цьому контексті «епітет» розуміється в широкому семантичному (а 

не синтаксичному) значенні, оскільки не всі прикметники відіграють роль епітетів у 

строгому вузькому розумінні цього терміна. Однак усі вони дають інформацію, яку 

дає епітет: характеристики предмета. Наприклад, у реченні Дівчина розумна синтак-

сично «розумна» є частиною присудка, але семантично «розумна» характеризує дів-

чину. 

Американський соціальний психолог Р. Нісбетт розглядає західну та східну ци-

вілізацію з точки зору домінантної частини мови, досліджуючи взаємозв‘язки між 

мовою та думкою. Він робить висновок, що в західноєвропейських мовах іменники 

частіше вживають, ніж у східних мовах (японська, китайська, індійська тощо), де 

переважають дієслова [Nisbett 2009: 69–88, 105–122]. «Ця різниця починається з ди-

тинства, де дослідження доводять, що західні діти вивчають іменники швидше, ніж 

дієслова, а азійські діти вивчають дієслова швидше, ніж західні діти» [Eigenauer, 

John 2006: 7].  

Наприклад, І. Масаміцу наводить приклад двох формулювань для оцінки про-

порцій частин мови. Обидва закони стосуються зв‘язку між появою іменників та ін-

ших частин мови в японському тексті та демонструють наявність лінійної залежнос-

ті між ними [Masamitsu 2005]. Отже, співвідношення частин мови, особливо іменни-

ків та прикметників, має великий потенціал характеризувати авторський стиль. Ін-
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декс епітетизації — одна з найбільш експланаторних характеристик тексту: як за-

значає М. Рушковський, значення цього параметра має вагоме значення для стиліс-

тичної ідентифікації стилю та рівня його офіційності. Тут можна виділити стиль 

окремих текстів, письменників, типів та жанрів літератури, а також функційні стилі. 

Він також може підказати вік людини, мову якої вивчають [Ruszkowski 2004: 52]. 

У середньостатистичному українському тексті іменник є найбільш часто вжи-

ваною самостійною частиною мови, він охоплює 25,8 % тексту. Прикметник стоїть 

на третьому місці (8,6 %) після дієслова (18,3 %) [Перебийніс та ін. 1985: 157]. 

Індекс епітетизації ВПФ став об‘єктом окремого дослідження вперше. Його об-

числено для кожного з дев‘яти романів письменника, а також середній його показ-

ник, який зіставлено з цим індексом для сучасної української художньої прози зага-

лом. Завдяки морфологічному маркуванню КТ ВПФ автоматично отримано частоту 

іменників та прикметників у словнику і тексті. У статті [Бук 2011д] на прикладі ше-

сти романів І. Франка показано, що всі частини мови утворюють три умовні групи: 

1) з вищою активністю (частотою) в тексті, ніж у словнику (службові частини мови 

та займенники); 2) навпаки: з більшою активністю у словнику, ніж у тексті (іменни-

ки, дієслова, прикметники); 3) з приблизно однаковим функціонуванням у тексті та 

словнику (прислівники, числівники). У цій класифікації іменники та прикметники 

мають однаковий тип поведінки, демонструючи найвищу різноманітність у словни-

ку, вони належать до однієї групи. Для цих частин мови відносна частотність у сло-

внику перевищує їхню частотність у тексті. Іменники займають у середньому близь-

ко 22 % тексту та 33 % лексики, частка прикметників у словнику втричі більша, ніж 

у тексті: 19 % проти 8 %. Саме завдяки цій другій групі частин мови виграє багатст-

во словника. 

У табл. 4.8. показано розподіл іменників та прикметників у тексті й словнику 

ВПФ. Вона демонструє ці співвідношення. 

У рядку табл. 4.8 «ВПФ» фігурує два числа, перше з яких — усереднений пока-

зник для 9 творів, а друге — реальний показник, обчислений, якщо усі тексти звести 

в один. Для тексту показники відрізняються несуттєво, чого не можна сказати про 
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словник. Тут також цікавий кумулятивний ефект: відсоток прикметників (21 %) бі-

льший, ніж у кожному окремому словнику (18,76 %)! 

Іменники становлять 23,5 % тексту і 36 % словника, водночас прикметники 

охоплюють майже 8 % тексту і 21 % словника. Найбільша кількість іменників — у 

тексті «Захара…» (26,3 %), це навіть більше, ніж у середній українській прозі 

(25,8 %). Найменша сума іменників — у «Бориславі…» (21,3 %). У словнику най-

вищу різноманітність іменники демонструють у «Великому шумі» (36,9 %) та «Пе-

рехресних…» (36,6 %), а найменше багатство вони знову демонструють у «Борисла-

ві…» (30,8 %). 

Прикметники найактивніші у тексті «Захара …» (9,8 %) та «Петріях …» 

(8,90 %). Найменш активні вони у «Перехресних…» (6,9 %). У словнику найбільше 

прикметників мають «Захар …» (20,8 %) та «Для домашнього …» (20,3 %), най-

менше — «Перехресні …» (17,9 %) та «Великий шум» (17,6 %). 

Таким чином, «Перехресні …» та «Великий шум» відображають найвищу різ-

номанітність як іменників, так і прикметників у словнику, а «Захар …» демонструє 

це у тексті. «Борислав …» має найменше вживання іменників у тексті та словнику. 

Підводячи підсумок, у середньому ВПФ має менший відсоток як іменників (23,7 %), 

так і прикметників (8,04 %), ніж загальноукраїнська художня фантастика загалом 

(25,8 % та 8,6 %). 

У табл. 4.9 індекс епітетизації кожного роману І. Франка порівнюється із сере-

дніми показниками як для ВПФ, так і для української художньої прози середини 

ХХ ст. 
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Таблиця 4.8 

Розподіл іменників та прикметників у тексті та словнику ВПФ та української  

художньої літератури середини ХХ ст. [Перебийніс та ін. 1985: 157] 

Твори 
ІМЕННИКИ ПРИКМЕТНИКИ 

текст, % словник, % текст, % словник, % 

Борислав сміється 21,3 30,8 7,0 18,4 

Захар Беркут 26,3 31,0 9,8 20,8 

Не спитавши броду 22,3 33,4 7,9 19,1 

Для домашнього огнища 22,8 33,3 7,8 20,3 

Основи суспільності 23,5 33,9 7,2 18,7 

Перехресні стежки 23,6 36,6 6,9 17,9 

Boa constrictor 24,4 34,7 8,2 18,1 

Великий шум 24,4 36,9 7,5 17,6 

Петрії й Довбущуки 24,5 32,2 8,9 18,0 

ВПФ 
23,7 

23,5 

33,6 

36,2 

7,9 

7,8 

18,8 

21,0 

Українська художня 

проза 
25,8  8,6  

 

Найвищий індекс у «Перехресних …» (3,45), «Основах …» (3,28) та «Великому 

шумі» (3,25). У цих творах на один епітет/прикметник припадає найбільша кількість 

іменників. Найнижчий індекс — у «Захарі …» (2,69) та «Петріях …» (2,74). Саме в 

цих романах автор використав найбільшу кількість епітетів/прикметників на один 

іменник. У ВПФ (3,03) індекс трошки вищий, ніж в українській художній прозі зага-

лом (3,00); це означає, що Франко використав несуттєво менше епітетів, ніж це за-

фіксовано усереднено в українських художніх творах. 
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Таблиця 4.9 

Індекс епітетизації у творах І. Франка, ВПФ загалом  

та українській художній літературі середини ХХ ст. 

ТВОРИ 

Індекс епіте-

тизації  

у тексті 

Індекс епіте-

тизації  

в авторсько-

му мовленні  

Індекс епіте-

тизації  

у прямому 

мовленні 

Борислав сміється 3,04 2,79 5,04 

Захар Беркут 2,69 2,51 3,31 

Не спитавши броду 2,82 2,71 3,53 

Для домашнього огнища 2,92 2,66 3,63 

Основи суспільності 3,28 3,21 3,48 

Перехресні стежки 3,45 3,20 3,81 

Boa constrictor 2,96 2,83 3,57 

Великий шум 3,25 3,15 3,43 

Петрії й Довбущуки 2,74 2,60 3,36 

ВПФ* 
3,05 

3,03 

2,85 

2,83 

3,77 

4,32 

Сучасна українська ху-

дожня проза 
3,00   

* У рядку таблиці «ВПФ» фігурує два числа, перше з яких — усереднений показник 

для 9 творів, а друге — реальний показник, обчислений, якщо усі тексти звести в 

один. Аналогічно див. табл. 4.8. 

 

Іншим аспектом є порівняння цих чисел в авторському й прямому мовленні. Із 

отриманих даних видно, що пряме мовлення має значно більше іменників на один 

прикметник, ніж мовлення автора: 4,32 versus 2,83. Найбільша різниця між ними — 

у «Бориславі…» (5,04 : 2,79) та «Для домашнього …» (3,63 : 2,66). 
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Найбільш однорідне співвідношення іменників та прикметників — в «Осно-

вах …» (3,48 : 3,21), «Перехресних …» (3,81 : 3,20) та «Великому шумі» (3,43 : 3,15). 

Цей показник може залежати від величини кореляції прямого й авторського мовлен-

ня, однак не повністю: «Основи …», «Перехресні …» та «Великий шум» — дуже ді-

алогічні романи, проте приблизно однакове співвідношення маємо у «Для домаш-

нього …», «Не спитавши …», «Борислав …», як показано у табл. 4.8. 

«Boa constrictor» та «Петрії …» мають порівняно найменше діалогів, і співвід-

ношення індексу епітетизації у їх прямому й непрямому мовленні близьке: 

3,57 : 2,83 і 3,36 : 2,60, відповідно. Отже, видається, що ці залежності можуть коре-

лювати, проте це твердження потребевало би детальнішого вивчення. 

Хоча індекс епітетизації є лише одним із багатьох інструментів, який викорис-

товують для стилістичного аналізу тексту, його можна розглядати серед низки па-

раметрів для доповнення якісного аналізу тексту. 

Отже, у ВПФ відносна частота іменників та прикметників у словнику переви-

щує цей показник у тексті. Іменники в середньому займають близько 24 % тексту та 

34 % словника, частка прикметників майже втричі більша у словнику, ніж у тексті: 

17 % проти 8 %. Таким чином, багатство словника творів Франка суттєво залежить 

від цих морфологічних класів.  

У той же час ці частини мови мають індивідуальну поведінку у кожному творі 

Франка: «Перехресні …» та «Великий шум» порівняно з іншими романами демон-

струють найбільшу різноманітність як іменників (відповідно, 36,6 та 36,9 %), так і 

прикметників (відповідно, 17,6 та 17,9 %) у словнику, «Захар …» демонструє те са-

ме у тексті (26,3 та 9,8 %). «Борислав …» має найменше вживання іменників у тексті 

та словнику (21,3 та 30,8 %). Підсумовуючи, в середньому у ВПФ є менший відсо-

ток як іменників (23,48 %), так і прикметників (7,75 %), ніж в українській художній 

прозі (25,8 та 8,6 %). 

Індекс епітетизації відображає цю картину. Будучи співвідношенням між кіль-

кістю іменників та кількістю прикметників у тексті, цей покажчик показує, скільки 

іменників припадає на один прикметник: чим нижче це значення, тим більше епіте-
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тів у тексті. Найменшу кількість іменників на один прикметник/епітет зафіксовано в 

«Захарі …» (2,69) та «Петріях …» (2,74), саме в цих романах автор використав най-

більшу кількість епітетів у співвідношенні на один іменник. Найвищий показник у 

«Перехресних …» (3,45), «Основах …» (3,28) та «Великому шумі» (3,25). У цих тво-

рах найбільша кількість іменників припадає на один епітет/прикметник. 

У ВПФ пряме мовлення має значно більше іменників на один прикметник, ніж 

мовлення автора: 4,32 versus 2,83. Однак не було встановлено точної кореляції між 

обсягом авторського й прямого мовлення та індексом епітетизації. 

Середнє значення індексу епітетизації у ВПФ — 3,03. Це трохи вище за відпо-

відний параметр текстів, написаних іншими українськими авторами (середні зна-

чення української художньої прози — 3,00). Це означає, що Франко використав зо-

всім несуттєво менше епітетів, ніж у середньому в українських художніх творах.  

Цей метод зіставлення індексу епітетизації може бути застосовано до аналізу 

стилів і жанрів, для авторської й часової атрибуції текстів. Надалі буде цікаво отри-

мати цей показник також для польських романів І. Франка та порівняти дані. Важ-

ливо буде порівняти отримані результати з польською мовою часів Франка.  

Хоча індекси епітетизації, номіналізації та дієслівних означень є лише одним із 

багатьох інструментів, використовуваних для стилістичного аналізу тексту, їх мож-

на вважати потужним інструментом для доповнення якісного аналізу тексту. 

Підсумки та перспективи дослідження. На основі даних про розподіл частин 

мови у ВПФ, отриманих завдяки морфологічній анотації корпусу його текстів, вияв-

лено особливості поведінки цих класів слів у словнику і тексті творів письменника, 

зокрема, те, що найбільшу різноманітність у реєстрі демонструють іменники, прик-

метники та дієслова.  

Тексти романів І. Франка дещо відрізняються кількістю вживання частин мови, 

наприклад, дію романів «Для домашнього …», «Перехресні …», «Борислав …» за 

відносно більшою кількістю дієслів можна вважати більш динамічною, а дію в «За-

харі …», за активністю іменників та прикметників, — більш статичною та описо-

вою. У реєстрі слів І. Франка дієслова, прикметники та прислівники проявляють по-
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дібну тенденцію: кількісно переважають у раніших романах «Борислав …», «За-

хар …», «Для домашнього …» і т. д. та зменшуються у пізніших творах, зокрема, у 

«Перехресних …», «Великому шумі» і т. д. Протилежну поведінку демонструють 

іменники: хронологічно їх кількість зростає: чим пізніший твір, тим більше у ньому 

іменників (див. рис. 4.11). Стиль І. Франка у частинах мови подібний до усереднено-

го стилю художньої прози, за винятком дещо більшої кількості займенників і дещо 

меншої кількості іменників. Загалом співвідношення частин мови у різних творах 

ВПФ приблизно однакове, що свідчить про стабільність авторської манери письма. 

Ані у реєстрі, ані у тексті не простежено кореляції між обсягом твору та особливіс-

тю функціонування тієї чи іншої частини мови.  

Основні кількісні реляції між частинами мови у творах І. Франка теж мають 

свої особливості. Так, на один прикметник у нього припадає в середньому 

3,13 іменника, тобто епітет ужито майже до кожного третього іменника (що несут-

тєво менше, ніж у середньому в художній прозі, на один прислівник — майже два 

дієслова, тобто майже кожне друге дієслово у Франка має характеристику (так само, 

як і в художній прозі), а на одне дієслово — 1,41 іменника, що трохи менше, як у 

художній прозі, тобто тексти ВПФ загалом дещо динамічніші. Описані індекси епі-

тетизації, номіналізації та дієслівних означень є важливою статистичною характери-

стикою тексту, що має потенціал розрізнення ідіостилів. 

Сам І. Франко ретельно ставився до добору в тексті тієї чи іншої частини мови: 

у статті про переклад «Каменярів» знаходимо його міркування з цього приводу: 

«Коли слова перших трьох категорій [іменники, дієслова, прикметники] творять го-

ловну основу словесного твору, надаючи йому зміст і акцію, то слова другої катего-

рії [займенники, прислівники, злучники] — се наче тінювання в малярстві, що ожи-

вляє і упластичнює картину» [Франко 1976–1986. Т. 39: 20].  

 

4.3. Ономастичний простір ВПФ у лінгвостатистичному контексті  

Увагу українських дослідників привертають власні назви у творчості як класиків, 

так і сучасних письменників: Т. Шевченка [Чабаненко 1978; Черторизька 1989], Лесі 
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Українки [Конторчук 2001; Крупеньова 2001; Пархонюк 2001], М. Гоголя [Боє-

ва 1993], Г. Квітки-Основ‘яненка [Познанська 1976], П. Куліша [Климчук 2004], 

Л. Боровиковського [Терещенко 2009], П. Мирного [Левченко 2004], Л. Костенко 

[Місяць 2001, Карпенко, Мельник 2004], В. Стефаника [Вакалюк 1990], 

О. Кобилянської [Саврей 2001], М. Коцюбинського [Сухомлин 1989], В. Винниченка 

[Лукаш 1992], Яра Славутича [Селіверстова 2003; Сологуб 1999], В. Антоненка-

Давидовича [Касьян 2008], Є. Маланюка [Семенець 1998], Г. Тютюнника та 

В. Земляка [Соколова 2003], Є. Гуцала [Шуляк 2005], Ю. Яновського [Шотова-

Ніколенко 2006], В. Дрозда [Шестопалова 2006], М. Черемшини [Лях 2009], 

Л. Мартовича [Григорчук 1976], Ю. Винничука [Діц 2009], М. Матіос [Вегеш 2009] 

тощо.  

Особливо важливо досліджувати ономастику літературних творів, що мають 

суттєву історичну цінність. До них, безперечно, належать твори І. Франка. Попри 

значну кількість праць, присвячених вивченню спадщини І. Франка, його оніми не 

відразу стали об‘єктом дослідження. Та й зараз це питання опрацювано тільки част-

ково. Так, способи номінації осіб у казках письменника описано у монографії 

Я. Закревської [Закревська 1966], вибрані антропоніми й топоніми проаналізувала 

З. Франко [Франко 1975], окремі антропоніми деяких творів розглянув Л. Белей [Бе-

лей 1995], антропоніми в лексичній системі поетичних творів охарактеризував 

Л. Полюга [Полюга 1998а, б], номінацію особи в сатирично-гумористичних текстах 

досліджувала Т. Наумова [Наумова 2004], назви персонажів повісті «Захар …» опи-

сали Н. Бияк і Б. Вальнюк [Бияк 2004, Вальнюк 2006], онімну та апелятивну номіна-

цію особи в малій прозі вивчала О. Сколоздра [Сколоздра 2009]. 

У літературознавчому аспекті символіку деяких імен у «Перехресних стежках» 

розшифрував І. Денисюк [Денисюк 2001а, в], художні антропоніми І. Франка в сис-

темі характерологічної поетики досліджувала А. Швець [Швець 2002: 14], їх конота-

тивне навантаження — Т. Пастух [Пастух 2006]. 

Той факт, що дотеперішні дослідження ономастикону І. Франка присвячені 

майже виключно антропонімам, можна пояснити кількісною перевагою цього роз-
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ряду онімів та їх функційним превалюванням у будь-якому художньому тексті, 

оскільки художній текст принципово антропоцентричний. Також варто зазначити, 

що «вивчення літературної антропонімії — це магістральний напрям у сучасній лі-

тературній ономастиці» [Фомин 2004: 116]. 

Проте такий підхід не покриває усього розмаїття власних назв І. Франка, таких 

як топоніми, назви газет, організацій тощо. Мета нашого дослідження — проаналі-

зувати ономастичний простір роману «Перехресні …», тобто усі власні назви твору 

в комплексі, з‘ясувати їх якісні та кількісні особливості. Ономастикон — важливий 

складник ідіостилю письменника, а цей роман в ономастичному аспекті окремим 

об‘єктом дослідження ще не був.  

Калінкін В. звертає увагу, що специфіка онімного простору художнього твору 

існує у сфері розмежування між реальною та літературною пропріальними система-

ми, чітко проявляється у структурі поетонімосфери. «Неперервний континуум» оні-

много простору мови «доступного окремому індивідуумові лиш у фрагментарному 

вигляді» в певному сенсі протистоїть доступному в повному обсязі конструктивно й 

семіотично завершеному онімному простору художнього твору [Калинкин 2006: 84]. 

«Такі ознаки як статичність, замкнутість й антропоцентричність ономастичного 

простору художнього твору, дають змогу розглядати його як самостійне явище, яке 

автономно функціонує...» [Зинин 2009].  

Кількісні характеристики онімів у «Перехресних стежках» уможливлюють 

співвіднести їх із загальною кількістю слів у словнику й тексті роману. Л. Полюга 

зазначає: «На основі показника ―Лексика поетичних творів Івана Франка‖ можна 

встановити, що в поетичних творах Івана Франка засвідчено понад 3 000 власних 

назв (топонімів та антропонімів). Якщо взяти до уваги, що в поезіях письменника є 

понад 35 000 слів, … то 8 відсотків власних назв серед них — досить багато» [По-

люга 1998а: 657].  

Семантичне маркування роману «Перехресні …» фіксує 126 різних онімів у 

2 167 слововживаннях. Окрім того, у тексті зафіксовано також 13 відонімних прик-

метники у 65 слововживаннях. Ономасти не залучають цей клас слів до власних на-
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зв, хоча, на нашу думку, присвійні прикметники (наприклад, Лейбин, Реґінин, Ори-

син, Ваґманів та ін.) виразно експлікують вказівку на власну назву. Знаючи загальну 

кількість різних слів (9 978) та слововживань (93 888) у творі, обчислимо відсоткову 

вагу власних назв для словника (126*100/9 978 = 1,26 %) і тексту 

(2 167*100/93 888 = 2,3 %). На перший погляд, ці величини незначні: у середньому, 

на кожні сто слів тексту припадає 2,3 оніма. Проте, якщо врахувати, що оніми нале-

жать до іменників та співвіднести їх кількість із кількістю усіх слів та слововживань 

цієї частини мови, то картина зміниться. У «Перехресних стежках» іменники кількі-

сно домінують над усіма частинами мови у словнику і поступаються лише службо-

вим частинам мови у тексті [Бук, Ровенчак 2007: 155]: загальна кількість іменників у 

словнику — 3 655 (серед них 126 власних назв, тобто 3,44 %); загальна кількість 

іменників у тексті — 22 197 (серед них 2 162 власні назви, тобто 9,74 %). Іншими 

словами, займаючи тільки 3,44 % від загальної кількості іменників, власні назви у 

тексті функціонують майже втричі активніше, ніж інші лексеми цієї частини мови, 

оскільки покривають майже 10 % усіх іменників (тобто, у середньому, кожен деся-

тий іменник у тексті — власна назва!). Таким способом оніми займають вагому час-

тину іменників та відіграють важливу роль у кількісній структурі тексту роману. 

Склад і характеристика ономастикону роману І. Франка «Перехресні сте-

жки». Усі власні назви аналізованого роману відповідно до розряду денотатів, які 

вони номінують, можна класифікувати на антропоніми, топоніми, ідеоніми, ергоні-

ми, кіноніми, назви свят [Суперанская 1973: 173–213].  

Перед ведуть у романі антропоніми — їх тут 72 (57,1 % від загальної кількості 

власних назв твору) у 2 020 ужитках, це становить 93,2 % від загальної кількості 

слововживань онімів у тексті. Можна узагальнити, що в середньому з десяти влас-

них назв у тексті дев‘ять будуть антропонімами. Це можна пояснити високою часто-

тністю функціонування імен персонажів у будь-якому художньому творі. «Доля по-

етичних антропонімів у художньому творі перевищує всі інші, в тому числі і топо-

німи. Така антропоцентричність є однією з найважливіших відмінних рис ономасти-

чного простору художнього твору» [Зинин 2009]. Антропоніми загалом вважають 
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важливим маркером ідіостилю письменника [Вільчинська 2020]. 

Топоніми займають друге місце. Їх 45 (35,7 %) у 142 слововживаннях (6,55 %). 

Відрив між топонімами та антропонімами у словах становить 27 одиниць, тобто 

21 %, а у слововживаннях — 1 878, тобто 92,9 %. 

Зовсім не значна кількісна вага припадає на назви художніх творів (2), газети 

(1), назви організацій (3), свят (2), клички собак (1), рис. 4.18. 

 

 

Рис. 4.18. Розподіл онімів у словнику роману І. Франка «Перехресні стежки» 

 

Антропонімікон роману неоднорідний за семантикою. Він складається з імен 

та прізвищ персонажів, відомих культурно-громадських діячів і письменників, біб-

лійних персонажів, історичних і політичних діячів. Абсолютну більшість антропо-

німів «Перехресних стежок» становлять власні імена персонажів твору. Серед них 

налічено 26 прізвищ (Анштелер, Армашевська, Бабій, Баран, Брикальський, Ваґман, 

Галабурда, Ґоттесман, Добрицький, Добрянський, Зварич, Кшивотульський, Мару-

сяк, Могульська, Парнас, Пшепюрський, Рафалович, Рессельберґ, Семенович, 

Стальський (Стальська), Страхоцький, Травдовська, Хамайдес, Хаскель, Шварц, 

Шнадельський) та 24 імені (Абіхт, Андрій, Анеля, Берко, Валеріан, Євген (Ґенцьо, Ґе-

ньо), Гершко, Гриць (Грицько), Демко, Елькуна, Зося (Зосенька, Зосуня), Зюзя, Ілько, 

Лейба, Митро, Міля, Мотьо, Мошко, Олекса, Орися (Ориська), Реґіна (Реґінка, Реґі-

ночка), Степан, Фроїм, Шльомко). 
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Цікаво, що І. Франко неоднаково номінує своїх персонажів на ім‘я, прізвище та 

за професією чи соціальним станом. Наприклад, головного героя називає найчастіше 

на ім‘я Євгеній (496) та на прізвище Рафалович (92). Інші персонажі в офіційній си-

туації звертаються до нього, відповідно до тодішніх етикетних норм Галичини, вка-

зуючи професійний статус меценас, адвокат, д-р (доктор) або апелятив пан, а також 

поєднуючи ці назви з іменем та прізвищем: адвокат д-р Євгеній Рафалович, д-р Ра-

фалович, пан меценас Рафалович, пан Євгеній Рафалович. Демінутив Ґеньо (33) 

вкладений в уста закоханої в нього Реґіни, а Ґенцьо (2) — в уста Стальського у роз-

мові про дитинство майбутнього адвоката: «— Го, го! Я то знав, що з пана Євгенія 

Рафаловича будуть люди. Ще як се був малий Ґенцьо, то вже було видно, що то го-

лова неабияка. Я то ніби строгий був, свою повагу показував, але я так любив мало-

го Ґенця, як свою дитину!» [Франко 1976–1986. Т. 20: 180]. 

Головного негативного героя автор називає виключно на прізвище Стальський 

(262), а його ім‘я Валеріан (4) одиноко читаємо тільки у прямому мовленні (один раз 

у власному представленні, а три інших — у звертанні до нього дружини).  

Головного жіночого персонажа в авторському мовленні номіновано тільки іме-

нем Реґіна (132), а прізвище названо лише в офіційних ситуаціях або з метою точної 

ідентифікації: Стальська (11), Твардовська (3).  

Священиків у прямому та авторському мовленні названо винятково із вказів-

кою на соціальний стан та прізвище: отець (о.) Зварич, о. Семенович. 

Багато персонажів у творі не мають імен узагалі: Ваґман, Брикальський, Баран, 

Шнадельський, Шварц, Кшивотульський, Рессельберґ, Страхоцький, о. Зварич, 

о. Семенович.  

Деякі персонажі «Перехресних стежок» не мають і прізвищ, а тільки посади: 

староста (У Західній Україні (до 1939 р.) староста — начальник, голова повіту 

(«Доки я тут старостою, — сказав комітетовим, — доти ніякого віча ані збору в моїм 

повіті [виділення наше. — Б. С.] не буде» [Франко 1976–1986. Т. 20: 185]), «Се був 

бюрократ старої школи, вихований в дусі абсолютистичної системи, коли про волю і 

бажання народу не питав ніхто, а під фірмою цісарських патентів та інтиматів пану-
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вала всевладно і необмежене бюрократія» [Франко 1976–1986. Т. 20: 379]), прези-

дент (суду), податковий інспектор, директор гімназії, руський парох, латинський 

пробощ і т. д.  

Можна припустити, що способом номінації автор передає своє бачення персо-

нажа, а також ставлення до нього. Відсутність власних імен персонажів свідчить про 

те, що, очевидно, І. Франко вбачає важливість цих героїв тільки в їх посадах. 

Серед засобів найменування жіночої статі І. Франко використав імена, прізви-

ща та апелятиви (жінка, молодичка, баба, пані, панна, вчителька, учениця, служни-

ця, кухарка та ін.). Тільки дві героїні мають прізвища: Твардовська, пізніше Сталь-

ська та судіїха Могульська. Два андроніми, похідні від відповідних масонімів, — 

Бараниха, Онуфрова. Для решти персонажів жіночої статі вказано тільки імена 

(причину цього можна вбачати як у тому, що вони другорядні герої, так і в тому, що 

вони займали невисокий соціальний статус служниць): Анеля, Зося (Зосенька, Зосу-

ня), Зюзя, Міля, Орися (Ориська).  

Найбільшим словотвірним різноманіттям, звичайно, характеризується ім‘я го-

ловної героїні: Реґіна (132), Реґінка (16), Реґіночка (1). Причому в авторському мов-

ленні вжито лише повне її ім‘я, зменшений варіант — у звертанні панночок-

приятельок (Реґінка (3)) і солодко-огидного чоловіка Стальського: Реґінка (13), Реґі-

ночка (1). 

Літературно-художні антропоніми «Перехресних стежок» беруть участь у тво-

ренні образу персонажа; аналіз назв осіб виявляє специфіку індивідуальної мовот-

ворчості І. Франка. Чоловічі антропоніми кількісно значно переважають над жіно-

чими. 

У творі згадано деякі імена реальних громадських та культурних діячів: компо-

зитора Лисенка (1) (Рафалович грав на фортеп‘яно українські народні пісні в його 

обробці), історика та суспільно-політичного діяча Драгоманова (1), що приніс у Га-

лицьку Русь ідеї європеїзму, під впливом яких виріс Рафалович (та й автор-Франко), 

юриста й фольклориста Боровиковського (Олександра Львовича, чий російський 

вірш «Цар природи» в українському перекладі меланхолійно пригадує собі Рафало-
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вич при в‘їзді в руське село), поезію німецького лірика Гейне про кохання Франко 

цитує в романі мовою оригіналу, розкриваючи внутрішню драму головного персо-

нажа, до Шекспіра (1) звертається староста, а до Мойсея (1), Єгуди бен Галеві (1), 

єврейського поета й філософа XI–XII ст., Бар-Кохби (1), лідера єврейського повс-

тання проти Риму 132 р., — єврей Ваґман. 

Біблійну Магдалину (1) згадує Реґіна у монолозі, зверненому до Рафаловича: «А 

моя душа, облита кровавими слізьми, мов Магдалина, припадала до твоїх ніг, і цілу-

вала їх...». Ім‘я біблійного зрадника Юди (1) в устах Марусяка набуває в романі уза-

гальненого значення підступної людини-зрадника: «— От Юда! [про Лейбу Хамай-

деса] — гнівно шептав Марусяк до Євгенія, затискаючи кулаки. — Глядіть, як нас 

пасе очима» [Франко 1976–1986. Т. 20: 312]. До біблійного силача-Самсона апелює 

Рафалович, щоби переконати старосту дозволити зібрання у возівні. Використання 

цих останніх онімів, сучасних та біблійних, українських та світових, сягає інтертек-

стової сфери, апелює до прецедентних текстів, свідчить про ерудованість як 

І. Франка, так і відповідних героїв його твору. 

Мотивація чоловічого антропонімікону. У романі простежуються асоціативні 

та семантичні зв‘язки онімів, базовані на їх денотативних та референтних значеннях. 

А. Швець звертає увагу, що «У контексті Франкової прози ім‘я персонажа нерідко 

стає своєрідним номінативним кодом. Таким чином, художні антропоніми є катего-

рією мотивованих, психологічно значущих імен-характеристик …»
 

[Швець 2002: 14].  

Частина андронімів в аналізованому творі мають етнічно зумовлену мотивацію. 

Так, тут представлено персонажів трьох найбільших етнічних груп, які проживали в 

Галичині за часів письменника: українці, поляки, євреї (вони носять відповідні на-

йменування, що допомагає уникнути докладних описів і характеристик персонажів): 

українці мають українські номінації (Ілько Марусяк, Демко Горішний, Олекса, Чап-

ля, Митро Бабій, Андрій, Баран), поляки — польські (Кшивотульський, Брикальсь-

кий, Страхоцький, Шнадельський), євреї — єврейські (Абіхт Хаскель, Лейба Хамай-

дес, Фроїм Анштелер, Ваґман, Гершко, Парнас, Рессельберґ). Часто євреї мали ні-
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мецькі прізвища, та й ідиш, національна мова євреїв, була побудована на основі ні-

мецької (зокрема, бурмістр належав до «т[ак] зв[аних] німецьких жидів, … а Ваґман 

належав до жидів-старовірів, хуситів» [Франко 1976–1986. Т. 20: 385]).  

І. Франко у тексті деколи номінує персонажів єврейської національності просто 

жид, як, наприклад: «у дверях явився високий жид», «промовив жид». У такій функ-

ції не є жодна інша лексема на позначення особи іншої національності (*«у дверях 

явився високий русин»; *«промовив поляк»). Мабуть, це можна пояснити особли-

вою зовнішністю євреїв, яка вирізняла їх серед інших етнічних груп.  

Також привертає увагу факт, що керівні посади займають фактично виключно 

поляки, про що свідчать, зокрема, їх прізвища (Кшивотульський, Брикальський, 

Страхоцький), а українці-русини, крім Рафаловича та священиків, — селяни. 

За кількістю вживань у складі чоловічого іменникá логічно домінує головний 

персонаж: Євгеній (496), Рафалович (92), Ґеньо (33) Ґенцьо (2). М. Мочульський та 

М. Возняк убачають прототипом адвоката Рафаловича (як громадського діяча) адво-

ката Євгена Олесницького [Гуняк 1999: 9]. З цього погляду зрозуміло, чому герой 

називається Євгеном. А прізвище вказує на несільське походження героя: українців-

селян автор називав простими іменами та прізвищами: Ілько Марусяк, Демко Горіш-

ний, Гриць Галабурда, Олекса Чапля, Андрій. Той факт, що Євген ріс під опікою 

сільського (а не, скажімо, міського) священника, сам по собі не свідчить ні про що, 

оскільки з інших творів І. Франка (наприклад, «Odi profanum vulgus») відомо, що 

сиріт з міста часто віддавали на виховання у село, в тім числі священику. 

Також мотиваційна основа рафал- та словотвірний афікс -ович- не належать до 

первинно українських, а швидше схиляють до польського походження прізвища. У 

романі не описано родоводу героя, І. Франко експліцитно не говорить про його на-

ціональність. Проте із того факту, що сирота Євген мав за опікуна сільського свя-

щеника (тобто «руського», українського священика), а не, скажімо, польського 

ксьондза, випливає, що батьки його були українцями. Ті окремі біографічні деталі 

головного персонажа, які можна вибрати з тексту, не стосуються його національнос-

ті: «малий слабовитий хлопчина» вчився в гімназії і мав домашнього інструктора 
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Стальського. Далі «одержав на львівськім університеті ―степень доктора прав‖», у 

Тернополі три роки практикував у адвоката Добрицького. «Його опікунові при сме-

рті вкрадено всі гроші, що мали в спадку лишитися Євгенію». Зате сам персонаж 

уважає себе русином і відстоює права русинів, що і є визначальним у його ідентифі-

кації. 

Франко З. зачислю онім Рафалович до тих, які мають «нелегку до розкриття се-

мантику», причому зазначаючи, що воно вказує на локалізацію Львівщини завдяки 

типовому для цього регіону афіксу -ович [Франко 1975: 64]. Євгеній Рафалович — 

представник нового типу українця — інтелігента, тому автор надав йому номінацію, 

яка б вирізняла його серед номінацій інших українців у романі.  

Будучи поліглотом, І. Франко мотивував прізвища персонажів різними мовами: 

українською, польською, німецькою, єврейською.  

Прозору мотиваційну основу мають прізвища Стальський (262): сталь та 

Шварц (96): нім. schwarz — чорний. Стальський утворено від сталь: Це людина зі 

стальними нервами, адже саме такі треба мати, щоби не розмовляти з дружиною 10 

років, вдавати, що не помічає її: «Я роблю своє діло помалу, спокійно, холодно …». 

Цю думку поділяють також Т. Пастух та А. Швець [Пастух 2006, Швець 2002: 14–

15]. У персонажів твору це прізвище викликає винятково негативні асоціації: «Ско-

тина у людській подобі» — виникає у думках Євгенія після згадки про п‘ятиденне 

вигадливе катування кота за крадіжку куска ковбаси; «Якому звіру, людоїдові я по-

палася в руки!» — ридала його дружина Реґіна. 

Про «чорну» репутацію Шварца та його товариша розповідають Рафаловичеві 

Стальський: «А панове Шварц і Шнадельський … ті многонадійні паничі, що їх за 

крадіжки прогнано з судової служби, їздять по селах, нібито мають агенцію краків-

ської асекурації, а на ділі займаються — господи милостивий, ти один знаєш, чим 

вони займаються! Пан прокуратор колись-то аж волосся на собі микав, читаючи ра-

порти жандармів про їх справки», «пан Шварц був колись канцелістом у пана пре-

зидента, а при тім він протеже пані судіїхи Могульської …, тої ординарної мазурки? 

Вона б очі видерла кождому, хто би смів на її улюбленого Шварца сказати лихе сло-
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во, не то що» [Франко 1976–1986. Т. 20: 262] та податковий інспектор: «... прості го-

лодранці, писарчуки, нероби та злодюги, не варті тої гілляки, на котрій би слід їх 

повішати. Вони й тепер під протекторатом пана «презуса» ґрасують по повіті й за-

ймаються покутнім писарством. Надіюсь, що в своїй практиці швидко наткнетеся на 

тих пташків. Було би дуже добре, якби ви як-небудь повкручували їм голови, бо то 

небезпечні індивідуа, правдиві опришки» [Франко 1976–1986. Т. 20: 189]. Про «чор-

ну душу» персонажа свідчить факт, як він без мук сумління використав сприятливі 

обставини (видурив у Барана вексель з інформацією про гроші у Ваґмана; застав 

двері Ваґмана незачиненими) для пограбування з убивством. Далі замітає за собою 

сліди та втікає «під фальшивою назвою за море».  

Деякі прізвища викликають комічні асоціації. Шнадельський (130) утворене, 

ймовірно, шляхом контамінації двох негативно забарвлених дієслів швендяти і на-

дитися. Товариш Шварца, що внадився до селян видурювати гроші за нібито звіль-

нення їхніх синів від залучення до армії. У містечку разом зі Шварцом вони швен-

дяють по корчмах без видимої причини та мети. Хоча походження прізвища можна 

вбачати й у нім. schnadern — базікати. Це також цілком підходить до характеристи-

ки персонажа. Кшивотульський (31): пол. krzywo tulić (się) — криво тулити(ся)). 

Т. Пастух слушно вбачає в імені конотації «слабко припасованого», «того, що не на-

дається до належного установлення»: Його поведінка суперечила належним стано-

вим правилам та приписам (граф мав би підтримувати маршалка), а консервативні, 

патримоніальні погляди також не вписувалися у нові соціально-правові відносини 

[Пастух 2006]. Граф Кшивотульський виступає проти ідеї маршалка Брикальського 

про об‘єднання «панської» та «хлопської» кас не через оборону селянських прав, а 

«так собі, для концепту, взявся вести опозицію». Навпаки, він «негативно дивився 

на всякі реформи, починаючи від знесення панщини», вважав, що «пан — одинока 

натуральна для хлопа інстанція і в господарських, і в громадських, і в судових спра-

вах», тому над селянами він чинить саморозправу. Отож Кшивотульський змушений 

погодитись із позицією маршалка, за що той залагоджує його конфлікт із судом. 

Брикальський (17): пол. brykać, укр. брикати — повітовий маршалок, збанкрутілий 
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власник с. Буркотин, якого «держить у руках» Ваґман (скупивши його кредитні век-

селі на гіпотечні позички): «Він мечеться в різні боки, щоби покращити своє фінан-

сове становище: заскакує милості у Ваґмана, щоби він нікому не продавав його век-

селів, він пропонує об‘єднати «панську» та «хлопську» каси, хоче забрати у селян 

пасовисько з метою збити з пантелику їх адвоката Рафаловича, каже йому, нібито 

вони розповіли маршалкові про намову Євгенія купити його маєток...». Маршалком 

у той час називався представник дворянства, якого обирали на губернських і повіто-

вих зборах, і який керував становими справами дворянства. Давши «проводиреві 

дворянства» прізвище Брикальський, І. Франко досягає ефекту енантіосемії. Стра-

хоцький (32): пол. strach, укр. страх — повітовий суддя в Гумниськах. Автор немов-

би навмисне розкриває внутрішню форму прізвища, дає йому відповідні характерис-

тики за допомогою лексем, що перебувають у тематичній групі «страх»: «Хоча мав 

уже близько шістдесят літ, то проте виглядав щось мов недозріле, неустатковане. 

Його голос був пискливий, вираз лиця заляканий [тут і далі виділення наше. — 

Б. С.]...», «При вигляді селян його обличчя «з добродушно-заляканого зробилося 

якимсь тупо-жорстоким», «На лиці судді … малювалися за чергою зачудування, пе-

рестрах і тупа резиґнація» [Франко 1976–1986. Т. 20: 317]. Пшепюрський (1): пол. 

pióro — перо, пір‘я. Його комічна мотиваційна основа дає змогу краще зрозуміти 

його ситуацію в романі: «Іншому би певно не дарували, — мовив о. Зварич, — але 

пану Пшепюрському, жонатому з бувшою гувернанткою пана маршалка, ну, сьому 

не легко можна що зробити» [Франко 1976–1986: Т. 20: 293]. Галабурда (6): бешке-

тник-селянин, побитий графом за те, що не визнав права Кшивотульського судити 

людей у своєму селі.  

Позитивні твірну основу, а, відповідно, й конотації мають прізвища незначних 

(проте позитивних) людей у творі: Добрянський (1) та Добрицький (1). Із книги 

Добрянського о. Зварич читає свої проповіді, оскільки сам не має хисту до ритори-

ки, а в адвоката Добрицького у Тернополі три роки практикував Рафалович (оскіль-

ки з нього вийшов добрий адвокат, то й його наставник, мабуть, був добрим юрис-

том). 
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Етимологію прізвища бурмістра Рессельберґа (11) однозначно встановити 

складно. Структурно воно належить до прізвищ, що походять від географічних назв, 

Рессельберґ — це пагорб в Ліберецькому краї на півночі Чехії, проте, найбільш імо-

вірно, І. Франко хотів викликати в обізнаного читача алюзію до «міського голови-

коня» (порівн. нім. Rössel — коник, шаховий кінь). До такої інтерпретації схиляє 

один із контекстів прізвища: «Рессельберґ підняв голову, мов кінь, котрого заторга-

но вудилами» [Франко 1976–1986. Т. 20: 192]. 

Прізвище єврея Ваґмана (170) походить від нім. Wag(e)man (від Waage, Wage 

— вага) — інспектор з мір і ваг [Guggenheimer, Guggenheimer 1992: 811]. 

Номени другорядних євреїв мають дещо пафосно-комічні мотивації. Хаскель 

(2) (євр. ל כֵּ -Ефроїм — пло ֶאְפָרִים) форма від Ezekiel — Бог зміцнить) та Фроїм (1) ,ַהשְׂ

дючий) Анштелер (1) (нім. Ansteller — наймач, працедавець [Collitz 1931]) — це ге-

рої твору, яких викликали у суді як учасників процесу. Скорочення євр. використо-

вуємо для семітської мови, яку зараз називають івритом, на противагу до германсь-

кої мови ідиш . Написання й етимологію імен наведено за даними 

http://www.behindthename. com. Елькуна (1) (євр. ָקָנה  (Бог (ви)купив — (Елькана) ֱאלְׂ

— у тексті це шинкар. Ґоттесман (1) (нім. Gott — Бог, Mann — чоловік, «божий чо-

ловік») — один з євреїв, у яких маршалок позичав гроші. 

Лейба (24) (ідиш  לייב (лейб) — лев) Хамайдес (2) (חמיידס) — єврей, що судився 

проти І. Марусяка за крадіж, яку вигадав, щоби знеславити селянина напередодні 

виборів до громадської ради. Етимологію прізвище Хамайдес словник 

[Guggenheimer, Guggenheimer 1992: 153] подає як «з Хами» (місто в Центральній 

Сирії на північ від Дамаску). Не виключено, однак, що його можна вивести від про-

дуктивного для власних назв семітського кореня ḥ-m-d (חמד) — «гідний похвали, за-

хоплення» [Holladay et al. 1971: 108]. І в цьому випадку разом з іменем це прізвище 

набуває особливо дотепного бурлескного значення: «лев, гідний похвали».  

Номени-зооніми мають також деякі інші персонажі: Гершко (ідиш  ֶהעְרׁש (герш) 

— олень), Абіхт (2) (нім. Habicht — яструб). Бараном (154) автор назвав психічно 

неврівноваженого слугу Ваґмана: «сторож дому, високий, понурий і мовчазний чо-
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ловік, з блідим лицем, з чорною стрепіхатою бородою і дико блискучими очима» 

[Франко 1976–1986. Т. 20: 196]. Ця тварина символізує впертість (з маніакальною 

впертістю цей герой був переконаний у тому, що Рафалович — диявол) і тупість, 

нерозважливість (фактично усі його дії це і демонструють). За допомогою цього 

ономазасобу письменник увиразнив характер героя. Чапля (2) — болотний дикий 

перелітний птах з великим дзьобом, довгою шиєю і довгими ногами. Протяжність 

тіла цього птаха у проекції на людське створює дещо комічний ефект. У романі цей 

ефект є супровідним до тої трагікомічної ситуації, коли двоє селян (один з них Чап-

ля) посварилися, потім у сінях суду перепросилися, але за інерцією стали перед три-

буналом. Суддя дав кожному по добі арешту. Прізвище другого селянина теж мало 

жартівливо-глумливу ауру — Бабій (4) [Пастух 2006: 156]. 

Парнас (18) (פרנס) — новогебрайське слово грецького походження (від ππόνηορ, 

синонім на позначення «голови синагоги», або ππόνοιορ = «той, хто провадить»), 

означає провідника громади [Jewish Encyclopedia 1905: 541]. Попри співзвучність з 

грецьким Парнасом (Παπνασσόρ), малоймовірно, щоб І. Франко, філігранний доби-

рач онімів, дав євреєві грецьке прізвище, з яким його пов‘язує Пастух [2006: 159]. 

У першому друкованому виданні роману («Літературно-науковий вістник» 

1900) на позначення священика Зварича І. Франко використав онім із прозорою вну-

трішньою формою, що апелює до релігійної сфери — Зацерковний. Проте в остато-

чному варіанті, виданому окремою книгою, письменник надає перевагу не на стіль-

ки безпосередньо асоціативному прізвищу — Зварич (46). Тихо, але послідовно 

вникаючи в життя селян, безкорисно допомагаючи їм виходити з боргів, він ніби 

«зварює», поєднує селянство з духовенством. 

Відіменні прізвища: Семенович (від Семен), Марусяк (від Маруся) утворені за 

допомогою характерних для західного регіону словотвірних суфіксів відповідно 

-ович та -ак. 

Отже, в романі І. Франка «Перехресні …» номени фактично усіх чоловічих пе-

рсонажів твору вмотивовані, вони дають додаткову характеристику героям, допома-

гають їх глибше зрозуміти. Такі результати співзвучні із висновками про антропоні-
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мію малої прози письменника [Сколоздра 2009]. У вертикальному та горизонталь-

ному контексті роману актуалізується доантропонімне значення деяких власних на-

зв, фігурують асоціативні конотації, реалізуються оцінно-експресивні компоненти. 

Також простежуються явища контамінації та енантіосемії. 

Мотивуючи оніми українськими, польськими, німецькими, єврейськими осно-

вами та називаючи персонажів відповідно до їх національності, автор веде немовби 

ономастичну гру з реципієнтом, яку сприйме та «розшифрує» не кожен. Ономастич-

на гра — явище лінгвокультурне та лінгвопрагматичне, тому підтримати її зможе 

тільки інтелектуальний читач, який знає реалії Галичини того часу. 

Топоніми. Територіально дія роману локалізується «в однім із більших провін-

ціональних міст», автор не уточнює регіону. Проте основна топонімічна інформація 

твору свідчить, що це Західна Україна. Усього в романі зафіксовано 45 топонімів у 

142 слововживаннях. За видовими ознаками серед них можна виділити назви країн 

та частин світу, регіоніми, астіоніми, комоніми, годонім, потамонім, міський хоро-

нім, ойкодомонім. 

Глобальність мислення та висока освіченість Франка вводять у канву твору на-

зви частини світу — Європа (1), та десяти країн: Угорщина (1), Америка (1), Англія 

(1), Індія (1), Іспанія (1), Німеччина (1), Росія (1), Чехія (1), Русь (2), Галицька Русь 

(1); регіонім Галіція (1). Варто зазначити, що онім Русь у творі позначає Україну у 

сучасному значенні, а онім Галицька Русь — Західну Україну: «Рафалович закинув 

якось при нагоді, що всі вулиці в місті поназивані іменами польських королів, геть-

манів та патріотів, котрі тут ніколи не бували і нічим із сею місцевістю не зв‘язані, а 

ані однісінька назва, ані один напис не нагадує, що се місто лежить на Русі і має 

якусь руську минувшину» [Франко 1976–1986. Т. 20: 192]. «Він [Рафалович] нале-

жав до того покоління, що виховалося вже під впливом європеїзму, якому в Гали-

цькій Русі виборов горожанство Драгоманов, і цікавився багато дечим таким, чим 

не цікавилися зовсім його польські та жидівські товариші, адвокати та судовики» 

[Франко 1976–1986. Т. 20: 226]. 
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У романі задіяно 14 назв міст у 49 вживаннях. Групу астіонімів становлять реа-

льні назви, серед яких українські: Львів (22), Київ (2), Печеніжин (2), Тернопіль (1), 

Станіславів (1); польські: Варшава (2), Краків (2), Перемишель (2); німецькі: Берлін 

(4), Бремергафен (1), Гамбург (1); австрійське: Відень (6); чеське: Голомуц (2); ро-

сійське: Петербург (1). У творі згадано окремі внутрішньоміські топографічні 

об‘єкти Львова, добре відомого І. Франкові: вулиця Зелена (1) та назва відомої пси-

хоневрологічної лікарні Кульпарків (1), а також ойкодомонім «Під чорним орлом»: 

«Про око його [Страхоцького] зробили хорим на умі, якийсь час продержали у Ку-

льпаркові, а потім вернули знов на посаду» [Франко 1976–1986. Т. 20: 181].  

Текст фіксує 7 назв сіл у 41 вживанні: Буркотин (21), Бабинці (7), Вигода (9), 

Горбове (1), Михалківці (1), Сокирчани (1), Підліски (1), містечко Гумниська (19), а 

також гідронім Клекіт (10): Частина річки, «де вода, розбиваючись о здорові дубові 

колоди, вкріплені там для розбивання леду, творила понижче глибокий вир, що кру-

тився і клекотів, від часу до часу хрускаючи невеличкими кригами, які надпливали 

згори і тут мололися на дрібні шматочки то об колоди, то об острі береги грубих 

криг. Се місце так і звалося Клекіт. Його навіть при низькім стані води обминали і 

рибаки, і пливаки, а тепер, коли ріка «дулася» під ледом наслідком теплішої хвилі, 

воно було аж страшне в своїй дикій красоті» [Франко 1976–1986. Т. 20: 216–217]. 

Ймовірно, назви комонімів вигадані. Хоча більшість з них і можна віднайти у Геог-

рафічному словнику (Варшава, 1880–1914), проте їх франковий опис не збігається зі 

словниковим, що не дає підстав однозначно ототожнювати ці населені пункти. На-

приклад, у Франка: «Гумниська — мале, брудне жидівське місточко. Вулиці повні 

вибоїв, тільки в головнім осередку вимощені річними кругляками» [Франко 1976–

1986. Т. 20: 305], а в Географічному словнику [Słownik geograficzny 1880–1914. 

T. 3: 219] Humniska відповідає трьом селам (а не містечкові), у жодному з яких не 

згадано про юдейську громаду, лише римсько- та греко-католицькі. Водночас насе-

леного пункту Буркотин у цьому лексикографічному джерелі знайти не вдалося.  

Біблійні оніми Старого Заповіту вказують не на місце дії твору, а звучать із уст 

Ваґмана в розмові з Рессельберґом про життя євреїв: Палестина (1), Єгипет (1), Рим 
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(1), Александрія (1), Ханаан (1), Вавілон (1), Нініва (1). Більшість з них — це факти-

чно топоніми-символи для єврейського народу, тому логічно, що про них говорять 

між собою євреї. 

Отже, майже всі топоніми, крім комонімів, називають реальні географічні 

об‘єкти, і таким способом автор надає місцю дії реальності, непрямо вказує на лока-

цію подій сюжету. Частина географічних назв має символічне значення, особливо це 

помітно у випадку біблійних онімів, а також у назві готелю «Під чорним орлом», 

куди спочатку поселився Рафалович після приїзду до містечка. О. Сербенська вва-

жає таку назву символічною, тому що «чорний колір — це не природний колір орла; 

його оперення буре або коричневе, а один з його видів називають орел-сіруватень» 

[Сербенська 2006: 125]. 

Топоніми виконують у романі просторово-орієнтаційну, хронотопічну, локалі-

заційну функцію, функціонують у ролі символів, стають засобом опосередкованої 

характеристики персонажів. 

Ідеоніми — це власні назви об‘єктів духовної культури. У творі їх три. Це на-

зва вірша Л. Боровиковського «Цар природи», який пригадався Рафаловичеві під час 

роздумів над причинами культурної та соціальної нерівності свого народу: «Грицю, 

мой, ти цар природи! / Де лиш оком глянеш — все: / Поле, паша, ліс, худоба, / Звір і 

риба — все твоє. / Шапку зняв. «Мабуть, комісар». / Бідний скулений стоїть / Чоло-

вік, краса всіх творів, / Цар землі, природи цвіт» [Франко 1976–1986. Т. 20: 289].  

Назву Шекспірової трагедії «Король Лір» вкладено в уста пана старости, яку він 

читав у гімназії. І «Народівець», тобто «Народна часопись», офіційний додаток до 

«Газети львівської», яка виходила 1890–1914 рр. і була органом крайової адмініст-

рації Галичини [Франко 1976–1986. Т. 20: 478], у якій Стальський прочитав, що Ра-

фалович «одержав на львівськім університеті степень доктора прав». Попри незнач-

ну кількість ідеонімів, вони вказують на прецедентні для галичан зламу століть тек-

сти, допомагають творити «дух часу» в «Перехресних стежках». 

Ергоніми. І. Франко у творі згадав небагато назв громадських організацій, про-

те лише ті, які реально функціонували у Львові у другій половині ХХ ст.: Просвіта 
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(українська громадська організація культурно-освітянського спрямування, заснована 

у Львові 1868 р. на противагу антиукраїнським течіям у культурному житті: колоні-

заторській, підтримуваній цісарською владою, — з одного боку, і русофільській, — 

з другого) та Общество Качковського (просвітницьке товариство москвофільського 

спрямування). Ці організації згадує Рафалович у роздумах про освіту селян після то-

го, як вони відмовилися від його правничих послуг: «Що таке освіта? Чи вмілість 

читати і писати — се освіта? Чи, прочитавши всі книжечки «Просвіти» і «Общества 

Качковського», чоловік зробиться освіченим?» [Франко 1976–1986. Т. 20: 250]. Зга-

дані немов мимохідь, ці оніми, по-перше, додають суттєвих ознак до портрету голо-

вного героя як високоінтелектуальної особи, що добре орієнтується у громадсько-

просвітницьких організаціях свого часу, і, по-друге, для освіченого читача апелю-

ють до непростої культурно-історичної ситуації Західної України: одна з організацій 

має москвофільське, а інша — народовське спрямування. 

Єдина власна назва фінансової організації — Ротшільдова каса. Йдеться про 

Віденське відділення Банківської фірми Ротшільдів, яка мала свої філії у всіх євро-

пейських країнах. У тексті цей онім вжито у метафоричному значенні: на одному із 

зібрань галицької інтелігенції під час обговорення, як можна допомогти селянам 

«вилізти із боргів», «оратори» кажуть: «А вдодатку непорадність, глупота і негоспо-

дарність наших хлопів швидко вичерпала би й Ротшільдову касу» [Франко 1976–

1986. Т. 20: 295], тобто навіть найбільша сума грошей їм не допоможе. Ротшільдова 

каса була загальновідомою, тому сучасний Франкові читач, очевидно, розумів цю 

гіперболізацію. Теперішньому реципієнтові невідома ця реалія, тому укладачі 

п‘ятдесятитомника слушно подають пояснення про неї у коментарях. 

Назви свят. Незважаючи на те, що власних назв свят у творі два — св. Варвари 

(2) і Сильвестер (1), — вони додають культурного колориту романові, дають змогу 

зрозуміти глибше звичаї Галичини зламу століть, гармонійно вплітаються у хроно-

логічну амплітуду твору І. Франка. 

Маршалок Брикальський запрошує до себе гостей 4 грудня на свято Варвари, 

оскільки його дружину звати Варвара. Цей опис свідчить про те, що існував звичай 



  332 

святкувати іменини у день святого чи святої, чиє ім‘я носить людина. 

Про свято святого Сильвестра (31 грудня) автор дав майже детальний опис із 

практикою його святкування залежно від соціального та матримоніального стану: 

«Пізно вже, на міськім ратуші вибила десята. Та проте на вулицях іще рух і гамір. 

Сьогодні святий Сильвестер, кінець року, а міська людність, особливо середній 

стан, обходить сей день празнично. Не так день, як вечір. Стрічають новий рік. У ко-

го сім‘я, той в крузі сім‘ї; дехто у знайомих. А в кого сім‘ї нема, той шукає кавалер-

ського товариства і стрічає новий рік у пиварні, в каварні або в інших веселих міс-

цях. А що в урядничім світі таких бурлак багато, а не один, і жонатий волить заба-

витися в кавалерській компанії, ніж при домашніх ларах і пенатах, то й не диво, що 

по міських вулицях сеї ночі людно і шумно, тут і там проходять купки панів у фут-

рах та теплих загортках, голосно розмовляючи, ще голосніше регочучись, деколи 

навіть затягаючи пісень, що по кількох нотах уриваються» [Франко 1976–1986. 

Т. 20: 349].  

Саме на цей час — вечір св. Сильвестра — припадає важливе композиційне на-

вантаження твору: Баран, опанований хворобливою ідеєю фікс про недалекий при-

хід антихриста (у постаті Є. Рафаловича) ходить нічним містом і будить мешканців 

ударами праників об балію; Стальський запрошує Шварца та Шнадельського до себе 

зустріти Новий рік та «влаштовує сцену» з Реґіною, обливши ніби ненароком їй ли-

це лікером; у Шварца та Шнадельського виформовується намір ограбувати Ваґмана. 

Отже, І. Франко до деталей продумав і часове розгортання роману, ввівши у йо-

го канву назви відповідних свят.  

Кінонім. У розповіді Стальського Рафаловичеві про своє подружнє життя є ду-

же цікавий момент із собакою Фідолькою, що яскраво характеризує і самого Сталь-

ського, і його вишукано-садистичне ставлення до жінки, з якою він не розмовляв 

10 років: «Давніше у мене була сучка Фідолька, чудово розумна звірина, то я розмо-

вляв з нею» [Франко 1976–1986. Т. 20: 211]. Їй розповідав про роботу в суді, про мі-

ські новини, ділився враженнями про їжу на обід, питався про Реґіну... «Жінка заго-

ворить, — я мов і не чую, тілько розмовляю з Фідолькою. Вкінці — подумайте собі! 



  333 

— жінка десь запроторила мою Фідольку, певно, отруїла її або втопила, і відтоді я 

не маю з ким розмовляти» [Франко 1976–1986. Т. 20: 212]. У монологах до собаки 

Стальський відверто знущався з дружини: «Слухай, Фідолька, десь інших жінок ви-

крадають... Як се так, що досі не знайшовся такий лицар, що б викрав у мене твою 

паню? З неї був би досить гарний мебель і в кращих салонах, ніж наші» [Фран-

ко 1976–1986. Т. 20: 213]. 

Отже, єдиний кінонім — Фідолька — досить активно функціонує в романі, має 

11 слововживань. Кличка собаки вдало підібрана автором, вона немовби передає її 

внутрішню собачо-віддану сутність: «скаче мені [Стальському] на коліна, лиже ру-

ки, дивиться в очі», «оберталася до неї [Реґіни] та: дзяв-дзяв-дзяв! Не любила її, ма-

буть, прочуваючи в ній ворога» [Франко 1976–1986. Т. 20: 213]. 

Оніми — важливий фрагмент мовної картини світу письменника, без якого не-

можливе повне її реконструювання. Оскільки роман «Перехресні …» — етапний 

твір І. Франка, то й його онімний простір — важливий для розуміння мовотворчості 

письменника.  

Власна назва, крім того, що вказує на референта, характеризує його. Аналіз 

ономастикону твору сприяє повнішому та глибшому розумінню не лише стилю та 

мови творів І. Франка, а й змісту та творчого задуму письменника. Дослідження по-

казало кількісне та якісне співвідношення онімної лексики з художнім цілим, розк-

рило роль власних назв у створенні художнього цілого. У романі виявлено 126 різ-

них онімів у 2 167 слововживаннях. Антропоніми (72) кількісно домінують над то-

понімами (45), ідеонімами (3), ергонімами (3), назвами свят (2), кінонімами (1). Се-

ред антропонімів переважають власні назви персонажів. Номінуючи своїх героїв на 

ім‘я чи прізвище, за соціальним станом чи посадою, автор не тільки підпорядкову-

ється етикетним нормам свого часу, а й виявляє своє ставлення до них. Етно-

територіальний розподіл антропонімів і топонімів, які охоплюють як українські на-

зви, так й оніми далекого зарубіжжя, демонструє соціальну стратифікацію Галичини 

того часу, яку становили три найбільші етнічні групи: українці, поляки, євреї. 

Особливість онімного письма І. Франка у творі — помірковане, проте продума-
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не й виважене використання імен історичних осіб, письменників, політичних та фі-

нансових організацій, свят тощо. Вони несуть величезну пізнавальну інформацію, 

вони наповнені тим художньо-зображальним змістом, якого потребує авторський 

задум, створюють специфічну ауру, притаманну описуваному часові. 

Онімний простір — засіб творення структурної і тематичної цілісності твору. 

Він відіграє важливу роль у макро- та мікроструктурі тексту. Частина онімів апелює 

до позамовної дійсності, горизонтального контексту (назви реальних людей (Шекс-

пір, Гейне, Боровиковський, Драгоманов, Лисенко), міст, сіл, газет, організацій то-

що). За ступенем реальності власні назви роману складаються із віртуальних, тобто 

вимислених письменником (здебільшого це імена героїв, назви сіл) та власне реаль-

них (здебільшого це географічні назви, імена історичних осіб). Реальне та віртуаль-

не тісно переплелося у творі.  

Отже, маркування власних назв у ВПФ уможливило аналіз онімного простору 

роману «Перехресні …», він є структурно-семіотичним компонентом цілісного ху-

дожнього твору, несе багатоаспектну лінгвістичну та екстралінгвістичну інформа-

цію, важливу на ідейному, композиційному, образотворчому рівнях. У цьому розділі 

не було розглянуто проблеми культурно-етнічної мотивації та внутрішньої форми 

антропонімів на позначення персонажів, це становить перспективу подальшого дос-

лідження ономастикону І. Франка.  

 

4.4. Структурнотекстові характеристики ВПФ:  

індекс діалогічності 

Структурнотекстові характеристики ВПФ у підрозділі продемонстровано на 

прикладі індексу діалогічності, доведено, що діалогічність текстів може слугувати (і 

є важливим) лінгвостатистичним параметром стилю письменника. 

Пряме мовлення у творі, тобто мовлення персонажів, викликала і викликає нау-

ковий інтерес серед лінгвістів. Дихотомія прямого й авторського мовлення є важли-

вим компонентом дослідження лінгво-стильових особливостей як цілих функційних 

стилів [Арцишевська 2001, Гріпцов 2008, Пілик 2007], так й ідіолекту окремого пи-
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сьменника [Волошук 2004, Гут 2009, Скляренко 2007]. Через пряме мовлення автор 

подає мовну характеристику персонажів [Масенко 2000, Ціхоцький 2004]. Різноас-

пектному дослідженню цього пласту лексики присвячено багато праць. Так, словник 

Longman Dictionaty of Contemporary English (1995), наприклад, помічає слова, які 

особливо частотні в усному чи писемному мовленні і в деяких випадках порівнює ці 

дві сфери вживання. «Частотний словник сучасної української художньої прози» за 

редакцією В. Перебийніс довів, наскільки істотно можуть різнитися частотні харак-

теристики слів у цих двох площинах мови художнього твору [ЧС СУХП 1981]. Кіль-

кісне співвідношення прямого й авторського мовлення у творах І. Франка об‘єктом 

наукових студій стало вперше.  

У підрозділі порівняно пропорції прямого й авторського мовлення у ВПФ, уто-

чнено дефініцію терміносполук пряме й авторське мовлення, коротко описано дос-

від маркування цієї антиномії в лексикографії та корпусній лінгвістиці, викладено 

концептуальні засади анотування прямого мовлення в КТ письменника, подано кі-

лькісне співвідношення наративної та діалогічної частин тексту в його творах вели-

кої прози, окреслено багатство словника у прямому й авторському мовленні ВПФ. 

Дефініція прямого мовлення. Пряме мовлення у статті трактуємо як дослівно 

відтворене мовлення самого автора або іншої особи, різновид чужої мови, переданої 

від тієї особи, якій вона належить [Багмут 2000]. Воно зберігає індивідуальні та сти-

лістичні особливості мовлення того, чиє висловлення відтворено: діалектні риси, 

повтори, паузи тощо. Чуже мовлення протиставлено авторському, тобто тому, яке 

належать оповідачеві, мовцю. Напівпряме мовлення та невласне-пряме мовлення 

належить до мовлення автора, в яку вони вплітаються, виконуючи, як і власне пряме 

мовлення, розмаїті стилістичні функції: комунікативно-естетичну, створення харак-

терів, соціальної характеристики героїв тощо. Вважаємо, що основу художньої про-

зи творить авторський наратив, а мовлення персонажів входить у неї як один зі сут-

тєвих компонентів.  

Розмежовуючи текст твору на дві частини — пряме та авторське мовлення, — 

листи, записки, телеграми і т. п. відносимо до першого типу текстів, хоча вони, без-
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перечно, творять окремі мовленнєві жанри, які в подальшому варто аналізувати 

окремо. 

Досвід маркування прямого мовлення в лексикографії та корпусній лінгві-

стиці. У сучасновознавстві лінгвістиці мало квантитативних досліджень прямого 

мовлення в художній прозі. Хоча відмінність між авторським наративом і мовлен-

ням персонажів суттєва й очевидна, проте корпуси не завжди розділяють їх марку-

ванням, часто вважаючи художню прозу гомогенним жанром. Як зазначає 

К. Акселссон, пряме мовлення у корпусі часто складно знайти, до того ж немає ін-

формації про кількість її лексем, тому складно виконати частотні обчислення 

[Axelsson 2009: 191]. Так, авторитетний Британський національний корпус 

[BNC 2009–2019], як і багато інших, не пропонує цієї інформації. З іншого боку, 

створено цілі КТ діалогічного мовлення, як, наприклад, корпус англійських діалогів 

1560–1760 рр. [CED 1560–1760]. Міжнародний стандарт [TEI 2021], Браунівський 

корпус [Francis, Kucera 1979], Англійсько-норвезький паралельний корпус [ENPC], 

Чеський народний корпус [ČNK 2015–2021], Російський національний корпус 

[НКРЯ 2003–2021], корпус творів М. Достоєвського [Шайкевич и др. 2003] по-

різному маркують ці види мовлення в художньому творі. Міжнародний стандарт ко-

дування текстової інформації ТЕІ (англійською Text Encoding Initiative — проєкт 

кодування текстів), який «репрезентує ті ознаки тексту, які потребують експліцитної 

ідентифікації з метою сприяти текстовому опрацюванню за допомогою 

комп‘ютерних програм» [TEI 2021: 6], пряме мовлення трактує одним із елементів 

універсальної структури тексту і пропонує для її позначення декілька окремих мар-

керів. Наприклад, в Англійсько-норвезькому паралельному корпусі таке маркування 

виконано частково автоматично, частково — вручну. Російський національний кор-

пус до прямого мовлення застосовує синтаксичне маркування [НКРЯ 2003–2021]. 

В українській лексикографії Частотний словник сучасної української художньої 

прози за редакцією В. Перебийніс [ЧС СУХП 1981] також розрізняє ці два способи 

висловлювання в тексті і тому подає частоту кожного слова як окремо для прямого й 

авторського мовлення, так і сумарну (табл. 4.10). 
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Таблиця 4.10 

Зразок подання інформації про пряме та авторське мовлення  

у Частотному словнику сучасної української художньої прози [ЧС СУХП 1981] 

Слово, словоформа,  

граматичні характеристики 

Пряма мо-

ва 

Авторсь-

ка мова N R r   

N p, % n p, % 

*АБСОЛЮТНО присл. 8 0,056 3 0,0008 11 6 11 0,022 0,0065 

АВАНГАРД ім. 2 0,0014 — — 2 1 1 0,004 0,0039 

Авангард наз. 1 0,0007 — — 1 1 1 0,002 — 

Авангард зн. 1 0,0007 — — 1 1 1 0,002 — 

АВАНТЮРА ім. 3 0,0021 2 0,0005 5 2 3 0,01 0,0059 

Авантюра  2 0,0014 — — 2 1 1 0,004 0,0039 

Авантюру  1 0,0007 — — 1 1 1 0,002 — 

Авантюр  — — 1 0,0003 1 1 1 0,002 — 

Авантюри зн. мн. — — 1 0,0003 1 1 1 0,002 — 

АВАРІЙНИЙ  — — 2 0,0005 2 2 2 0,004 0,0027 

Аварійний зн. — — 1 0,0003 1 1 1 0,002 — 

Аварійною  — — 1 0,0003 1 1 1 0,002 — 

АВАРІЯ ім. 3 0,0021 6 0,0016 9 3 6 0,018 0,0076 

Аварія  2 0,0014 — — 2 1 1 0,004 0,0039 

Аварії род. — — 4 0,0011 4 2 3 0,008 0,0048 

Аварій  — — 2 0,0005 2 1 1 0,004 0,0039 

n — абсолютна частота, р — відносна частота, R — кількість джерел,  — середня 

частота, r — кількість мінімальних вибірок,  — міра коливання середньої частоти. 
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Засади маркування прямого мовлення у КТФ. Проєкт створення КТФ пе-

редбачає спеціальне маркування прямого мовлення, яке належить до структурного 

типу [Бук 2009б]. В електронному КТ письменника формальними ознаками прямого 

мовлення прийнято лапки (приклад 1), тире перед і після слів автора (приклад 2), а 

також тире на початку абзацу та кінець абзацу (приклад 3): 

(1) А коли скінчиться дивовижна повість, то малі й старі, 

зітхаючи, шепчуть: «Ах, яка ж то красна байка!». 

(«Захар Беркут») 

(2) — Ти, Бенедю, — спитав якийсь замазаний глиною робіт-

ник, — а то на яку пам’ятку того щигля сюда вивісили? 

(«Борислав сміється») 

(3) — Я Іцик Шуберт, знаєш? Моя бабка там жила з твоєю 

мамою, знаєш? 

(«Boa constrictor») 

 

Маркування прямого мовлення виконано напівавтоматично, оскільки лапки та-

кож можуть слугувати оформленням цитат (приклад 4), метафоричного значення чи 

іронії (приклади 5–7), а також власних назв (приклади 8, 9). 

(4) «Blut ist ein ganz besondrer Saft», — бринів йому в 

голові ґетівський вірш, оті іронічні та при тім глибоко сим-

волічні слова Мефістофелеві. 

(«Для домашнього огнища») 

(5) «Взагалі тут Герман перший раз пізнав, що то за народ 

тоті «гої», і його хлоп’ячий розум швидко покмітив, що в ко-

ждого з «жидівської віри», так сказати, двоє лиць …». 

(«Boa contrictor») 

(6)... він [Антін Субота] представляв із себе те, що на-

зивають «гарний тип польського шляхтича». 

(«Великий шум») 
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(7) Лице «сусіди» скривилося легким іронічним сміхом. 

(«Петрії й Довбущуки») 

(8) І от коли по довгих літах, переглядаючи «Єпархіальні 

відомості», побачив, що опорожнена парафія Торки, де жила 

його давніша улюблена, в серці його не обізвався ніякий го-

лос, а тільки в умі почали метатися цифри більших доходів. 

(«Основи суспільності») 

(9) Нараз на одній елегантній, блискучій прочитав назву: 

«Waldemar Baron von Reuchlingen» і затремтів так, немовби 

пожалив собі пальці кропивою. 

(«Для домашнього огнища») 

 

Тире можуть виконувати функцію заміщення дієслівної частки «бути» і т. д. 

До того ж трапляються випадки одного прямого мовлення у межах іншого 

(приклад 10, 11), а також двох «вкладених» одне в одне прямих мовлень в іншому 

(приклад 12): 

(10) — А де ж би, дома. Чекали, чекали на паннунцю, а да-

лі кажуть до мене: «Е, — кажуть, — Параско, мабуть наша пан-

нунця десь там і заночує в гостині, а мені ту годі голодува-

ти та на ню чекати. Давай їсти, що там маєш». Іно я наклала 

в тарілку пирогів і взялась сметану збирати, аж і паннунця 

над’їхали. 

(«Не спитавши броду») 

(11) — Та нічого особливого! — відбріхувався Гадина. — 

Те, що кажу, те й бачив. Застукав хтось до дверей, о. Нестор 

запитав: «Хто там?» Відповідає: «Я, Деменюк». О. Нестор віт-

ворив. Увійшов Деменюк, оба почали розмовляти... 

(«Основи суспільності») 
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(12) — Так, так! Ха, ха, ха! Знаєте, ми з жінкою вчора 

реготалися так!.. Треба вам було чути, з яким обуренням опо-

відали нам ті люди... ... Як тілько вернули з міста, зараз 

до мене. «Просимо ласки панської, ми би хотіли спитатися, що 

то за адукат такий. Ми йому віддали свою справу за ту толо-

ку, а він нам каже: «Ви дурні. — Так нам казав, їй-богу! — 

Ви дурні! Що вам, — каже, — правуватися з паном за якусь то-

локу? Що тота толока варта? Тьфу! Я вам не те скажу. Дайте 

мені тисячу ринських, а я вам виправую весь панський маєток, 

з будинками, фільварками і лісами». Ха, ха, ха! 

(«Перехресні стежки») 

 

До речі, саме у формі прямого мовлення автор подає ключові слова для розу-

міння теми й назви цього твору: «Стрічаються перехресні стежки на широкім степу 

та й знов розбігаються! Таке буде й наше. Що вона мені тепер, і що я їй? Нічогісінь-

ко. Перелетні тіні, що мигнуть понад долиною і не лишать по собі нічого-

нічогісінько...» («Перехресні стежки»). 

Слова автора можуть відокремлюватися у прямому мовленні й дужками (прик-

лад 13): 

(13) — ... Десять років минуло (вона при сих словах обер-

нулася знов до мужа), — мої злі демони або покинули сю сук-

ню, покинули мене, і в такім разі нинішній день буде новим 

зворотом у моїм житті і варт того, щоб зустріти його празни-

чно. ...  

(«Перехресні стежки») 

 

Прямим мовленням ми вважали також відповідно оформлені думки (приклади 

14, 15): 

(14) «Се ж комедія, не жадне дійсне сватання, — думалось 
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йому. — Де ж таки се чувано й видано!»  

(«Великий шум») 

(15) «Тпер прийдеться загибати!» — блиснуло в думці в Ми-

рослави...  

(«Захар Беркут») 

 

Співвідношення прямого й авторського мовлення у ВПФ. Нарація автора і 

мовлення персонажів у різних творах І. Франка мають різну кількісну пропорцію 

(табл. 4.11). 

Під час порівняння даних усіх дев‘яти українськомовних романів І. Франка ви-

явлено, що найменшу кількість прямого мовлення має «Boa constrictor» (21,7 %), що 

зумовлено особливостями нарації твору. «Захар …» і «Петрії …» — історичні твори, 

які потребують більше авторського опису, відповідно, діалогів у них менше: 34,3 і 

30,7 %. Інші Франкові твори великої форми присвячено опису сучасного письмен-

никові життя («Борислав …», «Не спитавши …», «Для домашнього …», «Осно-

ви …», «Перехресні …», «Великий шум»), і кількість діалогів у них суттєво вища: 

42,1–49,1 %. Наочно це зображено на рис. 4.19. 

Загалом середня кількість прямого мовлення у всіх великих прозових творах 

І. Франка становить 40,8 %, а це свідчить про високий рівень діалогічності цих тво-

рів. Твір, найближчий за характеристиками до середнього стилю І. Франка — «Для 

домашнього …» (42,2 %). 

Щоб виявити, наскільки ці параметри характеризують індивідуальний стиль 

письма І. Франка, важливо було би зіставити їх з даними інших письменників, зок-

рема, сучасників, однак, на жаль, аналогічних досліджень в україністиці виявити не 

вдалося. Проте Частотний словник сучасної української художньої прози подає таку 

інформацію. Співвідношення прямого й авторського мовлення в його джерельній 

базі становить від 28,2 до 71,8 %, відповідно [ЧС СУХП 1981. Т. 1: 15], тобто пряме 

мовлення займає трохи менше третини розглянутих текстів. Оскільки аналізований 

словник укладено на масиві 25 книжок 22 різних авторів, то цю пропорцію можна 
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вважати середньостатистичним для української художньої прози середини ХХ ст. 

загалом. Отже, обсяг прямого мовлення творів І. Франка порівняно з українською 

художньою прозою ХХ ст. суттєво вищий, тут середнє співвідношення становить 

40,6 до 59,4 %. Наочно це зображено на рис. 4.20. 

Уважається, що головна роль у будь-якому стилі належить авторському мов-

ленню (яке творить основний КТ і вирішує основні інформативні, комунікативні й 

естетичні завдання), а елементи чужого мовлення — це своєрідна інкрустація, що 

урізноманітнює авторське і надає йому різні стилістичні відтінки. У випадку ВПФ, 

де обсяг прямого мовлення перевищує 40 % і в окремих випадках наближається до 

половини тексту (49 % у «Великому шумі»), це вже не можна назвати інкрустацією, 

це величезний рівноправний пласт лексики, без якого художній твір просто не може 

існувати. Пропорція наративної та діалогічної частини у творах різних письменників 

є різною, отже, може вважатися статистичним параметром індивідуального авторсь-

кого стилю [Axelsson 2009].  

 

 

 

Рис. 4.19. Пропорція прямого й авторського мовлення у творах ВПФ 
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Рис. 4.20. Співвідношення прямого й авторського мовлення  

у ВПФ та в українській художній прозі ХХ ст. 

 

Таблиця 4.11 

Співвідношення прямого й авторського мовлення у ВПФ 

Твори Пряме  

мовлення 

Авторське  

мовлення 

Разом 

 слововж. % слововж. % слововж. % 

«Борислав сміється» 33 330 43,0 44 125 57,0 77 455 100 

«Захар Беркут» 17 229 34,3 32 994 65,7 50 223 100 

«Не спитавши броду» 21 590 43,9 27 580 56,1 49 170 100 

«Для домашнього  

огнища» 

18 914 42,2 25 927 57,8 44 841 100 

«Основи суспільності» 28 278 42,1 38 894 57,9 67 172 100 

«Перехресні стежки» 45 513 48,5 48 377 51,5 93 890 100 

«Boa constrictor», 1907 7 435 21,7 26 780 78,3 34 215 100 

«Великий шум» 18 183 49,1 18 822 50,9 37 005 100 

«Петрії й Довбущуки», 

1912 

16 219 30,7 36 532 69,3 52 751 100 

РАЗОМ: 206 691 40,8 300 031 59,2 506 722 100 
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Багатство словника у прямому й авторському мовленні ВПФ. Багатство 

словника (або індекс різноманітності) БС — це одна з найважливіших статистичних 

параметрів тексту загалом та ідіостилю письменника зокрема. Його обчислюють як 

відношення обсягу словника лексем (тобто лематизованих, зведених до початкової 

форми слів) V до обсягу тексту N:Б = V/N. Для ВПФ індекс різноманітності подано в 

табл. 4.12. 

Укладачі частотного словника сучасної української художньої прози зазнача-

ють, що показник багатства лексики зменшується зі збільшенням обсягу тексту [ЧС 

СУХП 1981. Т. 1: 15]. Наші підрахунки підтверджують такі висновки: «Перехресні 

…» за найбільшого обсягу прямого мовлення (45 513 слововживань) мають найниж-

чий індекс різноманітності лексики (0,13), а «Boa constrictor» за найменшого обсягу 

прямого мовлення (7 435 слововживань) має найвищий індекс різноманітності лек-

сики (0,23). 

Водночас укладачі припускають, що «така різниця у збільшенні кількості слів і 

словоформ просто є свідченням того, що пряма мова менш різноманітна лексично, 

ніж авторська» [ЧС СУХП 1981. Т. 1: 15]. Дані з табл. 4.12 засвідчують таку саму 

тенденцію. Це можна зауважити як на творах з майже однаковим співвідношенням 

прямого й авторського мовлення («Перехресні …», «Великий шум»), так і на різних 

творах. Зокрема, за приблизно однакового обсягу прямого мовлення в «Борисла-

ві …» (33 330) та авторського в «Захарі …» (32 994), індекс різноманітності вищий в 

авторському: 0,12 та 0,17, відповідно. Ще більше відрізняється багатство словника 

на користь наративного тексту у «Великому шумі» (0,25) порівняно з прямим мов-

ленням «Для домашнього …» (0,17), у той час, як їх обсяг майже однаковий: 18 822 

та 18 914, відповідно. 

Для різних редакцій одного і того ж твору І. Франка «Boa constrictor» (1884 та 

1907 рр.) цей показник теж різний, причому суттєво відрізняється (табл. 3.37, 

рис. 4.21).  

У першій редакції твору відношення прямого до авторського мовлення становить 
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12,4 : 87,6 %, а в другій — 21,7 : 87,3 % (див. табл. 4.11), тобто рівень діалогічності у 

тексті 1907 р. зріс майже вдвічі. Так, обсяг другої редакції повісті розширився знач-

ною мірою завдяки збільшенню кількості діалогів. 

Отже, презентоване кількісне зіставлення співвідношень прямого й авторського 

мовлення у ВПФ може слугувати статистичним параметром ідіостилю, оскільки від-

різняється у кожного конкретного письменника. Ураховано досвід маркування цих 

типів тексту в лексикографії та корпусній лінгвістиці, а також обчислення багатства 

словника у цих пластах лексики художньої спадщини письменника.  

 

Таблиця 4.12 

Багатство словника (БС) у прямому й авторському мовленні ВПФ 

Твори Пряме  

мовлення 

Авторське мов-

лення 
Разом 

 БС слововж. БС слововж. БС слововж. 

«Борислав сміється» 0,12 33 330 0,16 44 125 0,11 77 455 

«Захар Беркут» 0,15 17 229 0,17 32 994 0,13 50 223 

«Не спитавши броду» 0,16 21 590 0,21 27 580 0,15 49 170 

«Для домашнього огнища» 0,17 18 914 0,20 25 927 0,15 44 841 

«Основи суспільності» 0,14 28 278 0,17 38 894 0,13 67 172 

«Перехресні стежки» 0,13 45 513 0,15 48 377 0,07 93 890 

«Boa constrictor», 1907 0,23 7 435 0,21 26 780 0,18 34 215 

«Великий шум» 0,18 18183 0,25 18 822 0,18 37 005 

«Петрії й Довбущуки» 0,18 16 219 0,17 36 532 0,14 52 751 

ВПФ загалом 0,067 206 691 0,072 300 031 0,052 506 722 
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«Boa constrictor» 1884 р. «Boa constrictor» 1907 р. 

12,4%

87,6%

Пряма мова

Мова автора

 

21,7%

78,3%

Пряма мова
Мова 
автора

 

Рис. 4.21. Співвідношення авторського й прямого мовлення  

у повісті І. Франка «Boa constrictor» редакцій 1884 та 1907 рр. 

 

КТФ, що маркує пряме та авторське мовлення, дає змогу досліджувати їх у кі-

лькісних та якісних вимірах. Електронне автоматичне опрацювання значно опимізу-

вало їх наукові дослідження. Воно показало, що художня проза — не гомогенний 

стиль, а інтегральне поєднання двох субжанрів: розповідного та діалогічного.  

Запропоноване зіставлення обсягу прямого й авторського мовлення за конкрет-

ними творами апостеріорно засвідчує, що воно залежить від тематики твору: істори-

чний роман потребує ширшого авторського наративу, а твір про сучасність має бі-

льше діалогічної інтеракції персонажів. Щоб повніше та адекватніше відобразити ці 

закономірності, отримані результати зіставлено з аналогічними дослідженнями ін-

ших авторів. У ВПФ виявлено суттєво більшу частку прямого мовлення (40,6 : 

59,4 %) порівняно з українською художньою прозою ХХ ст. (28,2 : 71,8 %). Цей факт 

набуває особливого значення з огляду на комплексну квантитавну параметризацію 

прози І. Франка. На матеріалі творів письменника вслід за художньою прозою 

ХХ ст. також зафіксовано дві тенденції: 1) зі збільшенням обсягу тексту зменшуєть-

ся його лексичне багатство та 2) для текстів з однаковим обсягом індекс різноманіт-

ності вищий для авторської розповіді порівняно з мовленнєвою взаємодією персо-

нажів. 

У перспективі буде цікаво поділити пряме мовлення на діалогічне, монологічне 

і внутрішній діалог. Є припущення, що в межах цих текстових піджанрів лексика ві-
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дрізнятиметься. На відміну від авторського мовлення, орієнтованого, за винятком 

деяких оповідних жанрів, на писемну форму, мовлення персонажів відображає осо-

бливості усного розмовного мовлення, тобто, сукупність прямого мовлення усіх пе-

рсонажів у текстах Франкової спадщини в далекосяжній перспективі дасть змогу ре-

конструювати розмовний стиль західного варіанта української літературної мови зла-

му XIX–XX ст. 

 

4.5. Зіставлення квантитативних параметрів ВПФ з українською худож-

ньою прозою 

У результаті зіставлення ЧС усіх дев‘яти українських творів ВПФ отримано та-

кі основні параметри: обсяг тексту (N = 506 722 лексеми), а також обсяг лексем (V = 

26 368), тобто означає загальну кількість різних лем. Із цих даних отримано статис-

тичні параметри індивідуального стилю письменника: індекси різноманітності, ви-

нятковості, концентрації тощо. Спільні принципи та методологія укладання ЧС 

І. Франка та художньої прози загалом дають можливість порівняти ці статистичні 

параметри різних текстів.  

Індекс різноманітності (багатство словника) ВПФ V/N = 0,052. Це означає, що 

повторюваність слова в тексті N/V = 19,2, тобто в середньому кожне слово в тексті 

трапляється 19 разів, що трохи більше, ніж в українській великій прозі загалом 

(15 разів). 

Кількість hapax legomena (тобто слова, які вжито тільки один раз у тексті) N1 = 

11 035. Це число важливе для обчислення показника мінливості лексики, тобто інде-

ксу винятковості тексту (N1/N = 0,022) і словника (N1/V = 0,42). Hapax legomena за-

ймають зовсім різну частку тексту і словника: 2,2 і 41,8 % відповідно. 

Ці параметри корелюють з показниками концентрації тексту та словника. Кіль-

кість слів у тексті з частотою 10 і вище (N10) становить 454 756 (вони охоплюють 

89,7 % тексту), а у словнику (V10) — 4 672 (вони охоплюють лише 17,7 % лексики). 

Ці характеристики дають змогу розрахувати індекси концентрації тексту (N10/N = 

0,90) і словника (V10/V = 0,18). 
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Зі вступу до Частотного словника сучасної української художньої прози, укла-

деного на основі текстів з 25 книг 22 письменників (1947–1969), отримано подібну 

інформацію для цього літературного жанру: обсяг тексту N = 500 000 слововживань, 

обсяг лексики V = 33 391 лексему; індекс різноманітності V/N = 0,067; середня по-

вторюваність слова в тексті N/V = 15,0; кількість hapax legomena N1 = 14 522; індекс 

винятковості для тексту N1/N = 0,029, це означає, що найменш вживані слова охоп-

люють 2,9 % тексту; індекс винятковості для лексики N1/V = 0,43, отже, найменш ча-

стотні леми охоплюють 43 % словника; індекс концентрації для тексту N10/N = 0,821, 

що означає, що найбільш часто вживані слова охоплюють 82,1 % тексту; найбільш 

частотні леми з частотою 10 і вище V10 = 5 003 охоплюють 15 % лексики; індекс 

концентрації для словника V10/V = 0,150. Порівняння отриманих даних двох КТ по-

казано в табл. 4.13. 

Як бачимо з табл. 4.13, однаковий обсяг тексту двох корпусів показує різні ос-

новні кількісні дані: обсяг лексики, кількість hapax legomena, найбільш часто вжи-

вані одиниці у тексті, а також найбільш частотні леми у словнику. Отже, усі інші 

статистичні характеристики теж різні: індекс різноманітності і повторюваність слова 

у тексті, індекс винятковості тексту і словника, індекси концентрації тексту і слов-

ника тощо. 

Обсяг словника сучасної української художньої прози становить 33 391 лексему 

— на 7 023 лексем (21 %) більше, ніж обсяг лексики для І. Франка (26 368). Природ-

но, що індекс різноманітності української прози (0,067) вищий, ніж в І. Франка 

(0,052), тому повторення слова в тексті для української прози загалом (15) на 4 слова 

менше, ніж у Франка (19). Кількість hapax legomena української художньої прози 

(14 522) переважає Франка (11 035) на 3 487 слів (24,0 %). Відповідно, він має ви-

щий індекс винятковості для тексту: 0,029 проти 0,022, а індекс винятковості для 

словника становить 0,43 проти 0,42, відповідно. 
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Таблиця 4.13 

Порівняння кількісних параметрів ВПФ  

зі сучасною українською великою прозою [ЧС СУХП 1981] 

Квантитативні параметри КТ ВПФ 

КТ Частотного словника 

сучасної української  

художньої прози 

N, обсяг тексту, слововживання 506 722 500 000 

V, обсяг словника, лексеми 26 368 33 391 

V/N, індекс різноманітності  0,052 0,067 

N/V, середня повторюваність слова 

у тексті  

19 15 

   

N1, hapax legomena 11 035 14 522 

N1/N, індекс винятковості тeксту 0,022 0,029 

 або 2,2 % 

тексту 

або 2,9 % тексту 

N1/V, індекс винятковості словника 0,418 0,435 

 або 41,8 % 

словника 

або 43,5 % словника 

   

N10, частотна лексика у тексті 

(слововживання з частотністю 10 

та більше) 

454 756 (не вказано конкретних да-

них) 

N10/N, індекс концентрації тексту 0,897 0,821 

 або 89,7 % 

тексту 

або 82,1 % тексту 

V10, частотна лексика у словнику 

(лексеми з частотністю 10 та бі-

льше) 

4 672 5 003 

V10/V, індекс концентрації словника 0,177 0,150 

 або 17,7 % 

словника 

або 15,0 % словника 

 



  350 

Найчастотніші одиниці охоплюють менше тексту в КТ української прози 

(82,1 %), ніж у КТФ (89,7 %). Художня проза має на 0,076 одиниці нижчий індекс 

концентрації тексту (0,821), ніж тексти Франка (0,897). Найчастотніші леми також 

охоплюють менше лексики в українській художній прозі (15,0 %), ніж у словнику 

Франка (17,7 %). 

Отже, на перший погляд І. Франко програє сучасній українській художній прозі 

за всіма параметрами: він має на 21 % менше різних лем, тому його багатство лекси-

ки нижче. Він має на 24 % менше hapax legomena, і його індекс винятковості ниж-

чий, тому він має менше багатство лексики, ніж українська художня проза загалом. 

Це об‘єктивні відсторонені спостереження за числами. Однак для того, щоб зробити 

правильні висновки, треба взяти до уваги той факт, що КТ української художньої 

прози складається з творів 22 різних письменників. Звичайно, цей факт позитивно 

впливає на кількість описаних різних тем у творах, а, значить, на багатство стилю 

письма і, як наслідок, на кількість різних лем, а також на унікальні слова (hapax 

legomena) і високочастотну лексику. 

Незважаючи на враження, що у творах Франка значно менше різних лексем в 

одному і тому ж текстовому обсязі (на 21 %) і значно менше гапаксів (на 24 %), про-

те різниця між покриттям тексту гапаксами не настільки суттєва, вона становить 

лише 0,7 %. Те саме можна стверджувати про різницю між покриттям гапаксами 

словника: 43,5 проти 41,8 %. Відповідно, різниця між показниками винятковості та-

кож не виглядає суттєвою: 0,007 для тексту і 0,017 для словника. Більше того: кіль-

кість високочастотних лем у творах Франка (4 672) нижча, ніж в українській худож-

ній прозі загалом (5 003) на 331 лему! Той факт, що І. Франко вживав однакові ви-

сокочастотні слова рідше, ніж 22 письменники разом узяті якраз і свідчить про не-

абияку різноманітність лексики! 

Отже, доцільно обчислити відсоткове співвідношення hapax legomena і часто 

використовуваних лем для обох корпусів. Для тексту української художньої прози 

загалом 2,9 % (гапакси) + 82,1 % (частовживані слова) = 85 %, так що 15 % тексту 

покрито словами з частотним діапазоном (2–9). Для текстів Франка 2,2 % (гапакси) 
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+ 89,7 % (частовживані слова) = 91,9 %, так що 8,1 % (удвічі менше) покриваються 

словами з частотою діапазону (2–9). 

Для словника української художньої прози загалом 43,5 % (гапакси) + 15 % (ча-

стовживані слова) = 58,5 %, тому 41,5 % лексики покрито словами з частотним ран-

гом (2–9). Для словника Франка 41,8 % (гапакси) + 17,7 % (частовживані слова) = 

59,5 %, тож 40,5 % покрито лемами з частотним рангом (2–9). Отже, можна припус-

тити, що процентне співвідношення гапаксів і частовживаних лем близько 40–45 % 

може бути сталою величиною для текстових корпусів 500 000 слововживань. Цю гі-

потезу можна було б перевірити в подальших дослідженнях. 

 

4.6. Висновки до Розділу 4 

Із КТФ можна отримати всебічний кількісний і статистичний портрет мовлення 

та важливі чинники ідіостилю великої прози письменника. У розділі обчислено най-

важливіші лінгвостатистичні характеристики ВПФ: лексичні, морфологічні, семан-

тичні, структурнотекстові. Продемонстровано відповідність обсягу тексту до жан-

рової категоризації. Визначено, а також зіставлено із показниками усередненої укра-

їнської художньої прози багатство мови (індекс різноманітності), індекс епітетиза-

ції, співвідношення обсягу прямої та авторської нарації (індекс діалогічності).  

Уперше у франкознавстві виконано кількісно-візуальний розподіл прозових 

творів письменника, згідно з яким першу редакцію «Boa constrictor» можна оцінити 

як повість, а якісно значний стрибок простежується тільки для другого видання 

«Boa constrictor».  ЧС виопуклює частотні зони словника, які описано на прикладі 

роману «Великий шум»: найчастотніша лексика (ранг 1–104) – це службові частини 

мови, займенники, дієслова із найзагальнішим значенням, дієслова мовлення,  мис-

лення і т.д.; іменники на позначення звертань, назви персонажів, частин тіла. Лекси-

ка із верхньою середньою частотністю (ранг 105–479, частота 49–10) займає 5,8 % 

словника та 19,5 % тексту і за складом суттєво не відрізняється від лексики із ниж-

ньою середньою частотністю (ранг 480–2 802, частота 9–2) – це власні назви голов-

них персонажів, загальні назви людей, їх соціального стану, терміни спорідненості, 
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слова, пов‘язані із життям та побутом людей, зокрема, селян, часові проміжки, абст-

рактні іменники, дієслова мовленєвої діяльності, мислення,  зорового сприйняття, 

фізичної дії. До низькочастотної лексики (ранг 480–2 802, частота 9–2) належать то-

поніми, власні назви епізодичних персонажів, деякі діалектизми, застаріла лексика.  

Найбільшу частину словника ВПФ займають іменники (35,5 %), дієслова 

(33,2 %) та прикметники (20,5 %), таким чином залишаючи для інших морфологіч-

них класів лише 10 %: прислівник (7 %), службові (2,2), числівник (0,7). Активність 

частин мови у тексті дещо інша: службові частини мови (25,8 %), іменники (23,5 %), 

дієслова (18,1 %), займенники (15,6 %), прислівники (8,4 %),  прикметники (7,5 %), 

числівники (1,1 %). 

ВПФ має на 21 % менше різних лексем, ніж усереднена українська художня 

проза загалом (26 368 і 33 391, відповідно). Багатство мови ВПФ (0,052) нижче, ніж 

в усередненій українській художній прозі загалом (0,067), тому й повторення слова 

у текстах Франка (19) на 4 слова більше, ніж для української прози загалом (15).  

Кількість слів з частотою 1 у ВПФ (11 035) на 24 % менша, ніж в усередненій 

українській художній прозі загалом (14 522), отже, й індекс винятковості ВПФ ниж-

чий як для тексту: 0,022 проти 0,029, так і для словника 0,418 проти 0,435, відповід-

но. 

Найчастотніші одиниці (слова із частотою 10 та більше) охоплюють більше те-

ксту у КТФ (89,7 %), ніж в узагальненому КТ української  прози (82,1 %). Художня 

проза має на 0,076 одиниці нижчий індекс концентрації тексту (0,821), ніж тексти 

Франка (0,897). Найчастотніші леми також охоплюють менше лексики в українській 

художній прозі (15 %), ніж у словнику Франка (17,7 %).  

Обсяг високочастотних лем у творах І. Франка (4 672) менший, ніж в українсь-

кій художній прозі загалом (5 003), на 331 лему! Тобто автор уживав однакові висо-

кочастотні слова рідше, ніж 22 письменники разом взяті (їхні твори стали фактич-

ним матеріалом ЧС сучасної української художньої прози). Цей факт — чудове під-

твердження різноманітності лексики І. Франка. До того ж визначено, що різниця між 

покриттям гапаксами відрізняється не на користь письменника несуттєво, тільки на 
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0,7 % для тексту і 1,7 % для словника. 

Індекс діалогічності (кількісне зіставлення співвідношень прямого й авторсько-

го мовлення) у великій прозі може слугувати статистичним параметром ідіостилю: 

КТ ВПФ демонструє суттєво більшу частку прямого мовлення до авторського (40,6 : 

59,4 %) порівняно з українською художньою прозою ХХ ст (28,2 : 71,8 %). 

Індекс епітетизації (співвідношення іменників та прикметників) ВПФ становить 

3,03, що трохи вище за відповідний параметр текстів, написаних іншими українсь-

кими авторами (середні значення української художньої прози — 3,00). Це означає, 

що І. Франкові притаманне несуттєво менше використання епітетів, ніж у середньо-

му в українських художніх творах: на один прикметник у нього припадає в серед-

ньому 3,03 іменника, тобто дескриптор ужито майже до кожного третього іменника. 

Індекс дієслівних означень (співвідношення прислівників та дієслів) ВПФ повністю 

збігається з художньою прозою (0,46). В І. Франка зафіксовано майже два дієслова 

на один прислівник, тобто майже кожне друге дієслово у письменника має характе-

ристику. Індекс номінальності (співвідношення іменників та дієслів) у ВПФ (1,30) 

нижчий, ніж у художній прозі (1,41), тобто в І. Франка на одне дієслово припадає 

дещо менше іменників, ніж у художній прозі, і це свідчить про більшу динамічність 

його текстів. 

Ономастичний простір ВПФ на прикладі «Перехресних …» фіксує 126 різних 

онімів у 2 167 слововживаннях, серед них суттєво домінують антропоніми (57,1 %) і 

топоніми (35,7 %) над іншими назвами: назви художніх творів (2), газети (1), назви 

організацій (3), свят (2), клички собак (1).  

Запропоновано новий статистичний параметр для мови та стилю письменника. 

Це процентне співвідношення hapax legomena і вискочастотної лексики. Ця характе-

ристика допомогла з‘ясувати і детальніше описати важливі особливості авторського 

стилю. 

Отримані дані були б цікаві для порівняння з тими ж характеристиками як для 

інших українських письменників, так і для іноземних слов‘янських письменників.  

Детальний опис лінгвостатистичних залежностей лексики, морфології та діало-
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гічності ВПФ уможливив її вивчення у контексті міждисциплінарних досліджень у 

наступному розділі, де розраховано деякі інші важливі відмінні риси творів 

І. Франка, а саме: закон Ципфа, закон Менцерата–Альтмана, h-точка і k-точка, роз-

поділ послідовностей частин мови, «температура» тексту і т. д. Такі результати ра-

зом з якісною інтерпретацією покажуть більш широку картину творів письменника. 

 

Додаткові результати міждисциплінарних досліджень. Статистичні параме-

три ВПФ унаочнено також із застосуванням між дисциплінарних підходів. Аналіз 

текстів і виявлення статистичних законів їхньої будови та функціонування ставить 

мовну систему в один ряд з іншими семіотичними системами, а деякі закони, як-от 

закон Ципфа [Zipf 1949], первинно виявлені на мовному матеріалі, отримали засто-

сування широко за межами лінгвістики, наприклад, у фізиці, хімії, соціології і т. д.  

Як зазначив В. Широков: «Світ вступив у мережецентричну стадію еволюції. 

Проблема інтелектуалізації Мережі впевнено пересунулася на передній план актуа-

льності. Серед багатьох аспектів інтелектуалізації ми виділяємо мову. Справді, се-

ред величезної кількості визначень штучного інтелекту фігурує й таке: «Штучний 

інтелект — це форма індивідуалізації технічних систем, якій притаманний мовний 

статус», а отже, інтелект взагалі можна вважати формою індивідуалізації систем, 

якій притаманний мовний статус. Таким способом, мова перетворилася на основний 

технологічний інструмент у системі сучасних глобальних комунікацій» [Широ-

ков 2018]. У своїх піонерських працях В. Парето «Курс політичної економії» [Pareto 

1896–1897], Ж.-Б. Есту «Стенографічні гами» [Estoup 1916], Дж. Ципф «Психобіо-

логія мов» [Zipf 1935], «Поведінка людини та принцип найменших зусиль» [Zipf 

1949] та деякі інші дослідники використали фундаментальні засади поведінки лю-

дини для пояснення певних емпіричних законів суспільних та гуманітарних наук, 

включно з мовознавством. Див. про це, зокрема, працю М. Петрушевича «Історія за-

кону Есту–Ципфа» [Petruszewycz 1973], де наведено багато історичних деталей. 

Принцип найменших зусиль, описаний Дж. Ципфом [Zipf 1949], має чіткі аналогії як 

у мовознавстві (принцип економії мови, закон переваги), так й у фізиці (принцип 
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найменшої дії).  

Отже, застосування підходів природничих та математичних наук, у тім числі, 

підходів статистичної фізики, є логічним для вивчення закономірностей у багатьох 

сферах, зокрема мовознавства і суспільних наук, наприклад: «Процеси Маркова: лін-

гвістика і закон Ципфа» [Kanter, Kessler 1995], «Розшифрування найменших зусиль та 

масштабування в розподілі частоти сигналу» [Ferrer-i-Cancho 2005], «Залежність час-

тот слова від обсягу тексту і поступальна інваріантність книг» [Bernhardsson at 

al. 2010]. 

Емпіричні закони, подібні до закону Ципфа, справджуються, зокрема, для роз-

поділу нуклеотидів у геномах (наприклад, «Генетичний код і закон Ципфа» [Bender, 

Gill 1986], «Повторні послідовності та базові співвідношення у паліндромах Y-

хромосоми людини Y» [Neng-zhi et al. 2009], «Інформаційні ваги нуклеотидів у пос-

лідовностях ДНК» [Dudek et al. 2007]), для розподілу районів мегаполісів (напри-

клад, «Простий та ефективний тест закону Ципфа» [Urzúa 2000]) і навіть для зако-

номірностей цивільного насильства (наприклад, «Просторова й часова структура 

цивільного насильства: Гватемала, 1977–1986» [Gulten 2002]). Рангово-частотні роз-

поділи різних одиниць відомі в документознавстві, соціології, географії, математиці 

і т. д. Відповідні зв‘язки справджуються на мовному та багатьох інших матеріалах, 

як-от закон Ципфа–Мандельброта, що уточнює залежність частоти слова та його ра-

нгу у словнику (тобто закон Ципфа) для слів із високими частотами, є слушним для 

музичних текстів (одиницю, що відповідає слову, називають F-мотивом) і для роз-

поділу площ, які займають різні кольори на картинах [Köhler 1985]. 

Із застосуванням міждисциплінарних підходів на матеріалі КТ ВПФ виявлено 

особливості реалізації залежностей, іманентно притаманних іншим семіотичним 

системам, а саме виявлено особливості закону Ципфа у романі «Перехресні …» 

[Buk, Rovenchak 2007], закон Менцерата–Альтмана  пораховано на двох рівнях: 

склад–слово і клауза–речення [Buk, Rovenchak 2008], завдяки використанню темпе-

ратурного підходу запропоновано новий набір параметрів для опису поведінки час-

тотності слів [Buk, Rovenchak 2016; Ровенчак, Бук 2019], виявлено h-точку [Kelih, 
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Rovenchak, Buk 2014], визначено відстані між текстами ВПФ на підставі рангово-

частотних розподілів [Rovenchak, Buk 2019], обчислено розподіл послідовностей ча-

стин мови у текстах ВПФ, знайдено їх закономірності, подібні до звичайних слів 

[Rovenchak, Buk 2018], застосовано теорію складних мереж [Buk et al. 2019].  

Фундаментальні засади будови Всесвіту та його законів справджуються у ма-

тематичних, природничих та гуманітарних науках включно з мовознавством. Отри-

мані результати можуть допомогти зрозуміти механізми, які лежать в основі генеру-

вання текстів природними мовами, що є актуальним для лінгвістики та може бути 

корисним для досліджень у галузі штучного інтелекту. Подальші дослідження у 

цьому напрямі можна вбачати в охопленні більшої кількості творів різних авторів як 

українською, так й іншими мовами. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Дисертація присвячена пошуку стратегій комплексного системного корпусно-

лексикографічного та лінгвостатистичного опису ідіолекту автора, створенню мето-

дології  розкриття квантитативної специфіки Франкового тексту як необхідної скла-

дової частини якісного його опису.  

Відповідно до поставлених мети і завдань у роботі досягнуто основних резуль-

татів, які збагачують наукові уявлення про лексичне багатство Франкового мовлен-

ня, рівень його діалогічності, морфологічні, ономастичні, текстологічні та інші осо-

бливості як кількісні, так і якісні. Маючи об‘єктивні підстави, застосування кванти-

тативних методів до вивчення мови загалом та ідіолекту письменника зокрема, сягає 

античного світу (ІІІ ст. до н. е.) та суттєво активізувалося з появою комп‘ютерних 

технологій. Це зумовило виокремлення статистичної лінгвістики як міждисципліна-

рної науки на перетині математики (статистики) і мовознавства, а також виформу-

вання окремого типу ЧС письменника на перетині письменницької та статистичної 

лексикографії. Аналіз новітніх наукових досліджень авторського ідіолекту демон-

струє тенденції до його лексикографічної параметризації, увагу до кількісного скла-

дника його опису та застосування комп‘ютерних технологій, зокрема, створення КТ. 

Основні вимоги світової й української практики корпусних побудов реалізова-

но в головних засадах і принципах створення КТФ, якими стали машиночитаність, 

репрезентативність, структурна, морфологічна, семантична, анафорична анотова-

ність. На першому етапі укладено КТ ВПФ, джерелами якого обрано останні при-

життєві видання творів. Його складовим елементом став польсько-український та 

українсько-польський паралельний корпус автоперекладів І. Франка. Специфіка на-

писання, авторського та видавничого редагування, публікації та автоперекладу тво-

рів ВПФ зумовила оригінальну структуру КТ ВПФ, у якому слід враховувати усі ці 

аспекти. Лінгвістичне маркування дає підстави вважати КТ ВПФ мультифункційним 

ресурсом для вивчення лексики, морфології, семантики, структури та інших аспектів 

ВПФ. 

Завдяки такому КТ здійснено повну інвентаризацію лексичного складу ВПФ, 



  358 

що фіксує 26 368 одиниць у 506 722 слововживаннях з урахуванням розрізненої 

омонімії. Створений конкорданс демонструє контексти вживання кожної лексеми, 

актуалізуючи її значення, а, отже, є важливим етапом укладання тлумачного слов-

ника мови письменника.  

Обґрунтовані та реалізовані на практиці принципи квантитативної параметри-

зації великої прози автора уможливили укласти ЧС усіх дев‘яти українськомовних 

творів цієї групи текстів І. Франка, а також виявити і довести факт, що ВПФ — не 

однорідна, а демонструє внутрішню диференціацію за багатьма фундаментальни-

ми параметрами статистичної структури, поданими нижче.  

1. За обсягом тексту: «Перехресні …» (93 890), «Борислав …» (77 455), «Осно-

ви …» (67 172), «Петрії …» (52 751), «Захар …» (50 223), «Не спитавши …» (49 170), 

«Для домашнього …» (44 841), «Великий шум» (37 005), «Boa constrictor» (43 215). 

2. За обсягом словника: «Перехресні…» (9 978), «Борислав …» (8 576), «Осно-

ви …» (8 400), «Петрії …» (7 260), «Не спитавши …» (7 140), «Захар …» (6 520), 

«Для домашнього …» (6 472), «Великий шум» (6 471), «Boa constrictor» (6 177). 

3. За індексом різноманітності: «Boa constrictor» (0, 181), «Великий шум» 

(0,175), «Не спитавши …» (0,145), «Для домашнього …» (0,144), «Петрії …» (0,138), 

«Захар …» (0,130), «Основи …» (0,125), «Борислав …» (0,111), «Перехресні …» 

(0,106), підтверджуючи закономірність оберненої залежності багатства словника від 

обсягу тексту. 

4. За обсягом низькочастотної лексики (hapax legomena): «Перехресні…» 

(4 907), «Борислав …» (4 371), «Основи …» (4 348), «Не спитавши …» (3 836), «Пе-

трії …» (3 636), «Великий шум» (3 368), «Boa constrictor» (3 392), «Для домашньо-

го …» (3 350), «Захар …» (3 250). Обчислення показують, що вона становить біль-

ше, ніж половину словника лексем у більшості творів: «Boa constrictor» (54,9 %), 

«Не спитавши …» (53,7), «Великий шум» (52), «Для домашнього …» (51,8), «Осно-

ви …» (51,8), «Петрії …» (51,1), «Борислав …» (51), «Захар …» (49,8), «Перехрес-

ні …» (49,2 %), про це також свідчать відповідні індекси варіативності словника. Ін-

декс винятковості тексту корелює з цими даними, він найвищий у  коротких творах 
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«Boa constrictor» (0,099), «Великий шум» (0,091), «Не спитавши …» (0,078), «Для 

домашнього …» (0,075),  і нижчий у довших романах: «Петрії …» (0,069), «За-

хар …» та «Основи …» (0,065), «Борислав …» (0,056), «Перехресні…» (0,052). 

5. За обсягом високочастотної лексики у тексті. Слововживання із частотою 10 

і більше становлять близько 67–79 % у кожному творі: «Перехресні…» 

(74 651/79,9 %),  «Борислав …» (61 325/79,2),  «Основи …» (51 021/76), «Захар …» 

(37 680/75), «Петрії …» (38 697/73,4), «Не спитавши …» (35 938/73,1), «Для домаш-

нього …» (32 531/72,5), «Великий шум» (25 456/68,8), «Boa constrictor» 

(22 948/67,1 %), це демонструє відповідний індекс концентрації тексту, і, як видно з 

цифр, він прямо пропорційний обсягові тексту. 

6. За обсягом високочастотної лексики у словнику. Найчастотніші слова охоп-

люють близько 7–10 % словника лексем: «Перехресні…» (1 123/11,3 %), «Борис-

лав …» (918/10,7), «Захар …» (686/10,5), «Петрії …» (722/9,9), «Основи …» 

(796/9,5), «Для домашнього …» (602/9,3), «Не спитавши …» (625/8,8), «Boa 

constrictor» (488/7,9), «Великий шум» (479/7,4 %). Цю залежність відображає відпо-

відний індекс концентрації словника. 

7. За співвідношенням прямого та авторського мовлення: майже порівну цих 

типів наративу мають «Великий шум» 49,1/50,9 та «Перехресні …» 48,5/51,5, далі 

ідуть «Не спитавши …» 43,9/56,1, «Борислав …» 43,0/57,0, «Для домашнього …» 

42,2/57,8, «Основи …» 42,1/57,9, «Захар …» 34,3/65,7, «Петрії й Довбущуки» 

30,7/69,3, і найменше діалогів у «Boa constrictor» 21,7/78,3.  

Морфологічне маркування КТ ВПФ дало змогу виявити й описати повну інвен-

таризацію частин мови ВПФ, підрахувати морфолого-статистичні її характеристики 

у словнику (іменники (35,5 %), дієслова (33,2), прикметники (20,5), прислівники (7), 

службові (2,2), числівники (0,7)) і тексті (службові частини мови (25,8 %), іменни-

ки (23,5), дієслова (18,1), займенники (15,6), прислівники (8,4),  прикметники (7,5), 

числівники (1,1 %)), а також їхнє там кількісне співвідношення: індекс епітетизації 

(найвищий у «Перехресних …» 3,45, «Основах …» 3,28, «Великому шумі» 3,25, 

«Бориславі …» 3,04, а отже, найбільше епітетів на один іменник зафіксовано у «Boa 
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constrictor» 2,96, «Для домашнього …» 2,92, «Не спитавши …» 2,82, «Петрії …» 

2,74), «Захар …» 2,69; індекс дієслівних означень (найвищий у «Петріях …» 0,53, 

«Бориславі …» 0,50, «Boa constrictor» 0,49 та «Основах …» 0,49, далі за спаданням 

ідуть «Для домашнього …» 0,47, «Захар …» 0,46, «Не спитавши …» 0,44, «Перехре-

сні …» 0,43, «Великий шум» 0,40); ступінь номінальності (найвищий у «Захарі …» 

1,56, «Великому шумі» 1,40, «Boa constrictor» 1,37, «Петріях …» 1,36, отже, най-

більш динамічною дія є в «Бориславі …» 1,15, «Не спитавши …» 1,21,  «Для дома-

шнього …» 1,22, «Перехресних …» 1,27 та «Основах …» 1,30). Загалом усі морфо-

логічні класи мають індивідуальну поведінку у кожному з творів.  

Семантичне маркування експлікує дані для аналізу онімного простору, так, на 

прикладі «Перехресних …» виявлено 126 різних онімів у 2 167 слововживаннях: ан-

тропоніми (72) кількісно домінують над топонімами (45), ідеонімами (3), ергоніма-

ми (3), назвами свят (2), кінонімами (1). Відсоткова вага власних назв для словника 

(126×100/9 978 = 1,26 %) і тексту (2 167×100/93 890 = 2,3 %), а це становить суттєву 

частку іменників у тексті (9,74 %). Завдяки ЧС отримано також частотні зони слов-

ника, які розглянуто на матеріалі «Великого шуму»: найчастотніша лексика (ранг 1–

104) – це службові частини мови, займенники, дієслова із найзагальнішим значен-

ням, дієслова мовлення, мислення і т. д.; іменники на позначення звертань, назви 

персонажів, частин тіла. Лексика із верхньою середньою частотністю (ранг 105–479, 

частота 49–10) займає 5,8 % словника та 19,5 % тексту і за складом суттєво не відрі-

зняється від лексики із нижньою середньою частотністю (ранг 480–2802, частота 9–

2) — це власні назви головних персонажів, загальні назви людей, їх соціального 

стану, терміни спорідненості, слова, пов‘язані із життям та побутом людей, зокрема, 

селян, часові проміжки, абстрактні іменники, дієслова мовленнєвої діяльності, мис-

лення, зорового сприйняття, фізичної дії. До низькочастотної лексики (ранг 480–

2802, частота 9–2) належать топоніми, власні назви епізодичних персонажів, деякі 

діалектизми, застаріла лексика. 

Отже, наведені аргументи дають підстави вважати зведений ЧС ВПФ основою 

лінгвостатистичної моделі ідіолекту великої прози письменника. Вона має експлана-
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торну силу і може бути застосована для комплексного і системного дослідження 

творчості інших письменників.  

Верифікативність зіставлення ЧС ВПФ з ЧС української художньої прози 

загалом ґрунтується на фактично однаковому їх обсязі та спільних принципах і ме-

тодах побудови. Оскільки ЧС української художньої прози (1981) укладено на осно-

ві текстів з 25 книг 22 письменників, то, очікувано, у словнику ВПФ менше різних 

лексем (на 21 %),  нижчий індекс різноманітності (0,054 та 0,067, відповідно), менше  

слів з частотою 1 (на 25,5 %), нижчий індекс винятковості для тексту (0,022 та 0,029, 

відповідно) і для словника (0,42 та 0,43, відповідно), більше найчастотнішої лексики 

у тексті (89,5 % та  82,1 %, відповідно), вищий індекс концентрації тексту (0,895 та 

0,821, відповідно), найчастотніші леми також покривають більше лексики у словни-

ку (17,2 та 15 %, відповідно). 

Застосовані критерії та методи одночасно засвідчують, що: 1) різниця між пок-

риттям тексту гапаксами становить лише 0,06 %, а між покриттям гапаксами слов-

ника становить усього 1 %; 2) кількість високочастотних лем у творах І. Франка, на-

впаки, на 322 леми нижча, ніж в українській художній прозі загалом (4 681 та 5 003, 

відповідно)! Таким чином, багатство лексики та особливість майстра слова 

І. Франка лежить у нечастому послуговуванні словами 10 та бальше разів.  

Індекс діалогічності КТ ВПФ демонструє суттєво більшу частку прямого мов-

лення до авторського (40,6:59,4 %) порівняно з українською художньою прозою 

ХХ ст. (28,2:71,8 %), відтак є підстави вважати співвідношення прямого та авторсь-

кого мовлення обов‘язковою дистинктивною ознакою письменницького ідіолекту, 

до того ж для кожного з цих текстових піджанрів лінгвостатистичні параметри від-

різняються як кількісно, так і якісно. Порівняння також виявило, що письменник ви-

користовував дещо менше епітетів до кожного іменника, ніж усереднений художній 

стиль (індекс епітетизації 3,03 і 3,00, відповідно) та однакову кількість дієслівних 

означень (0,46). Поряд з тим, ВПФ більш динамічна, оскільки співвідношення імен-

ників та дієслів у письменника менше (індекс номінальності 1,30 і 1,41, відповідно). 

Отже, тексти І. Франка мають власну статистичну структуру, яка піддається кількіс-
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ному опису з подальшою якісною інтерпретацією і яку можна виміряти у багатоас-

пектних параметрах.  

Сукупність одержаних результатів вирішує важливу наукову проблему – вста-

новлення механізмів функціонування словника і тексту ВПФ, формування її лінгво-

статистичної моделі. Творчість І. Франка — глибоко самобутнє явище, оригіналь-

ність його світогляду і художнього бачення зумовили індивідуально неповторний 

характер його ідіолекту, авторських особливостей відбору лексичних, морфологіч-

них, стилістичних, текстуальних та інших засобів мови. 

Перспективи дослідження багатоаспектні, вони полягають у випрацюванні син-

таксичного та інших типів маркування КТФ, а також у деталізації лексичного, сема-

нтичного, морфологічного і текстуального. Це уможливить глибокий аналіз ВПФ у 

цих площинах. КТФ має можливість розширення шляхом поповнення усіма іншими 

функційними стилями та їх жанрами, у яких працював І. Франко: поезією, публіцис-

тикою, науковими та перекладними працями і т. ін. Розроблені принципи та методи-

ка мають потенціал аплікації стосовно творчості інших письменників та відкрива-

ють нові шляхи для практичного їх використання. Застосовані класичні та оригіна-

льні міждисциплінарні підходи, апробовані на матеріалі КТФ, можливо верифікува-

ти на КТ інших авторів та мов. КТ ВПФ та окремі створені ЧС його творів можуть 

слугувати емпіричною підставою подальших мовознавчих, літературознавчих, куль-

турологічних, історичних студій над текстом творів. 
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ДОДАТОК А 

Частотний словник великої прози І. Франка: зразок 

 

Ранг Лема 
Кільк. 

текстів 

Абс. 

частота 

Відн. час-

тота, % 

1 

І — 15921; Й — 

2894 9 18815 
3,71 

2 НЕ 9 11876 2,34 

3 

В — 7333; У — 

3295 9 10628 
2,10 

4 ВІН 9 9396 1,85 

5 НА 9 8309 1,64 

6 

З — 6689; ІЗ — 

796;  

ЗІ — 377; ЗО — 217 9 8079 1,59 

7 ТОЙ 9 7383 1,46 

8 Я 9 7334 1,45 

9 БУТИ 9 6480 1,28 

10 А(спол.) 9 6172 1,22 

11 ДО 9 5810 1,15 

12 ЩО(займ.) 9 5259 1,04 

13 ЩО(спол.) 9 5090 1,00 

14 ВОНА 9 3913 0,77 

15 СЕЙ 9 3616 0,71 

16 ВОНИ 9 3520 0,69 

17 СВІЙ 9 3245 0,64 

18 АЛЕ 9 3070 0,61 

19 ВИ 9 2976 0,59 

20 ТА(спол.) 9 2783 0,55 

21 ЗА 9 2654 0,52 

22 ТИ 9 2603 0,51 

23 ЙОГО(присв.ч.р.) 9 2456 0,48 

24 ТАКИЙ 9 2308 0,46 

25 ВЕСЬ 9 2265 0,45 

26 МИ 9 2154 0,43 

27 ЩЕ — 1981; ІЩЕ 9 2149 0,42 
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Ранг Лема 
Кільк. 

текстів 

Абс. 

частота 

Відн. час-

тота, % 

— 168 

28 ЗНАТИ 9 2107 0,42 

29 ПО 9 2061 0,41 

30 

Ж(част.)-1689-; — 

ЖЕ — 360 9 2042 
0,40 

31 ПАН 9 1902 0,38 

 

… 

  

 

44 ОДИН 9 1515 0,30 

 

… 

  

 

49 РУКА 9 1338 0,26 

 

… 

  

 

58 ОКО 9 1101 0,22 

 

… 

  

 

66 ПАНІ 8 976 0,19 

 

… 

  

 

112 ДОБРЕ 9 584 0,12 

113 МУСИТИ 9 584 0,12 

114 ГЕРМАН(ім‘я) 2 580 0,11 

115 СЕРЦЕ 9 579 0,11 

116 ДЕНЬ 9 577 0,11 

 

… 
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Додаток Б 

Конкорданс роману І. Франка «Перехресні стежки»: зразок 

Б1. Інтерфейс пошуку у конкордансі 

 

Форма контексту: 1) +/– 7 слів; 2) речення 

Форма пошуку: 1) за словоформою / початковими літерами / довільною частиною 

слова;  2) за лемою. 
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Б2. Конкорданс леми «любити» у романі І. Франка «Перехресні стежки» 

 
Форма контексту: +/– 7 слів. 
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Б3. Конкорданс леми «веселий» у романі І. Франка «Перехресні стежки» 

Форма контексту: +/– 7 слів 

 

 

Б4. Конкорданс леми «щастя» у романі І. Франка «Перехресні стежки» 

Форма контексту: речення 
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Додаток В 

Частоти літер та інших текстових символів 

у тексті роману І. Франка «Перехресні стежки» 

Таблиця В.1 

Частоти текстових символів  

Українські літери та інші символи* 

Ранг Літера Частота Ранг Літера Частота 

1 _ 93887 19 З 9801 

2 О 44566 20 Б 8755 

3 А 38732 21 Г 8123 

4 И 28532 22 Ь 7343 

5 Н 28049 23 Й 6542 

6 В 26827 24 Ч 5999 

7 І 25048 25 Х 4718 

8 Е 23117 26 Ш 4564 

9 Т 21714 27 Ж 4370 

10 С 20103 28 Ю 3875 

11 Р 18519 29 Щ 3376 

12 Л 15959 30 Ї 2877 

13 У 15612 31 Ц 2318 

14 Д 15181 32 Є 2307 

15 К 14824 33 Ф 650 

16 М 14424 34 Ґ 491 

17 П 13650 35 ‘ 387 

18 Я 10271 36 _ 320 

* У цій таблиці і далі знак «_» позначає пробіл. 

 



  433 

Цифри та літери на основі латинської графіки 

Ранг Літера Частота Ранг Літера Частота Ранг Літера Частота 

37 E 127 53 G 24 69 Ę 4 

38 I 94 54 P 23 70 Ö 4 

39 A 82 55 5 19 71 Q 4 

40 S 78 56 J 19 72 4 3 

41 N 77 57 Z 18 73 Ń 3 

42 O 71 58 K 17 74 Ü 3 

43 0 65 59 W 15 75 X 3 

44 R 63 60 Y 14 76 § 3 

45 T 60 61 1 12 77 7 2 

46 U 2877 62 V 10 78 Ą 2 

47 D 2318 63 8 9 79 9 1 

48 L 2307 64 F 9 80 Á 1 

49 C 650 65 2 8 82 È 1 

50 M 491 66 Ä 6 83 Ł 1 

51 H 28 67 6 5 84 Ó 1 

52 B 26 68 3 4 85 Ż 1 
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Таблиця В.2 

Частоти комбінацій текстових символів довжиною 2 

Ранг 
Букво-

спол. 
Частота Ранг 

Букво-

спол. 
Частота Ранг 

Букво-

спол. 
Частота 

1 О_ 11489 26 СТ 4014 51 КА 2715 

2 И_ 10066 27 ТА 3962 52 _А 2714 

3 _П 9675 28 АЛ 3706 53 ЗА 2659 

4 А_ 9521 29 М_ 3686 54 НО 2654 

5 Е_ 9303 30 ОГ 3685 55 НИ 2615 

6 _В 9084 31 Й_ 3671 56 ЕР 2588 

7 І_ 8721 32 НІ 3624 57 ЩО 2554 

8 _Н 8547 33 ВА 3616 58 _Р 2550 

9 _С 7900 34 _І 3542 59 РИ 2515 

10 В_ 6220 35 АН 3472 60 ИВ 2499 

11 НА 6214 36 ЛИ 3465 61 МО 2495 

12 _З 6118 37 КО 3457 62 _Я 2454 

13 _Т 5746 38 ПР 3420 63 _О 2395 

14 Я_ 5531 39 РА 3293 64 ОС 2328 

15 У_ 5330 40 ВИ 3270 65 ЛА 2309 

16 _Д 5276 41 АВ 3104 66 ТЬ 2301 

17 НЕ 4836 42 Ь_ 3073 67 ОБ 2280 

18 ГО 4563 43 ЕН 3011 68 ОМ 2275 

19 ОВ 4535 44 ДО 2918 69 КИ 2240 
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Ранг 
Букво-

спол. 
Частота Ранг 

Букво-

спол. 
Частота Ранг 

Букво-

спол. 
Частота 

20 _М 4492 45 _Щ 2898 70 Ю_ 2229 

21 ТИ 4437 46 СЯ 2867 71 АР 2213 

22 РО 4351 47 ТО 2851 72 СЬ 2177 

23 ПО 4104 48 ВО 2820 73 ИТ 2167 

24 ВІ 4096 49 ЛО 2781 74 РЕ 2167 

25 _Б 4050 50 _К 2752 75 ОР 2045 

76 АТ 2043 101 ЯК 1679 126 ОН 1323 

77 СЕ 2039 102 УВ 1663 127 _Х 1306 

78 ІД 2021 103 ЬК 1660 128 ЙО 1303 

79 ОЛ 2012 104 АК 1653 129 ІВ 1300 

80 МА 2003 105 _Й 1645 130 МЕ 1282 

81 _Г 1990 106 Ї_ 1616 131 ЖЕ 1274 

82 ІН 1980 107 ДУ 1581 132 _Л 1259 

83 ОД 1976 108 МІ 1566 133 ТР 1244 

84 ПА 1958 109 ОТ 1548 134 БА 1237 

85 З_ 1908 110 ИМ 1544 135 ДІ 1215 

86 Н_ 1905 111 _Ч 1541 136 РІ 1197 

87 БУ 1900 112 ЛЕ 1529 137 ЛЯ 1187 

88 ЧИ 1879 113 АД 1519 138 ЗН 1161 

89 ИЙ 1879 114 ОК 1505 139 _Ж 1159 

90 ТЕ 1849 115 ДЕ 1477 140 ИХ 1151 
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Ранг 
Букво-

спол. 
Частота Ранг 

Букво-

спол. 
Частота Ранг 

Букво-

спол. 
Частота 

91 АМ 1841 116 ДИ 1475 141 РУ 1131 

92 ЛЬ 1836 117 ВС 1459 142 БИ 1127 

93 Х_ 1825 118 ПЕ 1383 143 ОЧ 1120 

94 К_ 1819 119 ЛІ 1381 144 МУ 1115 

95 ИС 1814 120 МИ 1368 145 ОЇ 1114 

96 АС 1795 121 ИН 1358 146 ВЕ 1113 

97 ДА 1697 122 КУ 1357 147 УЛ 1095 

98 _У 1694 123 ІЛ 1355 148 ІС 1089 

99 НУ 1687 124 ІЙ 1342 149 ХО 1084 

100 ТІ 1680 125 ИЛ 1326 150 ЕЛ 1073 
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Таблиця В.3 

Частоти комбінацій текстових символів довжиною 3 

Ранг 
Букво-

спол. 

Часто-

та 
Ранг 

Букво-

спол. 

Часто-

та 
Ранг 

Букво-

спол. 

Часто-

та 

1 _ПО 3374 26 _ПА 1527 51 _Я_ 1023 

2 _НЕ 3342 27 _БУ 1520 52 О_С 1018 

3 _НА 3330 28 _СТ 1377 53 И_В 994 

4 НЕ_ 3242 29 _ТО 1360 54 _ВА 994 

5 ОГО 3138 30 _ЯК 1350 55 ЕНІ 993 

6 ГО_ 2999 31 АВ_ 1345 56 І_П 992 

7 _І_ 2851 32 СТА 1341 57 СЕ_ 990 

8 НА_ 2797 33 _В_ 1331 58 ПРИ 979 

9 _ПР 2756 34 АТИ 1272 59 МОВ 976 

10 ТИ_ 2688 35 ЛА_ 1260 60 О_Н 965 

11 СЯ_ 2595 36 _З_ 1224 61 І_В 964 

12 _ЩО 2443 37 ПАН 1209 62 _ГО 955 

13 _ДО 2285 38 ИВ_ 1201 63 ІЙ_ 949 

14 _ВІ 2260 39 _ЙО 1164 64 ЕРЕ 948 

15 _ЗА 2258 40 О_В 1164 65 ЖЕ_ 947 

16 ЩО_ 2052 41 ДО_ 1124 66 КИ_ 947 

17 _ТА 1736 42 ВІД 1121 67 СЬ_ 941 

18 ТЬ_ 1727 43 _КО 1119 68 ІН_ 939 

19 НІ_ 1712 44 _А_ 1104 69 _МА 935 

20 ЛИ_ 1676 45 ТАК 1086 70 Е_В 925 
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Ранг 
Букво-

спол. 

Часто-

та 
Ранг 

Букво-

спол. 

Часто-

та 
Ранг 

Букво-

спол. 

Часто-

та 

21 ИЙ_ 1595 46 МИ_ 1084 71 ВІН 921 

22 _МО 1587 47 О_П 1072 72 А_П 920 

23 _ВИ 1547 48 ТО_ 1057 73 АЛЕ 915 

24 ПРО 1546 49 ПЕР 1057 74 СЬК 915 

25 _СЕ 1528 50 НО_ 1051 75 ИМ_ 909 

76 И_П 908 101 КА_ 812 126 ПРА 695 

77 _МЕ 902 102 _ЗН 805 127 І_Н 694 

78 А_В 901 103 ЗНА 794 128 И_С 693 

79 ІВ_ 901 104 МУ_ 780 129 РОЗ 692 

80 ТЕ_ 895 105 НУ_ 777 130 О_Т 684 

81 И_Н 892 106 АМ_ 757 131 ННЯ 673 

82 ЙОГ 891 107 А_С 756 132 АЛИ 670 

83 ОВІ 887 108 ЛЕ_ 754 133 _БА 661 

84 _РО 886 109 _НІ 750 134 АН_ 659 

85 ТА_ 877 110 Е_З 750 135 Е_Н 653 

86 ОЮ_ 866 111 _ДУ 744 136 В_С 651 

87 Е_П 862 112 КУ_ 732 137 ЬКИ 650 

88 ИХ_ 855 113 А_Н 729 138 І_З 649 

89 _СВ 855 114 ВСЯ 729 139 ОВ_ 645 

90 _ПЕ 849 115 _ВО 727 140 ОВО 644 

91 ОВИ 849 116 ІЛЬ 726 141 РАВ 641 
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Ранг 
Букво-

спол. 

Часто-

та 
Ранг 

Букво-

спол. 

Часто-

та 
Ранг 

Букво-

спол. 

Часто-

та 

92 ОЛО 849 117 ОЇ_ 723 142 БУЛ 637 

93 ИТИ 848 118 ОМУ 723 143 И_З 635 

94 ОСТ 843 119 НЯ_ 717 144 УВ_ 624 

95 МЕН 837 120 ІМ_ 713 145 Е_С 624 

96 ЛО_ 834 121 _АЛ 709 146 ЬКО 620 

97 ОМ_ 834 122 ЧИ_ 706 147 Е_М 619 

98 _У_ 832 123 І_С 705 148 _ПІ 613 

99 УВА 832 124 _СП 705 149 КОЛ 613 

100 ИСЯ 820 125 О_З 704 150 ТІ_ 611 
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