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А
А-ба-ба-га-ла-ма-га — видавництво художньої літератури для дітей, 

засноване поетом І. Малковичем (Київ, 1992).
Абетковий вірш — поетична форма, рядки (слова) якої відтворюють 

послідовність літер в абетці; один із різновидів акровірша.
Аболіціоністська література — література 30-60-х ХІХ ст. у США, 

пов’язана із суспільно-політичним рухом за визволення афро-а-
мериканців від рабства напередодні і під час громадянської вій-
ни, який вплинув на публіцистичний дискурс трансценденталістів 
Г.Д. Торо та Р.В. Емерсона, був окреслений у памфлеті «Заклик 
до кольорових громадян світу» Д. Вокера, зумовив появу першо-
го періодичного видання «Фрідом Джорнал» (1827).

Абреже — виписка, витяг з твору, скорочений переказ.
Абрскіл — абхазький героїчний епос про народженого від непороч-

ної діви богоборця Абрскіла, відповідного грузинському Амірані, 
адигейському Назренжаче, Прометею, носія високих моральних 
цінностей, добра і справедливості.

Абруптивний діалог — діалог, у якому висловлення мовця не супро-
воджуються семантичним уточненням, інколи вживаються з ев-
фемізмами, як, наприклад, у кіноповісті «Україна в огні» О. До-
вженка.

Абсолютна поезія — програма французьких поетів другої половини 
ХІХ ст., що відповідала критеріям «мистецтва для мистецтва», 
«чистого мистецтва», його іманентному єству, позначеному ар-
тистизмом, шляхетним смаком, заперечувала служіння поза ху-
дожній меті.

Абсолютне відхилення — назва міжнародної виставки сюрреалізму 
(1965).

Абстракціонізм — модерністсько-авангардистська стильова течія в 
мистецтві ХХ ст., представники якої наполягали на відмові від 
арістотелівської міметичної (наслідувальної) інтерпретації об’єк-
тивного довкілля, вважаючи дистанціювання від дійсності шляхом 
до глибшого художнього осягнення її онтологічних та екзистенцій-
них сутностей.
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Абумуслімнаме — перський народний роман (ІХ — ХІІ ст.), збірник 
легенд, пов’язаних із постаттю Абу Мусліма, вбитого в 755, керів-
ника боротьби з династією Омейядів.

Авадана — близький до дисатаки жанр буддійської літератури, оповіді 
Будди про чесноти і пороки подвижників та проповідників, їх вті-
лення у майбутніх переродженнях людини.

Авангард — жанрово-стильова якість літературно-мистецького яви-
ща (твір, школа тощо), яке виявляється на межі традиції і нова-
торських пошуків, засвідчує заперечення попередніх художніх 
нормативів, утверджує нову творчу модель, що в межах конкрет-
но-історичного часу вважається перспективною. «Авангард» — 
літературно-мистецька група, що діяла в Харкові (1926-30) після 
розпаду «Гарту». До неї належали В. Поліщук (керівник), О. Ле-
вада, Г. Коляда, Г. Чернов (Малошийченко), Раїса Троянкер, В. 
Ярина, художники В. Єрмілов, Г. Цапок. «Авангард» — альманах 
«пролетарських» письменників літературного угруповання Нова 
Генерація. Виходив у Києві за редакцією Г. Шкурупія.

Авангард «нової хвилі» — стильова тенденція пізнього авангардиз-
му, повністю відмежована від класичної традиції, що трактує ху-
дожній твір поза втіленням у матеріалі, тому називає його «нема-
теріальним мистецтвом».

Авангарда друга — зініційована Я. Гжеговичем група віленських поль-
ських поетів міжвоєнного двадцятиліття (Ч. Мілош, Я. Загорський, 
А. Римкевич, Т. Буйницький, Є. Путрамент, Я. Маслинський та ін.) 
і близьких до їхньої ідейно-естетичної платформи Б.Л. Михальсько-
го, Г. Домінського, Ю. Лобовського, В. Іванюка, С. Пєнтака, Я. Співа-
ка та ін.

Авангарда краківська — літературне угруповання польських письмен-
ників-антитрадиціоналістів міжвоєнного двадцятиліття, яке об’єд-
нувало футуристів (Б. Ясенський, С. Млодоженець, А. Стерн, А. 
Ват) та формалістів (Л. Хвістек, Т. Чижевський, А. Зомовський), 
очолюване Т. Пейпером, видавцем журналу (листа) «Zwrotnica» 
(1922-27).

Авангардизм — потужний антитрадиційний напрям літератури й мис-
тецтва ХХ ст., пов’язаний із руйнуванням звичних художніх форм 
та канонів.
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Аватара — в індуїзмі — одне з багатьох втілень у смертну істоту дав-
ньоіндійських богів, їх сходження на землю задля відновлення 
закону і чеснот (дхарми) при частковому збереженні свого боже-
ственного єства.

Августів вік — доба розквіту римської поезії за правління імператора 
Гая Юлія Цезаря Октавіана Августа (27 до н.е. — 14 н.е.), який 
припинив громадянську війну, зробив свою особу об’єктом обож-
нення («Діяння»).

Аверсія — сукупність риторичних фігур, які активізуються при безпо-
середньому звертанні до аудиторії мовця, перейнятого миттєвим 
емоційним поривом, що позначається на темпоритмі мовлення.

Авеста — зібрання з 21 сакральної книги (насхів), в яких викладена 
суть зороастризму, поширеного на теренах давніх Ірану, Афганіс-
тану, Середньої Азії, Азербайджану (Атропатен).

Авжеж! — літературно-мистецький журнал (до 1991 — літературно-ру-
бліцистичний альманах), заснований в 1990 як додаток до газети 
«Житомирський вісник» обласною організацією Спілки журналіс-
тів України.

Автентизм — концепція польської літератури 30-х рр. ХХ ст., голов-
на вимога якої полягала у «правдивості, вірогідності, речевості» 
зображення, пошуку художньої достовірності, відповідної життє-
вій.

Автентичний текст — оригінальний, достовірний текст певного пись-
менника, що визначається при зіставленні першоджерел, видань, 
засвідчених волею автора, його попередніх публікацій та автогра-
фів.

Автобіографічний твір — літературно-документальний жанр, голов-
ним героєм творів якого вважається сам автор; термін автобіо-
графія Р. Сауті (1809).

Автобіографія — опис автором свого особистого життя; художній жит-
тєпис. Від мемуарів або щоденника відрізняється наявністю еле-
ментів вимислу та узагальнення. Якщо у художньому творі автор 
використовував події свого особистого життя як вихідний матері-
ал, опрацьований ним, такий твір називається автобіографічним.

Автокоментар — тлумачення автором власного творчого процесу, до-
робку.
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Автокомунікація — монологічна форма спілкування автора або літе-
ратурного персонажа із самим собою (щоденники В. Винниченка, 
міркування Терпелихи з п’єси «Наталка Полтавка» І. Котлярев-
ського, сповідальна лірика тощо), коли відбувається зрушення 
кодів та контексту, переформульовується інформація.

Автокритика — висловлювання письменника про власний доробок 
чи про окремі твори на зустрічах з читачами, в пресі, в листах, у 
передмовах та післямовах до видань; самокритика, близька до 
автокоментаря.

Автологія — вживання слів із прямим значенням у поетичному тексті, 
на противагу металогії; різниться від прозового мовлення, навіть 
якщо воно наділене зовнішніми ознаками поезії (розміром чи ри-
мою, часто оказіональною).

Автоматизація — втрата новизни зуживаною літературною формою, 
її механічне клішування і сприймання. Термін, обстоюваний 
В. Шкловським та Ю. Тиняновим.

Автоматичне письмо — прийом фіксування безпосереднього плину 
думки, переживань, вражень тощо поза втручанням та контролем 
розуму, застосовуваний авангардистами та постмодерністами. 
Спирається на теоретичну концепцію інтуїтивізму А. Бергсона, 
«потоку свідомості» В. Дільтея та теорію психоаналізу З. Фройда.

Автоматичний аналіз дискурсу — методологія дослідження дискур-
сивних феноменів на основі моделювання механізмів їх соціо-
культурної зумовленості, запропонована французьким філосо-
фом-неомарксистом М. Пеше («Автоматичний аналіз дискурсу», 
1969; «Прописні істини», 1975).

Автонім — справжнє ім’я автора, який підписує власні твори псевдо-
німом.

Автономія — свідоме дистанціювання особистості від соціального 
контексту, відмінне у інтровертивних східних (злиття людини з 
космічними силами) та екстравертивних західних (приборкання 
природи, протистояння довкіллю) культурах.

Автопереклад — переклад художнього твору з однієї мови на іншу, 
зроблений автором оригіналу, який відрізняється від звичайного 
тим, що остаточна воля лишається за письменником, схильним 
переробляти власний текст або наполягати на його остаточно-
му варіанті, змінювати композицію, образну структуру, внаслідок 
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чого може з’явитися або новий твір, або іншомовний дублікат на-
явного.

Автопортрет — власні зображення, виконані художником.
Автор — митець, який організовує художній твір, виражає в ньому емо-

ційно-смислову єдність, реалізує свій задум, постійно пережива-
ючи межу життя і твореної ним художньої дійсності; культурний 
тип з яскраво вираженою настановою на інновації.

Автор — особа, яка створила літературний твір; персонаж, діюча осо-
ба художнього твору — образ Автора.

Автореферат — стислий виклад основних положень наукового твору 
(дисертації) із зазначенням теми, завдань, об’єкта і предмета до-
слідження, методологічних принципів тощо, зроблений автором.

Авторитет письма — графічно фіксовані тексти будь-якої доби, які 
деконструктивісти, передусім Ж. Дерріда, проголошують єдиною 
конкретною, навіть первинною реалією, на противагу артикульо-
ваному мовленню (усній словесності), трактують як своєрідну 
владу задокументалізованої літератури, спроможну своїми вну-
трішніми, стилістичними можливостями витворити самоцінний 
світ дискурсу.

Авторська акустична пісня — поетично-музична творчість, для якої 
характерне виконання автором власної пісні у супроводі струнно-
го музичного інструмента, найчастіше гітари.

Авторська вказівка — засіб авторського акцентування першоджере-
ла творчого процесу, специфіки його художньої рецепції та влас-
ної творчої лабораторії.

Авторська глухота — неуважність письменника до специфіки мови, 
інколи нехтування її семантичними полями, синтаксичною струк-
турою, фонологічними особливостями, що призводить до стиліс-
тичних та смислових помилок, несвідомо (зрідка — свідомо) до-
пущених автором.

Авторська ідея — тлумачення, яке автор дає відображеним ним фактам 
життя; їх суб’єктивна оцінка (може відповідати і не відповідати чи-
тацькому розумінню життя; може бути прогресивною і обмеженою).

Авторська маска — спосіб приховування письменником своєї постаті 
задля витворення у реципієнта ілюзорної присутності іншого ав-
тора.
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Авторська наративна ситуація — оповідна ситуація, що залежить від 
позиції всівідного автора, який не бере участі у зображуваних ним 
подіях («Чорна рада» П. Куліша, «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Ле-
вицького, «Оддавали Катрю» Гр. Тютюнника тощо).

Авторська правка — внесення автором у рукопис, гранки, верстку ви-
правлень, що змінюють текст порівняно з першим варіантом; є 
джерелом висвітлення творчої лабораторії письменника.

Авторська програма — пряма трансляція інформації з актуальних 
тем громадського, культурного життя, започаткована і постійно 
ведена письменником, журналістом, наприклад радіопередачі 
А. Погрібного, В. Яворівського, П. Осадчука та ін.

Авторське втручання — втручання автора або наратора у перебіг зо-
бражуваних подій шляхом надання коментарів, відступів, пояс-
нень, характеристик тощо.

Авторське мовлення — текст, в якому автор безпосередньо харак-
теризує зображувані події та відповідні образи, на відміну від 
мовлення літературних персонажів, ліричних суб’єктів чи дійових 
осіб.

Авторське Я — якнайповніше виявлення письменником свого талан-
ту, можливостей ідіостилю, ставлення до зображуваних у його 
творах подій.

Авторський відступ — позафабульний елемент композиції літератур-
ного твору.

Авторський підпис — ремарка, вміщена в кінці публікації чи перед 
нею, що вказує на авторство твору.

Авторські підкреслення — акцентування уваги читача на пропонова-
ній автором специфіці сприйняття художнього твору.

Автосемантичне речення (слово) — незалежна комунікативна викін-
чена синтаксична конструкція, що містить у собі низку сенсів, не 
пов’язаних з іншими аналогічними конструкціями.

Автотематизм — творчість про творчість; термін співвідноситься з 
поняттями «роман рефлексії» (Франція), «метафікція» чи «сюр-
фікція» (США), «поетологічний витвір» (Німеччина); запровадже-
ний у літературознавстві польським критиком А. Сандавером для 
осмислення «нової техніки» письменства, що виникла наприкінці 
ХІХ ст. і практикувалася впродовж ХХ ст.
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Автоцензура — здійснення автором особистого контролю над влас-
ною творчістю; поширена в радянській літературі, на відміну від 
офіційної цензури.

Автура — сукупність авторів, які із своїми творами беруть участь у 
здійсненні певного видання, утворюючи його авторський колек-
тив.

Агада — жанрово довільна найбільша частина талмудистської літера-
тури, що містить афоризми, релігійно-етичні повчання, історичні 
легенди, притчі, байки тощо, призначені для полегшеного засво-
єння «кодексу законів» (Галахи).

Агіографія — житія святих.
Агіографія (Житія святих) — прозовий, зрідка віршовий, життєпис ка-

нонізованих християнською церквою духовних та світських осіб, 
що були зразком для вірян.

Агітаційне віршування — актуальні вірші переважно політичного ха-
рактеру, адресовані загалу, один з яскравих проявів соціальної 
заангажованості літератури.

Агітка — естетизована ілюстрація певних ідеологем чи політичних док-
трин, псевдохудожній твір, ангажований політичними потребами.

Агітпроп — поняття імітат-мистецтва, поширене після жовтневого пе-
ревороту 1917, підпорядковане утилітарним потребам комуніс-
тичної пропаганди, зведене до спрощеної алегоризації ідеологіч-
них штампів, естетизування яких стало завданням поетів, худож-
ників, скульпторів, акторів та ін.

Агіттеатр — заснований після жовтневого перевороту 1917 різновид 
масового театралізованого дійства (концерти-мітинги, політкар-
навали, інсценівки, агіт-суди тощо) на злободенну тему, заідеоло-
гізовану задля впливу на свідомість глядача.

Адекватний переклад — точний, повноцінний переклад, ознакою яко-
го є максимальне досягнення вимог еквілінеарності без порушень 
літературного мовлення та художньої структури твору.

Адельфотес — граматика грецької й слов’янської мов, з’явилася у 
Львові (1591), складена і видана студентами Ставропігійської 
школи під керівництвом Арсенія Еласонського.



10

Аді-Будда — безперервні втілення сутності всіх будд і бодгісатв, з яких 
у певній послідовності утворюються аналогічні сакральні істоти.

Адігрантх — писемна пам’ятка середньовічної Індії, створена в 1604 
за розпорядженням п’ятого гуру (вчителя) Арджуни, написа-
на абеткою гурмукхи, мовами пенджабі, бенгалі, хінді, а також 
по-арабськи і по-перськи.

Адіпарва — найдавніша анонімна прозова пам’ятка яванського пись-
менства, написана мовою каві (Х ст.), живлена мотивами давньо-
індійської літератури. Текст твору був транскрибований латиною, 
частково перекладений на голландську мову.

Адоксографія — жанр, започаткований давньогрецькими софістами, в 
якому обрана тема висвітлювалася несподіваним, парадоксаль-
ним чином, вказуючи на істотні, важливі деталі, наприклад «По-
хвала лисині» Синеція Киренського (VI –

Адонідіон — архаїчна давньогрецька пісня, виконувана хором дівчат, 
присвячена богові родючості Адонісу, його оплакуванню та во-
скресінню, як-от в орфічній пісні «Боже вродливий, поважний, по-
чуй мене, дуже благаю…».

Адонічний вірш — логаедичний вірш, який застосовувався у давньо-
грецьких жалобних піснях на честь вродливця Адоніса, в якого 
закохалася Афродіта, приреченого пережити чимало драматич-
них перипетій, зокрема потрапити у потойбіччя, викликати роз-
брат між богами вже після смерті, будучи перетвореним на тро-
янду (за іншою версією, його розірвав вепр).

Адресант — той, хто посилає комусь інформацію, листа, відправник 
кореспонденції, ініціатор. Як учасник акту спілкування збігається 
з автором твору, наратором.

Адресат — отримувач листа, телеграми, посилки, будь-якої інформа-
ції; реальна особа, якій присвячений художній твір, наприклад 
вірш.

Адресність — зв’язок літературного нарису, іноді — художнього твору 
з певною місцевістю, конкретними особами чи колективом.

Азбука-границя — назва поширюваного в Україні ХV ст. букваря, в 
якому абетка подавалася у формі вірша за першими літерами, 
котрі висувалися на лівий край тексту — «границю». Різновид 
абеткового вірша.
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Азбуковник української літератури — енциклопедія української літе-
ратури, укладена Б. Романенчуком, видавцем художнього часо-
пису «Київ» у Філадельфії.

Азбуковники — специфічні анонімні рукописні словники-довідники 
енциклопедичного, моралізаторського характеру, в яких статті з 
різних галузей знань розташовувалися переважно за абетковим 
принципом.

Азіанізм — літературно-стилістичний напрям, протилежний аттикізму, 
з’явився в Давній Греції в ІІІ ст. до н. е., зумовлений кризою ел-
лінського красномовства (аттикізму). Засновником цього напряму 
вважають Гігезія (Гагезіаша) з лідійської Магнезії.

Азільська культура — археологічна культура раннього мезоліту. То-
гочасні племена жили переважно на території Криму, а також на 
землях Західної та на півночі Східної Європи. Назва походить 
від печери Мас а’ Азіль (Франція), де були знайдені залишки цієї 
культури.

Айкведікум — різновид тавтограми, жартівливий твір латинської літе-
ратури, в якому всі слова у висловах починаються з однієї літери.

Айман Шолпан — казахська народна ліро-епічна поема першої поло-
вини ХІХ ст.

Айрен — жанр вірменської лірики, твори якого написані переважно 
чотирирядковою строфою (трапляються також шести- і восьми-
рядкові) з моноримою — п’ятнадцятикласник із цезурою після 
восьмого складу, зі стійкою композицією та віршуванням, у якому 
переважають філософічні, біблійні, орієнтальні, еротичні і дидак-
тичні мотиви, тематика мандрів (гаріба).

Айтис — урочисте пісенне змагання акинів (айтигів) у казахській, ка-
ракалпацькій та киргизькій усній словесності, видовищний пое-
тичний турнір імпровізаторів, що проводиться публічно під аком-
панемент домбри, супроводжується виразною мімікою, жестами, 
вимагає від виконавців знання жанрової традиції.

Айям аль-Араб — один із найдавніших батальних жанрів арабсько-
го історичного письменства, присвячений висвітленню боротьби 
між племенами та подвигами героїв, зароджений серед аравій-
ських бедуїнів (V — середина VІІ ст.).
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Аі-кьоґен — фарс, інтермедія, що виконувалася між актами п’єси у япон-
ському театрі Но (ХІV ст.), зазнала впливу дзенської філософії, дав-
ніх синтоїстських містерій, палацових танців, пантоміми тощо.

Академический кружок — студентське товариство москвофільської 
орієнтації, яке діяло у Львові в 1871-95 під впливом І. Франка, М. 
Павлика, І. Белея.

Академічна громада — українське товариство, яке діяло у Кракові 
(1888 —95). Його активним учасником був В. Стефаник.

Академічне братство — українське студентське товариство, яке дія-
ло у Львові (1882-96), виникло на основі «Академічної бесіди» та 
«Дружнього лихваря».

Академічне видання — вища форма комплексних літературно-кри-
тичних, наукових видань, базована на ґрунтовному аналізі худож-
ніх творів.

Академічне літературознавство — наукове літературознавство по-
стало після виокремлення в 40-ві — 80-ті ХІХ ст. літературної 
критики та досліджень історії й теорії літератури, коли відбувся 
перехід від бібліографічного опису та критичних рефлексій до 
ґрунтовнішого аналізу літературних текстів, відповідних джерел, 
систематизації і класифікації студійованого матеріалу, сформува-
лася історія літератури як наукова дисципліна.

Академічний театр — звання, запроваджене в 1919, поширене в Ра-
дянському Союзі, яке Міністерство культури надавало театрам, 
починаючи з російських: Великого, Малого, Московського худож-
нього та Маріїнського.

Академія гранеллесків — жартівлива італійська академія, заснована 
Д. Фарсетті в 1747 (Венеція).

Академія театральна — російськомовне молодіжне театрально-мис-
тецьке об’єднання (Київ, 1918) на зразок проектованого Марією 
Комісаржевською «громадського університету», очолене акто-
ром, літератором, педагогом В. Сладкопєвцевим. 

Акаталектика — відповідність клаузули метричній структурі вірша, до-
тримання його схеми.

Акафелічний (акателічний) метр — в античній метриці — неповна 
форма певного розміру, зумовлена відсутністю його першого 
складника.
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Акафіст — гімнографічний твір на честь Ісуса Христа, Божої Матері чи 
інших святих, який виконували стоячи.

Акварель — короткі, фрагментарні літературні твори (шкіц, образок, 
етюд), в яких безпосереднє враження передається тонкими ліри-
зованими пластично-зоровими образами; названі за асоціацією з 
технікою живопису.

Акин — поет-імпрвізотор у середньоазійських народів (зокрема каза-
хів, киргизів та хакасів), виконавець власних творів під акомпане-
мент домбри, учасник популярних пісенних агонів (айтисів), під 
час яких розігрюються елементи ліро-епічної драми.

Акмеїзм — модерністська течія в російському мистецтві (К. Коровін, 
Б. Кустодієв, І. Стравінський, А. Лядов та ін.), яка заперечувала 
абстрактні форми, орієнтувалася на пріоритети філігранної майс-
терності та формально-раціональні прийоми зображення.

Акмеїзм — нереалістичний напрямок, в якому велика увага приділя-
ється психологічному аналізу, а також чимале значення надаєть-
ся естетичній досконалості, красі життя та людини. Загальна осо-
бливість — звернення до екзотичних тем і предметів.

Аколутетичне обґрунтування — з’ясування взаємин між Я та іншим, 
коли внутрішній поклик, зумовлений внутрішньою потребою, від-
повідає суб’єктивно суголосному заклику іншого; поняття сучас-
ного англійського філософа і теолога Р. Шарлемана («Причина 
наслідування: христологія та екстатичне Я», 1991).

Акорди. Антологія української лірики від смерті Шевченка — су-
купне видання поезії другої половини ХІХ ст., упорядковане 
І. Франком за допомогою М. Грушевського та художника І. Тру-
ша, тиражоване Українсько-руською видавничою спілкою (Львів, 
1903), проілюстроване роботами Ю. Панькевича.

Акровірш — поетичний твір у якому початкові літери кожного віршово-
го рядка утворюють слово або речення, прочитувані згори вниз, 
декодують слово чи фразу, присвячену певній особі або події.

Акронім — різновид абревіатури, свідоме уподібнення складноскоро-
чених слів до імен античних богів, сакралізованих назв тощо, на-
приклад назва літературного об’єднання у 20-ті рр. ХХ ст. МАРС, 
яка викликає асоціацію з іменем давньоримського бога війни, 
МУР — із міцною стіною тощо. 
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Акростих — вірш написаний так, що початкові букви рядків, прочита-
ні згори вниз, утворюють слово або словосполучення, найчасті-
ше — це ім’я автора чи адресата; віршована загадка.

Акт — викінчена сценічна частина драматичного твору, завершена по-
дією, яка зумовлює наступний розвиток сюжету.

Актант — певний тип «синтаксичної позиції», яка не має ані семан-
тичної, ані ідеологічної окресленості або вживається у вигляді 
абстрактного вираження функціональної сутності персонажа; 
найабстрактніше поняття структуралізму.

Активізм — авангардистський літературний напрям початку ХХ ст. у ні-
мецькому експресіонізмі, пов’язаний з часописом «Aktion» (Бер-
лін, 1911), редактором якого був Ф. Премферт.

Активісти — угорська авангардистська група (1915) при журналі «Дія» 
(«Тетт»), сформована письменником та малярем Л. Кашшаком, 
до якої входили поет А. Ком’ят, прозаїк Й. Лендел, мистецтвозна-
вець Я. Маца.

Актор — виконавець ролей драматичного твору (артист), оперних, ба-
летних, естрадних вистав та кінострічок. «Актор» — створений 
В. Шестопаловим (1987) експериментальний театр у Києві.

Актор-дублер — актор, який замінює у спектаклі (кінофільмі) вико-
навця основної ролі, а також той, хто повторює слова героя за 
сценою.

Актуалізація — реалізація внутрішніх можливостей художнього мов-
лення відповідно до мети мовленнєвої ситуації, суголосної з при-
значенням літератури як мистецтва, що супроводжується осо-
бливим використанням зображально-виражальних засобів у мім 
етичному або одивненому аспекті.

Актуальність твору — злободенність, надзвичайна важливість твору 
за порушеними питаннями, які потребують нагального розв’язання. 

Акультурація літератури — процес віднаходження оптимального ко-
мунікативного поля відмінних національних письменств, в якому 
вільно циркулюють ідеї, стилі, мотиви тощо, засвоюються художні 
матриці однієї етногрупи іншою, витворюючи якісно інше літера-
турне явище.

Акустика — хвильова природа звуку, вібраційних предметів, вивчаєть-
ся фізикою.
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Акцент — наголос, фонічне посилення вимови голосного у слові шля-
хом тривалості артикуляції (видиху), графічно позначається ді-
акритичним знаком.

Акцентний вірш — тонічний вірш, ритміка якого ґрунтується на віднос-
ному врівноваженні кількості наголосів, тобто на однаковій кіль-
кості акцентів (від одного до чотирьох) у версі при різній кількості 
ненаголошених складів у межах віршових рядків між наголосами 
в середині цих рядків, динамічніший порівняно з дольником чи 
тактовиком.

Акцентуація — система наголосів мови, важлива у віршовій метриці і 
ритміці; увиразнення фонетичних, морфологічних чи синтаксич-
них складників поетичного мовлення за допомогою наголосу за-
для розрізнення омографів.

Акциденція — дрібні поліграфічні форми для друкування рекламних 
буклетів, оголошень, книжкових обкладинок і титулів, програмок 
(книжкової виставки чи творчого вечора певного письменника), 
грамот, запрошень тощо.

Акціонізм — схильність авангардистів до заміни художнього твору 
звичайним жестом, розіграною виставою, спровокованою подією: 
геппенінг, перформанс, флуксус, мистецтво процесу, а також мис-
тецтво демонстрації.

Акція — тип цілеспрямованої за дією фабули у художньому творі — 
епічному, драматичному, кінематографічному тощо, котрий роз-
кривається через конфлікти, перипетії, інтриги, об’єднує експози-
цію та розв’язку з кульмінацією.

Аламжа Мерген — героїчний бутирський епос, присвячений подвигам 
батира Аламжі Мергена, його боротьбі з чудовиськами — мангат-
хаями, його загибелі та воскресінню.

Аланкара — поетичний прийом в давньоіндійській поезії, норматив 
риторичних фігур, що означав специфіку літературного твору, зу-
мовлену полісемантичними особливостями мови.

Алгебризація — автоматизація сприйняття, передбачає автономію 
перцептивних процесів, на противагу одивненню.

Алгузіані — поема грузинською мовою про подвиги черкеського й осе-
тинського царя Алгузона (VIII ст.), написана шістнадцятикласни-
ком із частинами порушеннями розміру.
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Алегореза — двоплановий метод тлумачення неоднозначних знако-
вих систем (передусім — алегорій), який ґрунтується на фіксуван-
ні безпосередньо даного, дослівного значення, на підставі якого 
віднаходиться глибинний, прихований, але істотний сенс.

Алегоризм — визначальна ознака певної стильової тенденції чи на-
пряму, що використовує алегорію, як-от бароко.

Алегоричний епос — різновид середньовічної латино мовної літера-
тури і народної словесності, особливістю якого було застосуван-
ня абстрактних понять у конкретних художніх образах.

Алегоричний стиль — ознака літературного мовлення, яку критику-
вав Феофан Прокопович, що вбачав прояв вербалізму у бароко-
вих творах, коли алегорії та ін. тропи видавалися «важкими», пе-
ренесеними від більшого чи меншого судження або виведеними 
з довгого порівняння.

Алегорія — інакомовне відображення абстрактного поняття, передане 
за допомогою конкретного образу, основою якого є порівняння. 

Александрійська лірика — лірика поетів елліністичної доби Алексан-
дрії Єгипетської.

Александрійський вірш — силабічний, внутрішньо симетричний два-
надцяти складник із цезурою посередині. З обов’язковим наго-
лосом на шостому та на дванадцятому складах та чергуванням 
парних окситонних та парокситонних рим.

Александрія — роман псевдо-Каллісфена про військові подвиги та 
пригоди ідеалізованого Александра Македонського (566-323 до 
н.е.), написаний, очевидно, у ІІ — ІІІ ст. н.е.

Алігат — поєднання в одній книзі, під однією оправою двох (чи кіль-
кох) творів, іноді відмінних за жанром, поширене в європейській 
літературі.

Алітераційний вірш — поезія з повторенням на початку першого та 
другого півверса приголосного звука перед наголошеним голос-
ним, у якій застосовувалася як вертикальна, так і лінійна алітера-
ція.

Алітерація — повторення приголосних.
Алітерація — повторення у віршованій формі (рідше — в прозі) од-

накових приголосних звуків для підсилення виразності художньої 
мови.
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Алітерація — стилістичний прийом, різновид інструментування, що 
полягає у повторенні однакових приголосних задля посилення 
інтонаційної, інтерпретаційної та семантичної виразності вірша, 
об’єднання логічно наголошених слів.

Алкеїв верс — віршований розмір античного віршування, запровадже-
ний еольським поетом-аристократом Алкеєм (VII — VI ст. до н.е.), 
утворений різнометричними (логаедичними) стопами.

Алкманів верс — віршовий розмір в античній версифікації, який вико-
ристовував представник хорової лірики, спартанський поет Алк-
ман (VІІ ст. до н.е.), а також Анакреонт, Архілох, Горацій, Софокл.

Алогізм — міркування, що порушує закони і правила логіки, а тому 
містить логічну помилку; поєднання суперечливих понять, свідо-
ме порушення логічних зв’язків задля створення несподіваного 
стилістичного чи семантичного ефекту (одивнення, іронії, коміз-
му тощо).

Алограф — чужий рукопис, напис чи підпис, не має статусу оригіналу, 
часто містифікований, на противагу автографу.

Аломотив — мотив, що виявляє певну мотифему або її порушення, 
стосується її як алофон — фонеми, аломорфема — морфеми.

Алонім — друге ім’я.
Алофраза — варіант фразеологічного словосполучення: морочити го-

лову — сушити голову.
Алохронізм — слово, що не належить до активного словника; ним 

може бути архаїзм, неологізм, професіоналізм, діалектизм, жар-
гонізм, чужомовне слово.

Алпамис батир — казахський героїчний епос, відомий також алтайцям, 
каракалпакам та узбекам (за версіями башкирів і татарів — казка).

Алпамиш — узбецький героїчний епос, що має варіативні назви в ін-
ших тюркомовних народів.

Алтан тобчі — монгольський літопис ХVІІ ст., упорядкований та відре-
дагований Лубсаном Дандзаном.

Алтарність — поняття деконструктивіста М. С. Тейлора («Алтарність», 
1987), базоване на лінгвістичній та психологічній основі, суголос-
не поняттю «differance» Ж. Дерріди, але відмінне тим, що вказує 
на явища (передусім релігійні), які воно обминає або притлумлює.
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Алтерність — поняття М.С. Тейлора на позначення явища, що кон-
тролюється, протиставляється, відмежовується, зазнає репресій 
у межах певної системи, передусім тоталітарної чи абсолютист-
ської, де інший щоразу постає як конфліктне заперечення Я.

Алтун ярук — пам’ятка давньоуйгурської літератури, відома під пов-
ною назвою «Царська книга, піднесена над світом, оповита золо-
тим сяйвом», знайдена в 1910 С. Маловим в одній із буддійських 
молільниць Вуншигу та опублікована ним і В. Радловим (передрук 
міститься у виданні С. Малова «Пам’ятки давньоуйгурської пи-
семності», 1951).

Алхімічний міф — міф про «філософський камінь», що реалізував 
ідею перетворення речей неживої природи, пов’язаний з алхімією.

Алюзія — натяк на загальновідомий факт. Алюзії на літературні твори 
називаються ремінісценціями.

Алюзія — художньо-стилістичний інтертекстуальний прийом викори-
стання автором у тексті лаконічного натяку, відсилання до пев-
ного літературного джерела, явища культури, історичної події з 
розрахунку на ерудицію реципієнта, який повинен зрозуміти за-
кодований зміст.

Альба — поширена форма куртуазної лірики ХІ — ХІІ ст., моноримна, 
строфічна, з ямбічними стопами та обов’язковим рефреном ве-
чірня пісня трубадурів, в якій поряд із монологами були наявні 
діалоги, присвячені таємному нічному побаченню рицаря (поета) 
в саду або в замковій світлиці з Дамою серця — дружиною сень-
йора; неминучому розлученню закоханих на світанку, провіщува-
ному вранішньою зорею, пташиним співом або сигналом сурми з 
вежі замку, тощо.

Альбертиси — сатиричні комедії польської совіджальської літерату-
ри, названі за іменем їх головного героя — Альберта, який поста-
вав у гротесковому вигляді вояка-невдахи.

Альбомна лірика — вірші переважно салонного чи інтимного харак-
теру, внесені у спеціальний зошит, оздоблений малюнками, світ-
линами тощо.

Альвари — тамільські поети VIII — IX ст., послідовники вішнуїзму та 
шиваїзму.
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Альдини (Альди) — книги, видрукувані у Венеції (1449-1597) типогра-
фом Альдом Мануцієм старшим та його сином Павлом й онуком 
Альдом Пієм молодшим.

Альманах «Учителя» — збірник науково-популярних розвідок із різ-
них галузей знань, видрукуваних у львівському педагогічному 
журналі «Учитель» (1904).

Альманах лівого мистецтва: Театр. Музика. Малярство — збір-
ник західноукраїнських авангардистів (Львів, 1931) за проектом 
С. Гординського та І. Крушельницького.

Альманах підкарпатських українських письменників — відредаго-
ваний А. Вороном і М. Храпком збірник поезії та прози (Севлюш, 
нині — Виноградів, 1936) закарпатських (підкарпатських) пись-
менників міжвоєнного двадцятиліття.

Альманах трьох — символістський збірник (К., 1920), до якого увійш-
ли вірш «Прагнення» О. Слісаренка, низка поезій М. Любченка 
(«В хитанні безлистих верб…», «Хтось жорстокий регоче…», 
«Я упивсь настроєм розпуки», «Весь час стою над ним…» тощо), 
цикл «Гімн Св. Терезі» М. Семенка.

Альманах українських богословів — упорядковане А. Стельмахом 
видання (Львів, 1914), присвячене архієрею Андрею Шептицькому.

Альманах Українського Народного Союзу — започаткований у 1887 
(«Перший Руско-Американській календарь», нині зберігається 
у фондах Нью-Йоркської публічної бібліотеки) щорічний збірник 
УНС, що нараховує понад 90 випусків, у яких друкували різні ма-
теріали з українського життя на батьківщині та в еміграції, зокре-
ма щодо штучного голодомору 1932-33, національно-визвольно-
го руху в Україні під час Другої світової війни та після неї.

Альтернанс — правила чергування версів з окситонним і парокситон-
ним закінченнями, які повинні римуватися.

Альтернативний заголовок — двочленний заголовок твору, який вка-
зує на правильність одного з двох висновків, на можливість однієї 
з двох оцінок — роман «Кров людська — не водиця» М. Стель-
маха.

Альтернативний театр — театральний рух 50-60-х ХХ ст., спорідне-
ний із студентською драмою і народними театралізованими дій-
ствами.
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Альтернація — комбінація оповідних послідовностей (поряд із з’єд-
нанням та вставленням), виражена в одній або в різних наратив-
них ситуаціях, за якої одиниці послідовностей чергуються, витво-
рюючи своєрідне сюжетне переплетення.

Альтернований ритм — чергування ямбів чи хореїв з пірихіями у вер-
сі залежно від своєрідності акцентів української мови, коли один 
наголос на середньому складі об’єднує відразу три склади, а не 
два, як того вимагає віршовий розмір; термін, запропонований ро-
сійським віршознавцем Б. Томашевським.

Амадіси — цикли середньовічних оповідань про рицарські пригоди.
Аматорський театр — театр, в якому грають не професійні актори, а 

шанувальники сценічного мистецтва.
Амбросіанська строфа — строфа гімну католицької церкви, запрова-

джена Св. Амбросієм (ІV ст.) або приписувана йому.
Амебейна композиція — будова художнього твору за принципом 

смислового та синтаксичного паралелізму, повторення компози-
ційно важливих частин (фрагментів, образів, стилістичних при-
йомів тощо), почергове викладення двох тем для підсилення 
ускладненості та контрастності.

Амебеї — у грецькій трагедії, передусім у драмах Евріпіда, — перемін-
ний спів хору та актора або двох хорів.

Американська структуральна школа — лінгвістична тенденція, зі-
ніційована Л. Блумфільдом, сформована у США в 30-ті — 40-ві 
ХХ ст.

Американська школа порівняльного літературознавства — на-
прям філологічної науки, сформований у США у другій половині 
ХХ ст. на підставі критичного перегляду класичної компаративіс-
тики, зокрема французької школи, її вимоги опредмечення теоре-
тичних настанов у конкретних студіях, культу європоцентризму.

Аміраніані — грузинський епос про Амірані («Дитя сонця»), що виник 
у другій половині ІІ тис. до н.е. на основі давнього міфу про сина 
богині мисливства Далі, близького до абхазького Абрскіла-бого-
борця, образ якого пізніше злився з давньогрецьким Прометеєм.

Ампліфікація — стилістична фігура у художній літературі, яку вико-
ристовують для підсилення, доповнення, уточнення та збагачен-
ня думки шляхом нагромадження однорідних мовних засобів — 
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синонімів, порівнянь, антонімічних конструкцій, стилістичних фі-
гур тощо.

Амплуа — ролі, що відповідають характеру актора і сценічним потре-
бам.

Амфіболія — вислів, породжений синтаксичними та лексико-синтак-
сичними омонімами й омофонними словами, що зумовлює двоз-
начне тлумачення.

Амфібрахій — трискладова стопа з наголосом на другому складі — 
наголошений серед ненаголошених — у стопі.

Амфібрахій — трискладова стопа з наголосом на другому складі.
Амфімакр — стопа античного віршування з п’яти мор, утворена двома 

довгими складами, між якими розташувався один короткий.
Амфітеатр — у давньогрецькому театрі — місця, розташовані півко-

лом на схилах пагорбів.
Анабазис — термін, що походить від назв однойменної книги Ксено-

фонта про похід загону грецьких вояків під керівництвом Кіра 
Молодшого проти брата, Артаксеркса ІІ, володаря Персії, вглиб 
Перського царства і про повернення 2000 греків після смерті Кіра 
з долини Тигру через Вірменію до Трапезунда та історичної праці 
«Анабазис Александра» (ІІ ст. до н.е.) Арріана Флавія з Нікомедії 
в Бітунії.

Анагноризм — момент сюжетної дії, що з’ясовує перехід персонажа 
або реципієнта від незнання до знання, вказує на розв’язку дра-
матичного конфлікту завдяки з’ясуванню походження та харак-
терних рис таємничого героя.

Анаграма — перестановка літер у слові у зворотному порядку, завдяки 
чому з’являється нове слово.

Анаканосис — стилістична фігура, яка вказує на звернення мовця до 
слухачів, щоб спонукати їх розв’язати певну проблему.

Анакладис — хіазм, переміна.
Анаколуф — синтаксична конструкція, що не відповідає загально-

прийнятим граматичним формам, полягає у частковій неузгодже-
ності членів речення, надмірному застосуванні еліпсів, є різнови-
дом аграматизму, спричинена дією контамінації.
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Анакреонтичний верс — в античній версифікації — восьмискладник, 
приписуваний іонійському поету Анакреонту із малоазійського 
Теоса, акаталектичний диметр з іоніком, часто вживаний у формі, 
представленій довгими і короткими складами.

Анакреотична поезія — жанр лірики, перейнятий епікурейськими мо-
тивами, для якого характерне віталістичне, життєспрагле світо-
сприйняття, жага земного щастя, гедонізму, любові.

Анакруза — слабкий ненаголошений склад, що передує першому ме-
тричному наголосу, тобто доіктовий початок вірша.

Аналекти — вибрані твори одного чи кількох авторів.
Аналепсис — анахронія в оповіді, коли наратор відновлює колишні 

події, котрі зумовили нинішній момент.
Аналіз літературного твору — мислене розчленування цілісного тво-

ру на складники, розгляд їх окремо та в текстуальних, контексту-
альних й інтертекстуальних зв’язках з метою виявлення особли-
востей його структури, жанрово-стильової специфіки, висвітлен-
ня істотного, естетично вартісного, соціально значущого.

Аналітична психологія — теорія вивчення феномену психічного не-
свідомого, запроваджена швейцарським психологом і культуро-
логом К.-Г. Юнгом (1875-1961).

Аналітичний автор — всевідний наратор, поширений у класичній лі-
тературі.

Аналітичні жанри — група літературознавчих, літературно-критичних 
жанрів, до якої належать стаття, рецензія огляд, студія, розвідка, 
дисертація, автореферат, монографія, нарис, лист, кореспонден-
ція, коментар.

Аналог — художній образ (означник), який найповніше відображає сут-
тєві ознаки свого прототипу (означуваного).

Аналогія — подібність у якомусь відношенні між явищами та предме-
тами.

Аналогія — художній прийом, вживаний письменником для розкриття 
одного явища через інше.

Анамнез — знання як спогад про ідею, що існувала колись, за міфічної 
доби, відома людській душі, але забута.
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Ананім — псевдонім, утворений написанням прізвища навпаки.
Анапест — в античній версифікації — трискладова стопа на чотири 

мори, в якій перші два — короткі, третій — довгий.
Анапест — віршований розмір, з трьох складів з наголосом на остан-

ньому.
Анапест — трискладова стопа з наголосом на третьому складі.
Анаподотон — синтаксична конструкція, близька до анаколуфа, для 

якої характерна недостатня скоординованість між складниками 
висловлення, виражена повторюваними займенниками, сполуч-
никами.

Анастрофа — зміна прямого порядку слів у реченні чи словосполучен-
ні на непрямий без порушення змісту.

Анафора — єдино початок, риторична фігура, вживана, на відміну від 
епіфори, на початку віршованих рядків у вигляді звукового, лек-
сичного повтору.

Анафора — єдинопочаток (початок речення, кожного рядка у строфі, 
кожної строфи у вірші); повторення слова або групи слів на почат-
ку декількох фраз чи строф.

Анахронізм — культурно-історичні, хронологічні, етнографічні та ін. 
невідповідності у художньому творі, помилкове, зумисне чи ми-
мовільне привнесення до літературного тексту невластивих пев-
ній добі, зазвичай застарілих поглядів, звичаїв, суджень, лексики.

Анациклічний вірш — зворотний вірш, побудований так, що його текст 
можна читати від початку до кінця і навпаки за словами (а не за 
літерами, як у паліндромі), не порушуючи віршованого ритму. 

Анваре Сухейлі — перськомовна дидактична поема, довільна інтер-
претація «Каліли і Дімни», здійснена Хусейном Ваїзом Кашині.

Ангажемент — контракт з артистом або театральним колективом на 
певний термін та на певних умовах.

Андарз — дидактичний жанр, поширений у давній, середньовічній 
перській і таджицькій літературах.

Андеграунд — напрям у мистецтві, представники якого вважають всі 
інші художні тенденції несправжніми з огляду на їх заідеологізо-
ваність, легітимність чи комерціоналізацію.
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Андеграунд — невизнані, частіше за все опозиційні офіційній ідеології 
напрямки в мистецтві і молодіжній моді.

Анджоман — літературне товариство, що діяло в містах Ірану (друга 
половина ХVІІІ — ХІХ ст.), спиралося на художні традиції персько-
го та арабського світу.

Андронім — прізвисько, що надається жінці за іменем або прізвищем 
її чоловіка.

Андхра Махабхарата — перша пам’ятка класичної літератури телуру 
(ХІ — ХІV ст.), що спиралася на текст санскритської «Махабхарати».

Анекдот — жанр фольклору: коротка жартівлива розповідь про якийсь 
цікавий життєвий випадок з несподіваним і дотепним закінченням.

Анекдот — коротка усна оповідь, парадоксальна міні-новела гуморис-
тичного або сатиричного характеру з несподіваним фіналом.

Анепіграф — твір, не названий автором.
Анепіфора — стилістична фігура, за допомогою якої оформлюють од-

наковий початок і кінець певної граматичної одиниці.
Анізохронія — зміна наративної швидкості, пришвидшення або спо-

вільнення темпу оповіді.
Анімалізм — художнє зображення істот і рослин, предметів і явищ не-

живої природи через надання їм властивостей людського харак-
теру.

Анімалістика — візуальне, пластичне, словесне зображення тварин, 
птахів та ін. істот у малярстві, декоративному мистецтві, скуль-
птурних виробах, ритуальних предметах, імітаційних танцях, 
фольклорних та літературних творах.

Аннали — щорічні записи, короткі повідомлення про найважливіші по-
дії, які використовували давні єгиптяни, ассирійці, перси, китайці, 
греки та ін., особливе значення мали римській історіографії.

Анналісти — перші давньоримські історики, автори анналів, які опису-
вали важливі події у хронологічній послідовності.

Анонім — автор твору, який не назвав свого імені. Анонімною є народ-
на творчість.

Анонім — автор, чиє прізвище невідоме; текст без підпису автора.
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Анонс — попередньо опубліковане в періодичному виданні загально 
інформативне оголошення про певний захід (книжкову виставку, 
вечір письменника, театральну виставу, дату прем’єри тощо).

Анотація — складник довідкового апарату книги, стисла характерис-
тика змісту видання, статті, рукопису, що конденсує інформацію 
про твір, його критичну оцінку (іноді — перелік основних розділів 
та питань), відомості про автора чи настанову читачам.

Ансамбль — узгодження у художньому творі, поєднання всіх його 
складників.

Ансамбль українських акторів — група переважно львівських акто-
рів, що діяла після Другої світової війни (1945-49) на території 
Західної Німеччини (Баварія) у таборах Ді-Пі під керівництвом В. 
Блавацького.

Антанакласис — риторична фігура, що полягає у повторенні певно-
го мовного звороту у відмінному семантичному полі, з іншим чи 
змінним значенням, обігруванні двозначних мовних зворотів, іді-
ом, каламбурів, омонімічних рим.

Антаподосис — різновид паралелізму, що полягає в семантичній по-
дібності між двома паралельними художніми формами або між 
двома синтаксичними утвореннями.

Антепіррема — в античній комедії — виступ лідера другого півхору у 
відповідь на епіррему.

Антескриптум — авторська ремарка, що передує тексту, на відміну 
від постскриптуму.

Антиагога — непряме спростування закидів, коли замість відповіді 
опоненту висувають своє звинувачення, що трапляється в поле-
міка при грубому порушенні принципів еристики.

Антианакаруза — відсутність одного складу на початку верса, напри-
клад у «Вірші про Влизька» С. Гординського, написаному чотири-
стопним анапестом.

Антибакхій — у сучасній українській поезії — стопа, що умовно вважа-
ється стопою амфібрахія з надсистемним наголосом на першому 
складі або стопою дактиля з надсистемним наголосом на друго-
му складі.
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Антигерой — тип персонажа, позбавленого героїчних рис, назва ма-
ленької або масової людини, суб’єкта без специфічних індивіду-
альних рис.

Антидатування — подання на книзі іншої, відмінної від справжньої, 
дати публікації.

Анти-Едип — одна з визначальних фігур постмодернізму, яка озна-
чає повну відмову від причиново-наслідкових залежностей, на 
відміну від психоаналітичної інтерпретації несвідомого, схильної 
вважати, що людська душа травмована зовнішніми чинниками.

Антикварна книга — старовинна або просто цінна книга; почасти це 
прижиттєве видання письменника-класика з дарчим написом або 
автографом. Антикварним вважається єдиний примірник втраче-
ного видання, а також рідкісно оформлена книга.

Антиклімакс — стилістична фігура, різновид зворотної градації, яка 
розкривається при спадній інтонації, протилежна за значенням 
клімаксу.

Антикритика — відповідь письменника на спрямовану проти нього і не 
сприйняту ним критику.

Антилаба — частина висловлення дійової особи у діалозі віршованого 
драматичного твору.

Антимаска — гротескний або гумористичний прийом, практикований 
Б. Джонсоном.

Антиметабола — двочленна стилістична фігура, в якій повторюють-
ся ті самі слова, але зі зміненими синтаксичними функціями та 
змістом, різновид антитези.

Антинаратив — текст, у якому розповідач постійно сумнівається в на-
ративній логіці та умовності.

Антинігілістичний роман — жанр російської літератури середини 
ХІХ ст., спрямований проти поширення нігілістичного роману.

Антиномія — вислів, що містить два взаємовиключні твердження, кож-
не з яких окремо вважається логічно достовірним у відповідних 
системах доведень.

Антипод — літературний персонаж, протилежний іншому персонажу 
за якостями, рисами характеру, моральними настановами, цінніс-
ними орієнтирами.
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Антипсихологізм — позиція, що полягає у принциповому запереченні 
суб’єктивного чинника при художній інтерпретації культури.

Антироман — жанр французького модерністського та постмодерніст-
ського роману середини та другої половини ХХ ст., в якому від-
сутні мім етичні принципи класичної літератури, сюжетні колізії, 
зав’язка чи розв’язка, немає героя, його вмотивованих вчинків, 
порушена часова послідовність подій, відбуваються експеримен-
ти з мовою, граматикою, пунктуацією.

Антистасис — стилістична фігура, що полягає у повторному вживанні 
слова так, що воно має протилежне значення.

Антистрофа — в античній хоровій ліриці — зворотна парна строфа, 
що за метричною структурою відповідала непарній.

Антитеза — протиставлення людських характерів, обставин, компози-
ційних елементів тощо. Для створення антитези використовують-
ся антоніми. Принцип антитези лежить в основі композиції рома-
нів «Війна і мир», «Чорне та біле» та ін.

Антитеза — протиставлення.
Антитеза — стилістична фігура в художній літературі та ораторському 

мистецтві, яка полягає в зіставленні опозиційних понять, часто 
антонімів.

Антитетон — стилістична фігура, яка полягає у зіставленні протилеж-
них речей та явищ.

Антиутопія — альтернативне фантомному прогресизму зображення в 
художній літературі небезпечних наслідків, пов’язаних із безвід-
повідальним, іноді злочинним експериментуванням над люд-
ством задля його «поліпшення», застосуванням ілюзорних, зовні 
принадних соціальних, педагогічних ідеалів.

Антифон — молитва у християнській літургії, у якій чергується спів 
двох виконавців, рецитація хорів чи хору і соліста.

Антифонар — літургійний збірник молитовних пісень, передусім анти-
фонних.

Антифраз — різновид енантіосемії; троп, для якого властиве вживан-
ня слів та виразів у протилежному значенні з елементами іронії 
(астеїзму).
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Антиципація — властивість художньої системи передбачати в струк-
турі літературного твору майбутній перебіг подій, розвиток сюжет-
них ліній, вчинків персонажів або дійових осіб.

Античне віршування (версифікація) — різновид квантитативного 
(метричного) віршування, що склався у Давній Греції і Давньому 
Римі.

Антологіон — мінея на свята, сакральна літургійна книга православ-
ної церкви, збірник текстів релігійного та літературного змісту.

Антологія — збірник найхарактерніших творів кількох письменників 
певного жанру чи літературного періоду.

Антологія — так у пізні античні часи називали збірники вибраних зраз-
ків поезії. Першою антологією був збірник, складений греком Ме-
леаргом (І ст. до н.е.), в якому були представлені як його власні 
твори, так і вірші 46 інших античних поетів. Однією з перших ро-
сійських антологій була книга «Розовий букет, складений із кра-
щих квітів російської поезії», яка була видана наприкінці ХVІІІ ст. 
Сама назва цієї книги є перекладом слова «антологія».

Антологія грецька — збірник епіграм, написаних у VІІ ст. до н.е. — Х 
ст. н.е., впорядкований Мелеагром Гадарським (прибл. 140-70 до 
н.е.).

Антологія літератур Сходу — збірник перекладів з літератур Сходу 
та літератури приазовських греків-ромеїв.

Антологія поезій, присвячених Йосипу Сліпому — збірник, упоряд-
кований Л. Рудницьким (Івано-Франківськ, 1999), у якому вміщені 
твори поетів з материкової України та еміграції, присвячені Бла-
женнішому Патріарху Йосипу Сліпому.

Антологія поезії Придніпров’я — збірник, упорядкований В. Савчен-
ком (Дніпропетровськ, 1999), за загальною редакцією В. Коржа, у 
якому охоплено різножанрову та різностильову творчість поетів, 
пов’язаних із Дніпропетровщиною (60-ті — кінець ХХ ст.).

Антологія римської поезії — збірник, впорядкований М. Зеровим, 
який був видрукуваний у Києві у видавництві «Книгарь» (1920).

Антологія руська — одна з перших антологій української поезії, на-
друкована у Львові (1881) студентським літературно-освітнім то-
вариством «Дружній лихвар».
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Антологія світової літературно-критичної думки — збірник науко-
вих студій за редакцією Марії Зубрицької (Львів, 1996), надруко-
ваний завдяки фінансовій допомозі Видавничого фонду НТШ із 
Фундації Софії та В. Дмитренків.

Антологія сучасної української літератури: Поети 1920-х років — 
збірник доробку наддніпрянських, західноукраїнських та емігра-
ційних поетів міжвоєнного двадцятиліття (Львів, 1936) за редак-
цією та в упорядкуванні автора передмови Є.-Ю. Пеленського.

Антологія української морської поезії — збірник (Одеса, 2004), упо-
рядкований А. Глущаком, подає мариністичні твори українських 
поетів від Т. Шевченка до сучасних авторів.

Антологія української поезії — тритомний збірник віршових творів 
українських поетів (Харків, 1931), упорядкований В. Атаманюком, 
Є. Плужником, Ф. Якубовським, який був і автором передмов під 
однією назвою «Шляхи української поезії», опублікованих у кож-
ному томі.

Антологія української поезії другої половини ХХ сторіччя — збір-
ник лірики українських поетів (К., 2001), упорядкований Ю. Кова-
лівим.

Антологія: Альтернатива української поезії зміни епох — поетич-
ний збірник українських неоавангардистів та постмодерністів 
(Харків, 2001), який містить доробок представників об’єднань Бу-
Ба-Бу, «Пропала грамота», ЛУГОСАД та ін.

Антоніми — слова, протилежні за значенням, які використовуються в 
поезії як лексична антитеза.

Антономазія — поетичний троп; непряме, часто метонімічне називан-
ня літературного персонажа або зображуваного явища іменем 
міфічного, літературного героя чи історичної постаті.

Антракт — перерва між актами спектаклю.
Антре — вступ, вихід на сцену.
Антрепренер — власник, орендатор, утримувач приватного видовищ-

ного, зокрема театрального, закладу.
Антреприза — утримування приватною особою театру чи будь-якого 

видовищного закладу.
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Антрефіле — дошкульна, коротка, схожа на коментар чи стислу реплі-
ку газетна замітка, яка друкується переважно без підпису автора 
від імені редакції.

Антропологічна школа — наукова школа в етнографії та фольклорис-
тиці, мовознавстві та культурології, яка відокремилася від соціо-
логії наприкінці ХІХ ст.

Антропоморфізм — первісна уява про те, що тварини, речі й явища 
природи наділені властивостями людини, тобто мають волю, 
здатні відчувати й мислити тощо; вважається різновидом уосо-
блення.

Антропоморфізм — різновид анімізму, за якого неживі предмети та 
явища природи, рослинний і творинний світ, абстрактні поняття 
уподібнюються до фізичних та психічних властивостей людини.

Антропонім — термін стилістики, що характеризує ім’я (прізвище, 
прізвисько, псевдонім) людини.

Антропонімія — розділ ономастики, мовознавчої дисципліни, об’єктом 
дослідження якої є власні імена, прізвища, псевдоніми, принци-
пи номінації як письменників, так і персонажів у художніх творах, 
виявлення їх закодованого ідейного змісту, символіки, етимоло-
гічних асоціацій.

Антропопатизм — антропоморфізм, перенесення психічних власти-
востей людини на міфічних істот, тварин, предмети.

Антропософія — запровадження німецьким філософом Р. Штайне-
ром містичне вчення про богорівну людину з надприродними яко-
стями, здатністю до безпосереднього спілкування зі світом духів.

Антропоцентризм — заперечення геоцентризму середньовічної куль-
тури, одна з визначальних характеристик Ренесансу, як і титанізм 
та індивідуалізм.

АНУМ (Асоціація незалежних українських митців) — створене за 
ініціативою П. Ковжуна, С. Гординського, М. Осипчука та ін. об’єд-
нання (Львів, 1931-39), що мало на меті консолідувати україн-
ських митців Європи незалежно від їх ідеології та художніх стилів, 
популяризувати їхні роботи, організовувати персональні виставки 
тощо.

Анцепс — останній склад віршового рядка в неусталеній метричній 
позиції; поширеній в античному віршуванні.
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Аншлаг — масивний заголовок, різновид «шапки» до великої (на роз-
ворот) тематичної добірки, що має образну форму, подається іно-
ді у вигляді віршових висловлень.

Апарат книги — додаткова, науково-довідкова (анотація, передмова 
чи післямова автора, редактора, літературознавця, коментарі, 
примітки, бібліографічні посилання, списки використаної літера-
тури, резюме, додатки, зміст), довідково-допоміжна (анотація, 
предметний або іменний покажчики, таблиці, списки ілюстрацій, 
колонтитул) інформація, що супроводжує основний текст, спри-
яючи адекватності користування реципієнта певним виданням, 
зіставлення його з рукописними та машинописними варіантами, 
публікаціями, в яких вірогідне втручання редактора або цензури, 
можливими при друкуванні синтаксичними й орфографічними по-
милками.

Апаратна група — колектив технічних працівників радіомовлення чи 
телебачення, який здійснює трансляцію матеріалу в ефір, забез-
печує його високу фонічну та телевізійну якість.

Апейтікон — твір благального змісту у давньогрецькій поезії, адресо-
ваний богам із проханням захистити від зла та прихистити скрив-
дженого.

Аперцепція — зумовленість сприйняття предметів, явищ художньої 
дійсності попереднім досвідом, настановами та смаками митця і 
читача (глядача, слухача).

Аплікація — стилістична фігура інтертекстуального характеру, що по-
лягає у введенні в літературний текст цитат (прислів’я, приказки, 
афоризми, фрагменти іншого художнього твору та ін.) у частково 
зміненому вигляді.

Апобатеріон — поширений в античній поезії жанр (пісня), в якому 
йдеться про переживання ліричним героєм свого ставлення до 
родини або вітчизни.

Апогей — найвищий ступінь розвитку, піднесення духу.
Апогей — найвищий ступінь, розквіт, найбільше піднесення чого-не-

будь.
Апограф — варіант тексту у вигляді автографа, друку чи будь-якої ін-

шої копії.
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Аподоксис — стилістичний прийом, який полягає у короткому спро-
стуванні закидів на адресу автора, персонажа чи дійової особи, 
що відбувається в алогічній дії або у твердженні, ніби вони не 
стосуються суті справи.

Апокаліптика — метажанр релігійного письменства, започаткований 
в юдаїзмі за доби вавилонського полону, громадянської війни пе-
ріоду Макавеїв, елліністичної і римської експансії (видіння Єзе-
кеїля, старозавітні книги Даниїла, апокрифи Еноха, Авраама), 
розвинутий християнством ІІ — ІІІ ст. н.е. (Об’явлення Св. Іоанна 
Богослова, апокрифи Петра, Павла, Марії).

Апоконім — різновид псевдоніма, створений із скороченого на кілька 
літер чи складів прізвища або імені автора.

Апокопа — утинання одного або кількох звуків наприкінці слова; близь-
ка до абревіатури та аферези.

Апокрифи — текст невідомого походження, призначений для втаєм-
ничених.

Апокрифи — це твори, що в перекладі з грецької мови означають «та-
ємний, захований», канонічною церквою не визнавалися і забо-
ронялися.  

Аполлон — літературно-мистецький журнал (Петербург, 1909-17) за 
редакцією видавця С. Маковського та ін., спочатку пов’язаний із 
символізмом, пізніше — з акмеїзмом, який відображав творчу ат-
мосферу срібного віку.

Аполлонійство-діонісійство — етико-філософський, естетичний тер-
мін, запроваджений Ф. Ніцше у студії «Народження трагедії з духу 
музики» (1872) для витлумачення двох антитетичних феноменів 
художньої екзистенції, що спостерігалися в античному мистецтві 
і пов’язувалися з іменами давньогрецьких богів — поводаря муз 
солярного Аполлона і покровителя рослинності, плідності, вино-
робства Діоніса, завдяки якому постали вчення орфіків, еллінська 
драма та містерії діонісій.

Аполог — коротка прозова чи віршована оповідь морально-повчаль-
ного змісту з обов’язковою сентенцією, близька до притчі, байки, 
байки-приказки, різновид трансформації міфу в казку.

Апологетика — пристрасний, тенденційний публіцистичний жанр, сут-
тю якого є запеклий захист біблійних істин.
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Апологія — беззастережний захист положень, теорій, осіб чи інститу-
цій.

Апопемтікон — у давній поезії — лірична пісня, своєрідне віршоване 
побажання щасливої дороги особі, яка вирушає у мандри, у якій 
водночас висловлюється жаль з приводу неминучої розлуки.

Апорія — неподоланне логічне утруднення, суперечність у міркуван-
нях при розв’язанні пізнавальної проблеми.

Апосіопеза — стилістична фігура, близька до умовчування, яка роз-
кривається в недомовленості висловлення, ніби обірваного зне-
нацька, тому не завжди легко з’ясувати, якою мала би бути повні-
стю сформульована думка.

Апостата — стилістичний прийом, що полягає у перерахуванні певних 
елементів замість формулювання думки стисло й узагальнено, 
одним чи кількома словами.

Апостол — скорочена назва сакральних книг, у яких описано діяння 
дванадцяти учнів Христа, призначена для читання під час що-
денних богослужінь, а також — частина богослужіння перед чи-
танням Євангелія.

Апостоли — засноване при Кембриджському університеті (1820) елі-
тарне товариство для дружніх дискусій, участь у яких брали поет 
А. Теннісон, поет, критик, філософ А. Хеллем, політик, поет, лі-
тературознавець, колекціонер М. Мілн, філолог, богослов Р. Ч. 
Тренч.

Апострофа — безпосереднє, часто патетичне звертання до певної 
особи, божества, персоніфікованої ідеї або предмета, найчасті-
ше застосовуване у риторичному чи поетичному мовленні, в жан-
рах панегірика та оди.

Апофазія — композиційний та стилістичний прийом, що полягає у рі-
шучому спростуванні попередньої думки в межах одного вислову 
(твору).

Апофегма — жанрово нерегламентоване коротке повчальне опові-
дання про репліку чи витівку мудреця або розумної, дотепної лю-
дини, схильної до швидких, несподіваних, влучних висловлень, 
лаконічний виклад біографії певної особи, самодостатній, неза-
лежний від обставин, на відміну від хрії.
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Апофегмати — давні збірники дотепних, повчальних оповідей, тексти 
яких були спрямовані не лише на зведення етичних нормативів 
до взірцевого рівня, а й мали дидактичну мету, даючи реципієнту 
зразки мудрості для наслідування; типологічно близькі до логій (до-
євангельські вислови Ісуса Христа), сентенцій Конфуція, максим.

Апофеоз — в античну добу — процес втаємничення, урочистого прилу-
чення до божественної громади, до якої зараховували засновників 
колоній, героїв Пелопоннеської війни, соратників Александра Ма-
кедонського і його самого, Юлія Цезаря, Августа Октавіана та ін.

Апракос — Євангеліє з порядком тексту не за чотирма євангелістами, 
а починаючи від Великодня, відповідно до традиції читань у цер-
кві.

Апросдокетон — застосування певного неочікуваного слова чи виразу 
з метою створити ефект семантичного, фразеологічного, ритміч-
ного, логічного одивнення.

Ар’єрсцена — задня частина сцени або резервне приміщення за сце-
ною для декорацій.

Ар’я — поширений у давньоіндійській ліричній поезії віршовий розмір, 
утворений із 7,5 стопи, кожна з яких має чотири мори; розмежо-
вується на два півверси.

Ара — стилістична фігура побажання зла іншій людині.
Арабеска — орнамент, в якому використано стилізований рослинний, 

іноді геометричний мотив; був поширений в античній та пізньові-
зантійській архітектурі, найбільше — в арабській, у якій позначив-
ся і на письмі.

Арго — штучний соціолект, різновид егалітарного дискурсу замкнутих 
груп суспільства (лірники, ремісники, студенти, бурсаки) чи де-
класованих, часто криміналізованих осіб (злодії, рекетири, повії 
та ін.), які на свій лад перекодовують загальновживану лексику 
задля комунікативного відмежування. «Арго» — літературний 
збірник, що виходив у 1914 в однойменному київському видавни-
цтві за упорядкуванням Олени Пчілки та Ф. Петруненка.

Аргонавти — гурток студентів Московського університету, символістів 
(1903-05), яких згуртував довкола А. Бєлий.
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Аргумент — виголошуване на початку драматичних та епічних творів 
античності стисле формулювання подальших подій, до сприйнят-
тя яких автор готує своїх реципієнтів.

Арена — часопис Всеукраїнської федерації пролетарських письмен-
ників, який виходив у 1922 (з’явилося лише одне число) у Харкові 
за ініціативою М. Хвильового, В. Поліщука, В. Гадзінського, П. Ти-
чини та ін.

Ареталогія — оповідь про силу божества, зумовлена впливом азіа-
нізму жанр античного фольклору про чудеса, здійснені богами та 
пророками, їх смерть та воскресіння, храмові легенди у Давній 
Греції.

Арзамас — літературний гурток (1815-18) прихильників «карамзін-
ського» напряму у російській літературі (В. Жуковський, В. Пуш-
кін, О. Пушкін, К. Батюшков, П. В’яземський), протистояв «Беседе 
любителей руського слова», де панувала атмосфера суворого 
регламентування творчості.

Аристократизм духу — вищі, елітарні якості людини з бездоганними 
чеснотами, рисами артистизму і тонким естетичним чуттям, тер-
мін, вживаний українськими письменниками, передусім модер-
ністами, на межі ХІХ — ХХст.

Аристонім — різновид псевдоніма, справжнє чи вигадане ім’я титуло-
ваної особи, використане як підпис автора, наприклад О. Сенков-
ський.

Аритмія — порушення віршового ритму; вірш, написаний певним роз-
міром зі стопами і версами іншого розміру: амфімакр, анакруза, 
анти анакруза, гіперкаталектичний рядок, каталектика тощо.

Арифметичний вірш — вірш, у якому числові значення визначені 
лише голосними, що залежно від їх місцезнаходження та комбі-
націй у слові вказують на конкретне число особи чи предмета.

Аріостизм — тенденція поетичного епосу, започаткована поемою в 
октавах «Шалений Роландо» італійця Л. Аріосто, в якій актуалі-
зувалися мотиви античної лірики, французького героїчного епосу, 
циклу куртуазних романів про рицарів Круглого столу (Артурівські 
легенди), практика жонглерів, ренесансне світобачення, був на-
явний жанрово-стильовий синтез героїчно-пригодницької епіки та 
ліризму.
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Арістотелеві Врата — приписуваний Арістотелю апокриф, книга мо-
ральних настанов, астрологічних, фізіогномічних, медичних відо-
мостей.

Арістофанів рядок — в античному віршуванні — двоскладовий вір-
шовий рядок на десять мор, який очевидно, розвинувся з гліко-
нівського.

Арія — завершений епізод в опері, ораторії, кантаті, що виконується 
одним співаком (солістом) у супроводі оркестру; самостійний лі-
тературний твір, переважно віршовий, покладений на музику для 
голосу; інструментальна п’єса.

Арка — літературно-мистецький часопис МУРу (Мюнхен, 1946-48; 
вийшло одинадцять чисел, дев’ять випусків) за редакцією В. До-
монтовича (Петрова) та Ю. Шереха (Шевельова) у мюнхенському 
видавництві «Українська трибуна» за співпраці з видавничою ко-
місією МУРу.

Аркадійська поезія — різновид літературних пасторалей, об’єктом 
зображення в яких була ідеалізована Аркадія, її абсолютний спо-
кій, вічна весна, гармонійне пастуше життя на лоні природи.

Аркадія — товариство поетів, малярів, філологів, антитетична акаде-
мія маринізму ХVІІ — ХVІІІ ст., заснована в Римі.

Арлекінада — фарс, в якому головний герой Арлекін вважається тра-
гічною фігурою в чорній масці; одягнений у картатий чорно-білий 
одяг та білі панчохи, змушений проти волі тішити публіку, розігру-
вати недоладні сцени, що викликають сміх.

АРМУ (Асоціація революційних митців України) — малярська асоці-
ація (Київ, 1925-32), в якій провідну роль відігравали бойчукісти.

АРП (Ассоциация руських писателей) — літературне об’єднання, 
утворене в 1926 у Києві, в 1930 перейменоване на «Коммуну пи-
сателей».

Арсенал художніх засобів — сукупність зображально-виражальних 
засобів у літературному творі.

Артикуляція — діяльність органів мовлення при звукотворенні.
Артис — компоненти стопи давнього грецького вірша.
Артист — виконавець мистецьких творів, певних ролей у спектаклях, 

естрадних концертах, циркових виставах тощо.



37

Артистизм — висока майстерність, віртуозність митця.
Артистичний вісник — ілюстрований мистецький щомісячник, що ви-

ходив у Львові (1905) за редакцією І. Труша та С. Людкевича.
Артистично-літературні новини — серія видань, здійснена в 1893-

1900 В. Щуратом.
Артурівські легенди — народні легенди кельтів Уельсу, що відобража-

ють специфічне поняття «Суть Британії» (“The Matter of Britain”).
Аруз — сформована в арабському віршуванні, згодом поширена у 

перському і тюркомовному віршуванні квантитативна система, 
основою якої є передусім фонетична специфіка арабської мови з 
наявністю у ній довгих та коротких голосних звуків.

Архаїзація — запровадження в літературному творі будь-якого жан-
ру застарілої лексики задля відтворення колориту минулого або 
урочистого стилю.

Архаїзм — слово, його форма або мовний зворот, що на даному етапі 
розвитку мови застрів або зовсім вийшов із загального вжитку. У 
певному контексті архаїзми надають мові твору урочистого зву-
чання.

Архаїзми — застарілі слова, вжиті для відтворення колориту епохи.
Архаїка — ранній етап розвитку мистецтва, усної та писемної словес-

ності; поняття, що переважно стосується єгипетської, шумер-
сько-вавилонської, давньогрецької доби.

Архебуліон — запроваджений в античне віршування поетом Архебулі-
єм різновид асинартету, в якому перша частина віршового рядка 
виявлялася просо диком або дактилічною каталектичною трипо-
дією з анакрузою, а друга частина півверса була формою райцан-
ського колона.

Археї — елементи духовної традиції, що постійно відтворюються у 
людській практиці, передбачають проекцію давнього міфу на від-
мінні сюжети, ніби з ним не пов’язані, фіксуються в усній та пи-
семній творчості.

Археписьмо — неможливість відтворення первісного тексту будь-яки-
ми означу вальними засобами, підтверджує нестабільність ідеї 
самтожного, не схожого на будь-яке інше первісне письмо.
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Архетип — прообраз, ідея, первинний мотив, теоретично вірогідна 
форма.

Архетипна критика — різновид сучасної критики психологічно-гене-
тичної специфіки художнього (чи будь-якого іншого) феномену, 
підґрунтям якої є концепція К.-Г. Юнга.

Архетипний образ — прообраз колективного несвідомого, що усві-
домлюється людиною, відповідно наповнюється осмисленим до-
свідом, набуває ознак нумінозності.

Архілохів верс — віршовий рядок із двох півверсів відповідного чоти-
ристопного дактиля та тристопного хорея з дієрезою.

Архілохова строфа — строфа, запроваджена давньогрецьким пое-
том Архілохом.

Архітвір — досконалий твір, шедевр, зразок у доробку письменника, в 
літературі (мистецтві).

Архітектоніка — будова художнього твору як єдиного цілого, інте-
гральний взаємозв’язок, взаємозалежність, взаємозумовленість 
його основних складників.

Архічитач — ідеальний читач з вишуканим смаком, який би мав вибір-
кову реакцію на конкретний текст, попередньо уявляв його стиль, 
розумів значення твору у відповідному літературному середови-
щі, подавав би зразок його адекватного прочитання.

Асамбляж — різновид мистецтва об’єкта, гіпертрофований колаж, 
специфічна комбінація предметів на площині чи в просторі.

Асилабізм — особливість вірша, який в українській давній літературі, 
зокрема бароковій, існував поряд із силабічним, але не відпові-
дав його канонічним вимогам, часто тяжів до тоніки.

Асиметрична верстка — непропорційне, нестандартне розташування 
друкованого матеріалу на сторінці з використанням різних полі-
графічних засобів.

Асинартет — у давньогрецькій поезії — вірш, складений із двох різних 
метричних елементів, розмежованих дієрезою.

Асиндетон — будова переважно поетичного мовлення, з якого усу-
нуті сполучники задля експресивного увиразнення та стислості 
висловлення на зразок телеграфного стилю.
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Асклепіадова строфа — антична строфа, апробована елліністичним 
поетом-епіграмістом Александрійської доби Асклепіадом Са-
моським (ІІ ст. до н.е.).

Асонанс — багаторазове повторення у віршованій мові однакових го-
лосних звуків для підсилення її благозвучності. Іноді асонансом 
називають неточну риму, яка побудована на співзвучності, на збі-
гові тільки наголошених складів або навіть тільки наголошених 
голосних звуків.

Асонанс — повторення голосних.
Асоціативний монтаж — різновид монтажу, одночасне компонування 

теле- чи кінокадрів задля виявлення внутрішніх зв’язків між ними, 
формування у глядачів внутрішнього цілісного уявлення, чого до-
сягав О. Довженко у своїх кіноповістях.  

Асоціація — зв’язок між уявленнями, при якому одне уявлення в сві-
домості людини викликає інші, зумовлені або подібністю, або кон-
трастом, або суміжністю в часі чи просторі.

Аспанфут — Асоціація панфутуристів, утворена в 1921 у Києві на ос-
нові літературного угруповання «Фламінго», «Ударної групи по-
етів-футуристів» та науково-мистецької групи «Комкосмос» за 
ініціативою М. Семенка.

Аспис — київська Асоціація письменників (1923-24), до якої входили 
Людмила Старицька-Черняхівська, Наталя Романович-Ткаченко 
та інші.

Астеїзм — різновид іронії як тропа, похвала у вигляді осуду (чи навпаки).
Астрологічний міф — сукупність сюжетів та мотивів, об’єднаних у за-

гальний мета сюжет про залежність земного світу від астральної 
будови, поширений здавен у науково-магічній практиці.

Астронім — різновид псевдоніма, замість вибраного імені та прізви-
ща, утворений різними друкарськими знаками.

Астрофічний вірш — вірш, в якому відсутнє симетричне членування 
на строфи, рядки, що можуть бути як рівно-, так і різноскладови-
ми, вільно переходять від двовірша у чотиривірш тощо.

Атонування — своєрідність метричного стопного вірша, в якому відбу-
вається послаблення або втрата наголосу у слові, що має друго-
рядну роль у реченні.


