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ПРИЙОМИ МЕЛОДИЗАЦІЇ У ЗБІРЦІ
МАР’ЯНИ САВКИ «КВІТИ ЦМИНУ»
Кудряшова Оксана Валентинівна. Прийоми мелодизації у збірці Мар’яни
Савки «Квіти цмину».
У статті автор аналізує поняття «мелодика», «мелодизація», послуговуючись
набутками попередників. Визначаючи прийоми мелодизації, досліджує збірку
Мар’яни Савки «Квіти цмину». До таких прийомів відносить евфонію, яка у авторки
активно виявляє себе у ряді алітерацій та асонансів. Залучаючи увесь об’єм
проаналізованих рим, визначає: неточні, які превалюють у текстах, найбільше є
оригінальними, що несуть смислову функцію. Визначаючи різні положення рими (як
кінцеві, так і внутрішні), наводить їх приклади.
Подаючи приклади майстерного поєднання різних звуків у різних позиціях
віршорядків, чіткого та зламаного ритму, авторка статті доводить вправність
мисткині у передачі «духу музики» та її підвищеної уваги до форми вірша.
Послуговуючись термінологією Б. Ейхенбаума, тип інтонації віршів збірки
«Квіти цмину» визначає наспівним, а певну кількість віршів авторка статті сміливо
відносить до зфольклоризованих, народнопісенних типів (за структурою, формою
та мотивами).
Серед інтонаційних фігур, анафори та епіфори, наводячи певні приклади,
авторка звертає увагу на можливість їх поєднання в одному тексті.
Ключові слова: мелодизація, інтонація, інтонаційні фігури, евфонія, ритм,
рима.
ТЕКСТ СТАТТІ
ДЖЕРЕЛА
Кудряшова Оксана Валентиновна. Приемы мелодизации в сборнике
Марьяны Савки «Цветы бессмертника».
В статье автор анализирует понятия «мелодика», «мелодизация», опираясь на
опыт предыдущих ученых. Определяя способы мелодизации, исследует сборник
Марьяны Савки «Цветы бессмертника». К таким приемам относит эвфонию,
которая у автора активно проявляется в ряду аллитераций и ассонансов. Используя
весь объем проанализированных рифм, определяет: неточные, которых большинство
в текстах, больше всего оригинальны, и несущие смысловую функцию. Определяя
разные положения рифмы (как внутренней, так и внешней), приводит примеры.
Приводя примеры мастерского объединения разных звуков в разных позициях
строки, четкого или сломанного ритма, автор статьи доказывает умение поэтессы
в передаче «духа музыки» та ее повышенного внимания к форме стихотворений.
Используя терминологию Б. Эйхенбаума, тип интонации стихотворений
определяет напевным, а некоторые тексты смело называет сфольклоризованными,
народнопесенными типами (за структурой, формой и мотивами).
Среди интонационных фигур, анафоры и эпифоры, приводя определенные
примеры, автор статьи обращает внимание на возможности их объединения в
одном тексте.
Ключевые слова: мелодизация, интонация, интонационные фигуры, эвфония,
ритм, рифма.

Oksana V. Kudryashova. Methods of melodization in the book of poems
“Everlasting flowers” by Mariana Savka.
The article examines the concept of “melody”, “melodization”, using works by earlier
investigators. Defining methods of melodization, author explores the book of poems
"Everlasting flowers” by Mariana Savka. These methods include euphony that actively
manifested itself in a number of alliteration and assonance. Involving all volume of the
analyzed rhymes, author defines: inexact one, that prevail in the texts, most are original,
bearing semantic function. Defining different positions of rhyme (both final, and internal),
investigator gives their examples.
Giving examples of a skillful combination of various sounds in different positions
verses, the clear and broken rhythm, the author of the article proves skillfulness of the
poetess in the rendering of "spirit of music" and her increased attention to the form of the
poem.
Using Eichenbaum's terminology, the type of poems intonation in the book of poems
“Everlasting flowers” author defines as a songful, and a certain quantity of poems can be
safely carried to folklorized, folk song types (in a structure, form and motives).
Among intonation figures of an anaphora and epiphora, giving certain examples, the
author pays attention to the possibility of their combination in one text.
Key words: melodization, intonation, intonational figures, euphonia, rhythm, rhyme.

