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ПРОПОЗИЦІЯ НООСИМБІОЗУ ЛЮДСТВА ТА БІОСФЕРИ

Актуальність цієї нашої спільної праці очевидна і не потребує пояснень. Наша оцін-
ка стану розробки обраної проблеми суперечлива, адже існує дуже багато хороших 
праць з аналізом стосунків людства і довкілля, але нам невідомі непомилкові прогнози 
майбутнього. Що ще гірше – відсутні реальні проекти ліквідації загроз пандемій і різно-
манітних колапсів. Політики і науковці пропонують переходити з викопного палива на 
«зелене», ліквідувати нерівність між багатими і бідними, різко зменшити промислове 
забруднення довкілля і навчитися повторно використовувати матеріал речей, що йдуть у 
сміття. Але це не вирішує глобальних проблем. 

Метою нашої статті є пошук рятівної ноотраєкторії руху людства від пандемічної су-
часності до гармонійного співіснування всієї популяції людей з біосферою Землі. Вужче 
і конкретне завдання вбачаємо у віднаходженні тих матеріальних та інтелектуальних 
засобів, що дадуть змогу назавжди ліквідувати небезпеку не тільки від пандемій, а й від 
ще небезпечніших колапсів – екологічного, духовно-інтелектуального та інших. 

Виклад результатів розпочнемо з нагадування про те, що професор з Німеччини  
Е. Геккель ще в 1866 році увів поняття «екологія» і попередив про небезпеку екологіч-
ного колапсу. Людство почуло Е. Геккеля у другій половині ХХ ст. після багатьох інду-
стріальних катастроф. У наш час не бракує передбачень екологічних та інших нещасть, 
які надійдуть десь після 2050 року. 2020-й рік з його апокаліптичною коронавірусною 
пандемією засвідчив, що біда настала раніше, як її передбачали, а реальних засобів лік-
відації можливості її повторення не запропонував ніхто на планеті.

Ми пропонуємо засоби для порятунку людства і досягнення його ноосимбіозу з ви-
лікуваною біосферою у цих тезах та більш детальних працях. Так сталося, що перший 
з авторів (Корсак К., 2000) помітив у великому потоці нових нанотехнологій дві іде-
альні – екологічно чисті. Вдалу назву, яка б полегшувала поширення інформації про це 
відкриття, пощастило запропонувати у 2010 р. – ноотехнології (nootechnology – мудрі 
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технології). Очевидно, що вона добре узгоджувалася з відомою пропозицією В. Вернад-
ського назвати симбіоз людства і довкілля «ноосферою». Вкажемо перші чотири ноотех-
нології для підтвердження їх екобезпечності: 

«1) створення з біологічних відходів з використанням специфічних бактерій пластич-
них мас з нормальними механічними властивостями, які достатньо швидко саморозкла-
даються у довкіллі; 

2) трансформація з допомогою дешевих фотокаталізаційних сполук звичайного по-
глинання світла в ефективне біообеззараження поверхонь тіл і повітря у приміщеннях; 

3) формування дисплейних та інших органічних плівок з допомогою керування змі-
нами вірусів й подібних наноструктур; 

4) перетворення шляхом використання життєдіяльності бактерій шару піску у міц-
ний пісковик, застосовний у будівництві» [1, с.22].

Подальші дослідження мали наслідком пропозицію нових виробничих і гуманітар-
них ноотехнологій та десятків ноонаук (отримане авторське свідоцтво на 225 нових тер-
мінів [2]). На цій основі ми сформували нове бачення сучасного стану популяції Homo та 
значно удосконалили футурологічні передбачення зарубіжних та українських науковців. 

Спробуємо максимально лаконічно повідомити читачам і зміст ноовідкриттів, і пра-
вильний прогноз майбутнього. Нам необхідний рис. 1.

Рис. 1. Схема технологічної та світоглядної еволюції людства 

Нагадаємо, що модель еволюції людства у вигляді вказаних на рис. 1 трьох «хвиль» 
і почергової зміни чотирьох суспільств запропонував у 1980-х роках американський 
соціолог і футуролог Е. Тоффлер (1928-2016). Понад усе він цінував «третю хвилю» і 
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вважав її головною. Науковці світу підтримали цю думку і запропонували для четверто-
го суспільства, як вказано на рис.1, багато назв. Та у разі достатньо критичного аналізу 
всіх подій легко довести, що «третя хвиля» набагато менша від перших двох, адже не 
змінила фундаментальні засади життєзабезпечення – вони лишилися індустріальними, 
отже, шкідливими для довкілля. Порятунок людства неспроможні забезпечити ні великі 
комп’ютери, ні малі гаджети, ні алхімічні, ні смарт-технології. Єдина можливість - то-
тальне використання ноопроцесів і ноознань. 

Як свідчить рис. 1, ми поліпшили схему Е. Тоффлера «ноохвилею», що створюється 
ноотехнологіями і ноонауками, частина яких вказані на рис. 1. Саме їх висока мудрість і 
досконалість створює позитивну есхатологію.

Ми не вважаємо «відкриттям» таке формулювання: для зупинення епідемії чи панде-
мії у зародку слід ізолювати людей так надійно, щоб вони ніяк не могли контактувати 
і поширювати хворобу все далі і далі. У відомих нам публікаціях щось подібне вважали 
нереальним задумом (чи мрією). І справді – технології й інші реалії сьогодення роблять 
ізоляцію неможливою.

Але висловлена мрія може стати рятівною дійсністю у разі заборони індустріальних 
технологій і розвитку ноотехнологій, альтернативного виробництва і багатьох інших ін-
новацій, що вже існують в поодиноких лабораторіях, але не досягли досконалості і не 
поширилися по планеті. Необхідно в найближчі роки створити для всіх родин засоби для 
автономного самозабезпечення на інтервал часу від тижня до місяця. 

Перше завдання – надати кожній родині надійне джерело електричної і теплової енер-
гії, друге – забезпечення питною водою, третє – виробництво їжі та іншого необхідного. 

Сучасні точні науки близькі до вирішення першого завдання, адже мають значні успі-
хи у «сонячній» енергетиці. Тут ми сподіваємося на наноплівкові перовськітні (СаTiO3) 
фотоелементи, хоч можливі й інші варіанти. Цю плівку не треба розташовувати перпен-
дикулярно до сонячних променів, краще поєднувати з поверхнею мало не всіх об’єктів. 
Перовськіт є поширеною у світі та Україні сполукою титану, а через надзвичайно малу 
товщину фотоелемента для достатньо потужної «родинної електростанції» його потріб-
но менше половини склянки. Прогрес «у плівках» зараз дуже загальмований опором 
виробників дорогих кремнієвих фотопанелей, які прагнуть амортизувати витрати і за-
робити купу грошей. 

Більш серйозною перешкодою для науковців та інженерів є труднощі зі створенням 
дешевих акумуляторів по-справжньому великої ємності (літію дуже мало і коштує він 
феноменально дорого). Та й ця проблема буде невдовзі вирішена чи у разі використання 
натрію, чи якось інакше.

У даний момент існує багато варіантів приладдя для отримання питної води з со-
лоної чи забрудненої, нарешті, для вловлювання її безпосередньо з повітря (це можливо 
навіть у пустелі). Як не раз бувало в минулому, дуже дорогі вироби перетворюються у 
дешеві і доступні всім, якщо активізувати мізки і перейти від штучного виробництва до 
максимально масового. 

Для перетворення в їжу будь-якої органіки слід «трошки» удосконалити наявні уні-
кальні 3D-принтери (їх краще називати «реплікаторами»). Нове житло і майже все інше 
можна буде виготовляти з наноцелюлози та поширених (як пісок і глина) природних ре-
човин. 
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Безперечно – створення необхідних комплексів устаткування для родинної самоізо-
ляції на тиждень-другий є серйозним і дуже вдячним завданням для сучасних науковців 
та інженерів. Наші приблизні і, щиро кажучи, доволі оптимістичні підрахунки вартості 
такого комплексу на кінець 2025 року дали цифру 30 000 $. Якщо поліпшити наявні і 
сподівані технології і доручити тиражування країнам Східної Азії, то ціна зменшиться 
до 10 000 $. 

Враховуючи для майбутнього населення Землі (це 8 або 9 мільярдів чол.) кількість 
родин чи малих «доцільних» груп, отримаємо мінімальну суму для подолання небезпеки 
нових пандемій – 50-60 трильйонів доларів США, Це багато, але не фантастично багато, 
адже приблизно таким був «до коронавірусу» валовий річний продукт для всієї планети, 
з якого на зброю людство витрачає понад 2 трильйони. Шануючи слово «десятина», мож-
на сподіватися на виконання нашого антипандемічного проекту за 10-15 років. 

Перейдемо до пошуків виконавців проекту. На ООН чи щось подібне сподіватися не 
можна, адже отримаємо тільки балаканину і застосування «вето» там, де воно цілковито 
неприйнятне. США і ЄС більше схильні до балачок, а росіяни просто розкрадуть усі 
кошти. 

Чи не єдина надія – сучасний Китай, що вирішив після понад 500 років менталь-
но-морального занепаду повернути собі світове лідерство. Є шанси, що у цій справі до 
Китаю приєднається не тільки І. Маск й окремі інші бізнесмени, а й чимало успішних і 
менших від Китаю держав, населення яких також не шанує слово «хабар».

Очевидно, що створення мільярдів сонячних електростанцій разом із засобами мате-
ріального родинного самозабезпечення сформує систему захисту не тільки від пандемій, 
а й від надходження Екологічного колапсу і сприятиме усуненню кількох інших небез-
пек. Більшість з них, як духовно-інтелектуальний колапс, пов’язані з багатьма десятками 
недоліків поведінки і мислення сучасних людей, успадкованих від давноминулих часів 
[3]. Їх кількість приблизно удесятеро перевищує сукупність позитивних рис, (альтруїзм, 
чесність, порядність та ін.). 

Ми доволі низько оцінюємо спроможність сучасних Homo ефективно діяти в перед-
баченому нами «ноотехнологічному раю». Це твердження означає, що не можна споді-
ватися на те, що одного лише повного забезпечення людей вказаними та ще новішими 
засобами вистачить не тільки для боротьби з колапсами, а й для суспільної рівноваги, 
успішного співжиття з біосферою і бажаного розвитку моральності людей аж до досяг-
нення ноогуманістичного світогляду та розвиненого критичного ноомислення.

Тут своє вирішальне слово повинні сказати гуманітарії, насамперед вихователі, пе-
дагоги і психологи. Для успіху їм корисно буде доповнити свої знання і вміння тими до-
сягненнями, які зібрали і продовжують збільшувати всі науки, що поглиблено вивчають 
людину, насамперед, закони діяльності головного мозку і нервової системи. Особливо 
корисні етологія, ноопедагогіка, ноопсихологія, ноокогнітологія і кілька подібних. Цими 
засобами можна сподіватися виховати людей ХХІ століття, які, зокрема, володітимуть 
ноомисленням, яке поєднуватиме в собі використання вказаних новітніх знань і засто-
совне для будь-якого вікового інтервалу. 

Доведемо, що ноомислення набагато краще від мудрості. Ми заперечуємо загаль-
новідоме переконання у тому, що найдосконалішим варіантом мислення є «мудрі мір-
кування», які поєднують звичаї, логіку, досвід, обережність і розсудливість. Тому, як 
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засвідчують автори багатьох прогностичних публікацій, майже всі надії на порятунок 
людства необхідно пов’язувати з його об’єднанням через «мудрість». 

На жаль, тут відбувається помилкове ототожнення бажаного з можливим. Легко ба-
чити, що мудрість є продуктом соціально-культурного і фізіологічного розвитку, тому 
правила і норми мудрого мислення різних народів мають грандіозні відмінності. Ми пе-
реконані у цілковитій неможливості негайного узгодження культур і цінностей ісламу 
та християнства. Усі сподівання ми покладаємо на те, що системи освіти майбутнього 
формуватимуть у дітей і молоді ноомислення на основі ноонаук. Не «інформаційну гра-
мотність» мають надавати усім представникам нових генерацій середні і вищі школи, а 
глибокі ноознання про себе та всіх інших представників популяції Homo. 

Спроби авторів поширити висловлені уявлення і пропозиції на широкі загали вияви-
лися марними: урядовці усіх рангів гранично заклопотані «самозабезпеченням»; оточен-
ня наших і зарубіжних лідерів найбільше переймається їх захистом від інформації, яка 
надходить від усіх інших людей; працівники ЮНЕСКО і ООН узагалі не відгукнулися на 
наші листи. Надзвичайно негативну роль відіграють сучасні електронні та інші ЗМІ, які 
стали джерелом брехні і залякувань. Очікувати від них добра неможливо.

І все ж ми сподіваємося на ноосимбіоз людей і біосфери. Ноотехнологій уже не чо-
тири, а майже десять. На деякі ноонауки розпочали звертати увагу молоді науковці. А 
раптом після «коронавірусного шоку» все людство порозумнішає аж до свідомого ви-
конання антипандемічного проекту?
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ДИСКУРСУ

Тексти – це живі документи, – ось основний посил дискурс-аналізу.
 … повсякчас, коли ми пишемо або говоримо, ми неминуче відтворюємо 

фрагменти раніших текстів і мови і одночасно, щось додаємо. 
Коли люди слухають нашу мову й читають наші тексти, 
вони їх знову трансформують, переосмислюють з інших

позицій і включають у практику в нових контекстах ...
М. В. Йоргенсен, Л. Дж. Філіпс

Сучасні науковці торкаються актуальних питань і різних аспектів аналізу дискур-
су. При вивченні зв’язків між соціальною реальністю й дискурсом саме дискурс-аналіз є 
основним методом дослідження соціально-політичних явищ та феноменів. Особливого 
значення активній ролі дискурсу в конструюванні соціального світу надається в кри-
тичному дискурсивному аналізі Нормана Феркло (N. Fairclough (1999)) і історичному 
дискурс-методі Рут Водак (R. Wodak (1998)), які застосовуються до аналізу комунікації 
в різних соціальних і громадських організаціях при дослідженні соціальних і національних 
проблем різного ступеня публічного вияву. 

Ключові слова: дискурс, дискурс-аналіз, сучасна полінаціональна англійська мова. 

Вступ. 
У сучасній парадигмі лінгвістичного знання дискурс-аналіз витлумачується як зна-

чний міждисциплінарний напрям, теоретичний і методологічний апарат якого виник 
на основі теорій та методик лінгвістичних і соціальних наук. Основна тенденція роз-
витку сучасного дискурс-аналізу репрезентована його загальною інтерпретативною 
спрямованістю [6, c. 117]. 

У сучасних лінгвістичних студіях існує значна кількість методів дискурсивного й 
текстового аналізу. Найбільш популярними й досить обґрунтованими постають такі 
дискурсивні практики: соціо-когнітивний аналіз (Т. Ван Дейк); конверсаційний аналіз 
(Дж. Сакс, Е. Щеглофф, Г. Джефферсон); етнографія комунікації (Д. Хаймс); спосо-
би категоризації участі (Дж. Сакс); об’єктивна герменевтика (У. Оверман); наративна 
семіотика (А. Греймас); SYMLOG (Р.Ф. Бейлс, Е. Коен); контент-аналіз (Б. Берельсон, 
К. Мертен); функційна прагматика (К. Еліху, Дж. Ребайн); теорія відмінностей в тексто-
вому аналізі (С. Тічер, М. Мейер); критичний дискурс аналіз та історичний дискурс-ме-
тод (Н. Феркло, Р. Водак); обґрунтована теорія (Б.Г. Глейзер, А. Страусс); використання 
корпусів текстів (Б. Грос, М. Стаббс, Д. Румелхарт); дослідження інформаційного по-
току (У. Чейф); дискурсивний аналіз із позиції структуралізму (М. Фуко); дискурсивна 
психологія (М. Уетерелл, Дж. Поттер); дослідження соціальної сфери як дискурсивної 
конструкції (Е. Лакло, Ш. Муфф); комунікативне спрямування дослідження дискурсу 



11

(Ф. Бацевич, А. Загнітко, М. Макаров, Ю. Прохоров) і інші. Кожен зі згаданих учених 
застосовує власний підхід до опису та вивчення дискурсу (відповідно до цілей і завдань 
дослідницької роботи та до особливостей фактичного матеріалу), що свідчить про 
відсутність загальноприйнятої моделі дискурсивного аналізу. Це й зумовило актуальність 
нашої статті. Дискурс-аналіз – міждисциплінарна галузь знання, яка включає методики та 
прийоми літературознавства, стилістики, філософії, психології, соціології, етнографії та ін. 

Метою статті є аналіз наявних тенденцій дефініції «дискурс» та підходів до дискурс-
аналізу. Для реалізації мети статті постають такі завдання: розглянути різні дефініції терніму 
«дискурс» у роботах сучасних вчених, дослідити методологію аналізу дискурсу, обґрунтувати 
найбільш релевантні методи дискурс-аналізу для вивчення соціального-політичного дискур-
су, який функціонує в системі сучасної полінаціональної англійської мови.

У пропонованій роботі зупинимося на розгляді деяких із них, а саме на 
комунікативному напрямку дослідження дискурсу (М. Макаров, Ю. Прохоров), кри-
тичному дискурс-аналізі (Н. Феркло) та історичному дискурс-методі (Р. Водак) як на 
найбільш придатних для аналізу соціально-політичного дискурсу, який функціонує в 
системі сучасної полінаціональної англійської мови.

1. Дефініція та підходи до визначення дискурсу і дискурс-аналізу. 
Дискурс як явище лінгвальної та екстралінгвальної реальності є складним і багато-

плановим феноменом, що зумовлює значну кількість дефініцій згаданого поняття. Різні 
визначення дискурсу зводяться до трьох основних підходів, а саме: формального – з по-
зиції формально орієнтованої лінгвістики (A.-B. Stenstrom 1994; E.H. Steiner, R. Veltman 
1988; M. Stubbs 1983; D. Schiffrin 1994 )); функційного – з позиції (принципів) функціона-
лізму (R. Fasold 1990; D. Schiffrin 1994; G. Brown, G. Yule 1983); ситуаційного з позиції 
акценту на інтеракції форми та функції (H.H. Clark 1992; P. Drew 1995; J. Renkema 1993; 
D. Schiffrin 1994) [8, с. 17-18].

Формальна інтерпретація дискурсу (як явища складного, динамічного, багатогалу-
зевого [3, с. 5]) відображена в дефініції його як «утворення, вищого за рівень речення... 
»; у функційній інтерпретації дискурс тлумачиться як уживання мови, а саме «мови у 
всіх її різновидах ...»; у ситуативній інтерпретації дискурсу враховуються «соціально, 
психологічно й культурно значущі умови й обставини спілкування, тобто поле прагма-
лінгвістичного дослідження» [8, с. 22]. Саме останній підхід ми враховуватимемо при 
вивченні публічного та публіцистичного дискурсів у різних лінгвокультурних ареалах 
полінаціональної англійської мови (північноамериканському, австрало-новозеландсько-
му, азіатському й африканському). 

При культурно-ситуативній інтерпретації дискурс трактують як «мовлення, зануре-
не у життя», «зв’язний текст у сукупності з екстралінгвальними прагматичними, соціо-
культурними, психологічними та іншими чинниками; текст, узятий у подієвому аспекті; 
мову, котра розглядається як цілеспрямована соціальна дія, як компонент, що бере участь 
у взаємодії людей та в механізмах їхньої свідомості (когнітивних процесах)» [5, с. 136-
137]. У подальшому дослідженні, виконаному в межах когнітивно-дискурсивної пара-
дигми, наведену дефініцію дискурсу приймаємо як робочу. Безперечно, дискурс реагує 
на соціокультурні модифікації та зміни в суспільстві, їх наслідком є породження нових 
реалій та цінностей [2, с. 170]. Зміст і форма дискурсу залежать від соціального (а також 
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індивідуального) способу мислення представників певного соціуму, але й сам дискурс 
своїм змістом та формою впливає на його свідомість [1, с. 19].

Термін «аналіз дискурсу» запропонував Зелліґ Харріс (Z.S. Harris) у середині ХХ сто-
ліття (1952). Учений, намагаючись описати зв’язний текст на підставі дистрибутивного 
методу із залученням аналізу соціокультурної ситуації [5, с. 136-137], визначає обраний 
підхід як «метод аналізу зв’язного мовлення» та використовує його для розширення де-
скриптивної лінгвістики та співвідношення мови й культури [6, с. 31].

У сучасній парадигмі лінгвістичного знання застосовується міждисциплінарний 
підхід до вивчення дискурсу, який охоплює різні галузі знань, а саме: філософію, етно-
графію, соціологію, психологію, стилістику, літературознавство та ін. Аналіз дискурсу 
включає в себе вивчення мови як соціального явища (соціолінгвістичний аналіз кому-
нікації американська школа Е. Щеглова і Р. Закса), як лінгвального вживання (німецька 
школа П. Хартмана та П. Вундерліха), як логіко-семіотичного дискрибування окремих 
видів текстів оповідних, політичних тощо (А. Греймас, Є. Ландовський та ін.), а також 
дослідження моделювання генези мовленнєвих актів у когнітивній психології, вивчення 
етнографії комунікативної діяльності в антропологічних дослідженнях та ін. [5, с.136-
137]. Дискурси існують, виникають і зникають у межах окремого соціокультурного 
соціоісторічного середовища, яке визначає й репрезентує специфіку, сутність і форму 
мовної комунікації [7]. На думку сучасних лінгвістів [13], дискурс-аналіз це комплекс 
взаємопов’язаних підходів до вивчення дискурсу, тобто підходів, які передбачають збір 
та обробку інформації, а також і певні теоретичні й метатеоретичні припущення, сукуп-
ність певних методів та принципів вивчення [13]. 

Невід’ємним конституентом вивчення дискурсу є прагматична ситуація, яка слугує 
«для визначення зв’язності дискурсу, його комунікативної адекватності, для з’ясування 
його імплікацій та пресупозицій, для його інтерпретації» [5, с. 136]. На основі фреймів 
(типова ситуація) та сценаріїв (у них підкреслюється розвиток ситуації) моделюється 
контекст будь-якого дискурсу. Одним зі складників аналізу дискурсу є ментальні процеси 
репрезентантів комунікативних актів, а саме психологічні, соціокультурні, етнографічні 
форми й стратегії породження та сприйняття мовленнєво-розумової комунікації в певних 
умовах і ситуаціях (як, наприклад, вибір засобів для досягнення мети спілкування, сту-
пінь зв’язності мовленнєвого акту, співвідношення суб’єктивного і загальноприйнятого, 
імпліцітного й експліцитного стосовно до контексту дискурсу тощо) [5, с. 136-137].

2. Комунікативне спрямування дослідження дискурсу (М. Макаров, Ю. Прохо-
ров). 

Дискурс-аналіз вивчає інтерактивні, соціокультурні сторони мовної комунікації [6, с. 
31]. За М. Макаровим дискурс постає як «специфічна для конкретної культури й соціуму 
мовна реалізація, що конструює певний «соціальний порядок»» [6, с. 201]. На макрорівні 
для його вивчення застосовують підходи різних гуманітарних наук (психології, соціології, 
філософії та ін.), на мікрорівні лінгвістичні підходи, що розвивають методологію 
дискурс-аналізу. Загалом обидва рівні зводяться до дослідження соціально-культурної 
динаміки суспільства. Учений розглядає мовну комунікацію з точки зору категоризації 
соціальних феноменів [6, с. 201].

Відзначаючи багатозначність терміна «дискурс-аналіз», М. Макаров, подаю-
чи різні дефініції дискурсивного аналізу, використовує таку: в широкому розумінні 



13

дискурс-аналіз представлений як комплексна сфера вивчення комунікації на підставі ви-
вчення її функції, форми й зумовленості (ситуативної, соціально-культурної та ін.) [6, 
с. 98]. Дискурс-аналіз, виступаючи принципом, методом і самостійною дисципліною, 
має спрямованість на комплексне інтегральне дослідження вербальної комунікації, що є 
об’єктом лінгвістичного аналізу з опорою на прагмалінгвістічний підхід [6, с. 3]. 

Дискурс-аналіз це і теорія мовного спілкування, і інструмент набуття нових знань, 
його можливості не обмежуються тільки лінгвістичним дослідженням. Так, матеріал 
дослідження складається з аналізу транскриптів відео- й аудіозаписів мовних подій актів 
у сукупності з різними етнографічними характеристиками, у комплексі з даними експе-
риментального (активного) та природного (пасивного) спостереження; тексти ЗМІ та 
різних субкультур становлять найбільший інтерес також для аналізу соціокультурного 
аспекту дискурсу [див. 6, с. 100]. 

Дослідження великої кількості комунікативних ситуацій з точки зору взаємодії 
кореляції форми та функцій заслуговує міждисциплінарного підходу, оскільки потребує 
застосування понятійно-теоретичного апарату й цілої низки методик суміжних наук. 
Комплекс даних соціологічного, етнографічного, психологічного, літературознавчого, 
стилістичного, філософського напрямів дисциплін найбільш актуальний для 
комунікативного дискурс-аналізу, а також для дослідження найбільш відповідних до 
аналізу мови екстралінгвальних факторів [6, c. 105]. 

У роботі М. Макарова дискурс-аналіз представлений у реалізації спроби інтеграції 
цілого комплексу підходів, методик і термінологічного апарату соціальних наук: синтез 
наукових ідей із філософії, соціології, психології, мовознавства та ін., які стосуються до 
комунікативних процесів, їх зв’язків із соціумом, особистістю, культурою, ідеологією 
тощо. У діапазон досліджуваних питань дискурс-аналізу входять соціально-психологічні, 
культурні, антропологічні й етнографічні аспекти дослідження. Учений виокремлює 
такі моделі комунікації: інформаційно-кодова, інференційна, інтеракційна. Він також 
розробляє інтеракційно-феноменологічну модель дискурс-аналізу, яка представлена та-
кими основними категоріями дискурсу: комунікативна ініціатива, комунікативні ходи, 
соціальний дейксис, метакомунікація, когезія й когеренція дискурсу, комунікативна 
стратегія, зміна комунікативних ролей. Автор розуміє «мовне спілкування як колектив-
ну дію, котра передбачає участь усіх членів соціуму сукупного суб’єкта спілкування», 
і саме в цьому полягає сенс інтеракційної моделі спілкування, а також відбивається 
інтерпретативна й регулятивна активність комунікантів [6, c. 242-243]. Одиниці дискурс-
аналізу: мовний акт, комунікативний інтерактивний хід, мовленневий та дискурсивний 
акт, репліка репліковий крок, обмін, інтерактивний блок, інтеракція, трансакція, мовна 
подія. Термінологія підходу М. Макарова: лінійність дискурсу, пропозиція, референція, 
експлікатура, імплікатури, інференції, релевантність, пресупозиція, когезія й когеренція, 
комунікативний аналіз мовного спілкування. 

Здійснивши дискурс-аналіз певної комунікативної ситуації (окремих фрагментів 
мовної події), М. Макаров робить спробу інтерпретації комплексу соціальних наук, які 
досліджують індивіда й різні громадські інститути. Тобто методологічна домінанта роз-
початого аналізу дискурсу репрезентована в переосмисленні комунікативної лінгвістики, 
і тому особливу увагу М. Макаров приділяє комунікації в лінгвістичній парадигмі 
знання. Думка за допомогою комунікації та певних конвенцій набуває соціальної 
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форми. У діапазон такого дискурс-аналізу включені соціально-психологічні, культурно-
етнографічні, антропологічні аспекти вивчення лінгвального феномена [6, с. 241]. Автор 
доходить висновку, що дискурс-аналіз є значним перспективним напрямком підходом як 
у вивченні мовного спілкування, так і в дослідженні різних соціальних наук [6, с. 245]. 
А інтеграція різних підходів до вивчення одного феномена дає можливість більш повно 
досліджувати дискурс, співвідносячи мовні матеріали з соціологічними, етнографічними, 
психологічними, а також доповнюючи якісний аналіз кількісним [6, с. 117]. 

У роботі «Дійсність. Текст. Дискурс» Ю. Прохоров відзначає, що комунікація містить 
такі нерозривні конституенти: дійсність, у сфері якої вона відбувається, а також текст і 
дискурс. Під текстом автор розуміє одиницю, яка забезпечує змістовно-мовну підставу 
комунікації, під дискурсом одиницю, що забезпечує змістовно-мовну підставу взаємодії 
репрезентантів мовного спілкування. Дискурс, будучи екстравертивною фігурою 
комунікації, представлений «сукупністю вироблених форм практики організації й 
оформлення змісту комунікації» репрезентантів певного лінгвокультурного соціуму [8, 
с. 34].

Автор розглядає й аналізує структуру та зміст комунікації, спираючись на такі три 
взаємопов’язаних (що функціонують у континуальній взаємодії і взаємовпливі) консти-
туенти комунікації: текст (інтровертивна фігура), дискурс (екстравертивна фігура), дій-
сність ситуації спілкування (реальна фігура) [8, с. 45]. Вивчення дискурсу відбувається з 
таких позицій: «комунікативні наміри автора; взаємини автора й адресатів; всілякі «об-
ставини», значущі й випадкові, загальні ідеологічні риси та стилістичний клімат епохи 
загалом і того конкретного середовища й конкретних особистостей, яким адресоване 
повідомлення прямо або опосередковано; жанрові та стильові риси як самого повідо-
млення, так і тієї комунікативної ситуації, у яку воно включається; безліч асоціацій із 
попереднім досвідом, що потрапили в орбіту розгляданої мовної дії» 

Необхідною умовою аналізу дискурсу неодмінно є «аналіз умов соціального контек-
сту» [8, с. 21]. Аналіз дискурсу репрезентує підхід, для якого характерне вивчення три-
валих відрізків мовлення (більших за пропозицію) у комплексі з вивченням соціального 
контексту ситуації [12, с. 74] [цит. за 8, с. 19].

Типологія дискурсу, яку можна реалізувати в комунікації, має таку структуру: ре-
альний, латентний, квазі- та віртуальний дискурси [8, с. 62, с. 65]. При аналізі дискурсу 
наводяться типи організації комунікації (експлікатівная, імплікатівной) і здійснюється 
аналіз на основі таких конституентів, як фігура дійсності, латентний текст, реальний дис-
курс, латентний квазітекст, латентний дискурс, квазідійсність), при цьому багатовимірна 
конструкція комунікації є організованою й чітко структурованою за єдиними прави-
лами [8, с. 102]. Термінологія розгляданого підходу: текст, дискурс, фігури дійсності, 
реальний, латентний, квазі- та віртуальний дискурси; реальний, латентний, квазі- та 
віртуальний тексти; експлікативна комунікація, імплікативна комунікація.

Основу структури комунікації складають три взаємопов’язані складники (текст, 
дискурс, фігури дійсності), що взаємодіють і впливають один на одного. Кожен із 
конституентів функціонує в таких станах: реальний, латентний, квазі- та віртуальний. 
Елементами, що пов’язують ці три конституенти у процесі комунікації, є стереотипи 
спілкування, прецедентні феномени, невербальні й ландшафтні елементи дійсності. 
При цьому комунікація розглядається як явище, репрезентоване такими станами: 
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експлікативний (відкритий, розгорнутий) та імплікативний (прихований), а дискурс 
кваліфікується як конгруентний, конвергнентний та дивергентний складник комунікації 
[8, с. 213]. Автор описує складники, що становлять основу його теорії: дійсність, текст, 
дискурс. 

3. Критичний дискурс-аналіз та історичний дискурс-метод (Н. Феркло, Р. Во-
дак).

Особливого значення активної ролі дискурсу в конструюванні соціального світу на-
дається в критичному дискурсивному аналізі Н. Феркло (N. Fairclough (1999)) [10, с. 
108-109]. На думку вченого, диркурс представлено як явище, що не лише конструює, а й 
конструюється: він постає як значна форма соціальної практики, що відтворює та змінює 
соціальні взаємини і значення ідентичності в суспільстві (відносини влади й соціуму), і 
водночас дискурс формується соціальними практиками та іншими структурами [11, с. 64].

Цей підхід релевантний для аналізу дискурсу як тексту, як дискурсивної практики і 
як практики соціальної. Під дискурсивною практикою науковець розуміє витворення та 
вживання тексту й розмови; дискурсивна практика є посередником між текстом та со-
ціальною практикою [10, с. 120, с. 122] (комунікативну подію автор розуміє як окремий 
приклад вживання мови, тобто стаття в публіцистичному виданні, інтерв’ю чи виступ по-
літика тощо [10, с. 119]), а соціальна практика в теорії критичного аналізу визначається 
як більш широка, ніж текст чи дискурсивна практика, і репрезентована комунікативною 
подією, котра розгортається в дискурсі, соціальна практика містить як дискурсивні, так і 
недискурсивні елементи, а кожна комунікативна подія це форма соціальної практики, що 
функціонує у творенні порядку дискурсу [10, с. 120, с. 123]. Дискурсивна практика без-
посередньо залежить від соціальної практики, і тому дискурс є «вбудованим» соціаль-
ним явищем. Такий підхід включає текстовий і соціальний аналіз ситуацій у суспільстві, 
а саме зв’язки між текстом, соціальними й культурними процесами та структурами [10, 
с. 117, с. 136]. Див. малюнок 2 [10, с. 121]. Оскільки головна мета критичного дискурс-
аналізу вивчення зв’язку між використанням мови та соціальною практикою, основний 
акцент у методі Н. Феркло зроблений на аналізові ролі дискурсивної практики та соці-
альних змін у суспільстві [10, с. 123]. 

Метою згаданого критичного дискурс-аналізу є дослідження «лінгвально-дискурсив-
ної зміни» соціальних, культурних феноменів та модифікацій у сучасному суспільстві. 
Цей підхід охоплює такі сфери, як організаційний аналіз, масова комунікація, проблема 
націоналізму й расизму, формування ідентичностей, масова комунікація та економічні 
(зокрема, ринкові) відносини, масова комунікація і політика та демократія [10, с. 110]. 
Підхід Н. Феркло передбачає текстоорієнтовану форму дискурс-аналізу, до якої входять 
три основні традиції: детальний лінгвістичний аналіз тексту (включаючи функційну гра-
матику М. Холлідея), макросоціологічний аналіз соціальної практики (включаючи тео-
рію М. Фуко), макросоціологічну, інтерпретативну традицію в соціології (включаючи 
етнометодологічний та конверсаційний аналізи) [11, с. 72].

Загалом дискурсивний аналіз формується на основі тривимірної моделі, яка репре-
зентує аналітичну структуру для емпіричного вивчення різних видів комунікації, а та-
кож суспільства в цілому. Отже, дискурс-аналіз комунікативної події зосереджений на 
таких аспектах: лінгвістичні особливості тексту (текст), процеси відтворення й спожи-
вання тексту (дискурсивна практика), більш широка соціальна практика, якій належить 
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комунікативна подія (соціальна практика) [10, с. 120]. Такий підхід до аналізу дискурсу 
включає конкретний лінгвістичний текстовий аналіз уживання мови в соціальній вза-
ємодії [10, с. 112]. 

Основна мета розгляданого аналізу відобразити зв’язок між дискурсивними практи-
ками та широкими культурними й соціальними змінами в суспільстві; дискурсивні прак-
тики, що функціонують у певному соціальному контексті, не тільки відображають, а й 
досить активно сприяють культурним та соціальним модифікаціям у різних спільнотах. 
Базові терміни цього підходу: текст, порядок дискурсу, дискурс-будова, дискурсивна 
практика, соціальна практика, соціальні групи, соціальне взаємодія, соціальний кон-
текст, комунікативна подія.

Критичний дискурс-аналіз сприяє дослідженню як різних модифікацій, що здійсню-
ються в сучасному суспільстві, так і рівномірному розподілові влади в процесах суспіль-
ної комунікації загалом. Отже, критичний дискурс-аналіз це підхід, котрий систематич-
но досліджує як дискурсивні практики (реконструювання представленості соціальних 
об’єктів, соціальних відносин, світу й розподілу влади), так і ту роль, яку ці практики 
виконують у просуванні інтересів окремих соціальних груп [10, с. 113-114].

Малюнок 1. Тривимірна модель Н. Феркло для критичного дискурс-аналізу

Розгляданий дискурс-аналіз сконцентрований на формуванні методологічних під-
ходів і теоретичної моделі для емпіричного дослідження дискурсу в повсякденній со-
ціальній взаємодії. Також важливим є систематичний аналіз писемного та розмовного 
мовлення (наприклад, у ЗМІ). Структура моделі критичного дискурс-аналізу Н. Феркло 
пов’язана з комплексом концептів і включає низку різних концептів, взаємопов’язаних в 
інтегрованій тривимірній моделі. Н. Феркло є репрезентантом макросоціологічної тра-
диції в дискурс-аналізі [10, с. 115, с. 117]. Аналіз соціального контексту невід’ємна умова 
згаданого підходу, в якому досить докладно вивчаються відношення між текстом і кон-
текстом [10, с. 115, с. 123].
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Важливим принципом критичного дискурс-аналізу є відкритість його результатів. 
Валідність результатів не представлена як незмінна й абсолютна, оскільки відкрита для 
нової інформації й контексту, що є причиною модифікації результатів. Практична зна-
чущість результатів одна з головних вимог розгляданого підходу. Позаяк у ньому роз-
криваються соціальні проблеми, то застосовність його результатів основний чинник ви-
користання цього методу. Відзначимо також кореляцію різних конституентів згаданого 
підходу (понятійність і відкритість, інтерпретативний та пояснювальний аналізи) як 
важливих критеріїв для застосування цього дискурс-методу [9, с. 226]. 

Австрійсько-британська дослідниця політичного дискурсу Рут Водак стверджує, що 
історичний дискурсивний метод необхідно розглядати як соціальну практику [4, с. 215]. 
Авторка витлумачує дискурс як мовну взаємодію людей у культурному, соціальному та 
психологічному контекстах, але він протиставлений мовному спілкуванню. Історичний 
дискурс-метод Р. Водак є репрезентантом комплексу дослідницьких дисциплін соціо-
лінгвістики й лінгвістики тексту. В основу цього методу покладено теорію лінгвістичної 
діяльності й теорію планування тексту, які дозволяють визначати етапи дискусій, зміст і 
відносини в процесі інтерв’ювання, наміри співрозмовників та екстралінгвальні чинни-
ки конструювання тексту тощо [4, с. 211-212]. 

Схема 1. Схема планування тексту [4, с. 213].

На розробку історичного дискурс-методу Рут Водак значно вплинули когнітивні 
моделі планування тексту. У конструюванні тексту вагому роль відіграють соціально-
психологічне, когнітивне й лінгвістичне вимірювання. До першого виду вимірювань 
відносять «участь у культурній та ґендерній класовій боротьбі, мовну ситуацію та осо-
бистість ...», і з такої соціально-психологічної зумовленості реконструюються фрейми та 
схеми, а також слоти для структурування реальності [4, с. 212]. Див. схему 1.
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Процедура цього дискурс-методу, на який значно вплинули когнітивні науки, у Р. Во-
дак є герменевтичною й інтерпретативною: вона репрезентує цикл, що включає три рівні 
аналізу, які дозволяють реконструювати контекст дискурсу на мікро- та макрорівні. Усі 
стадії вимагають міждисциплінарного підходу. Загальні принципи історичного дискурс-
аналізу такі: умови й контекст потребують точної фіксації, позаяк дискурс описується, 
розуміється й інтерпретується тільки в його специфічному контексті; зміст зіставляється 
з історичними подіями й фактами, а також наданими звітами (інтертекстуальність); текст 
вимагає точної інтерпретації на всіх лінгвістичних рівнях; інтерпретація тексту повинна 
здійснюватися в межах міждисциплінарного підходу [4, с. 220]. Базові терміни згаданого 
підходу: мовна ситуація, статус учасників, соціологічні змінні, психологічні детермінан-
ти, соціолінгвістична теорія планування тексту, соціо-психологічні, когнітивні й лінгвіс-
тичні виміри, фрейми, схеми, скрипти.

Історичний дискурс-метод застосовують до аналізу комунікації в різних соціальних 
і громадських організаціях при дослідженні соціальних і національних проблем різного 
ступеня публічного вияву. Цей підхід спрямований на вивчення прихованих виразів і, на 
основі фонових знань, сприяє визначенню та інтерпретації алюзії, прихованої в аналі-
зованих висловлюваннях. Однією з важливих цілей цього дискурс-аналізу є практична 
значущість його результатів [4, с. 224].

Етнокультурні моделі поведінки індивіда, що реалізуються свідомо й несвідомо, не-
розривно пов’язані з людським досвідом, який, безперечно, відображений у дискурсі і 
наявний у значеннях та внутрішній формі різних мовних одиниць [8, с. 24]. Проаналізо-
вані імпортовані лінгвокультурні концепти, що вербалізовані в запозичених індигенних 
мовних одиницях і функціонують у свідомості національно-лінгвокультурних спіль-
нот (що проживають у різних лінгвокультурних ареалах полінаціональної англійської 
лінгвокультури: у північноамериканському, австрало-новозеландському, азіатському й 
африканському ареалах), представлені в публічному та публіцистичному дискурсі. На-
ведемо приклади таких лінгвокультурних концептів, репрезентованих у публіцистич-
ному дискурсі азіатського й африканського лінгвокультурних ареалів: (KeE1) “SAMBA 
([<Portuguese <African origin]) BEAUTY SPA. We are experienced in several international 
massage cultures that leave your body fresh and relaxed” [17, c. 21]; (InE1) “All school-
going and preschool anganwadi ([<Hindi]) children, between the age group of 1 year and 19 
years, will be given a 400 mg tablet to bring down the number of malnourished children in the 
country” [15, c. 11]; та у публічному дискурсі азіатського й африканського лінгвокультур-
них ареалів: (SAfE1) “The design of our national coat of arms pays homage to our Khoisan 
([<Nama]) forebears, and every time it is displayed we are reminded of the deep and enduring 
links between us and our ancient past” [14 ]; (SgE1) “If you step out of this building, you 
are surrounded by names of roads – Arab Street, Bussorah Street and Baghdad Street, which 
co-existed with earlier place names like Kampong ([<Malay]) Jawa, Kampong Khaji and 
Kampong Intan” [16]. Відзначимо, що імпортовані лінгвокультурні концепти функціону-
ють у свідомості репрезентантів національно-лінгвокультурних спільнот у соціально-по-
літичному дискурсі й визначають світ/простір індигенного етносу такими доменами, 
як КУЛЬТУРА і ПРИРОДА, котрі тісно пов’язані й корелюють між собою .
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Висновки. 
Незважаючи на численні дослідження у сфері дискурсу та дискурс-аналізу, які здій-

снюються вже понад сімдесят років, на сучасному етапі розвитку дискурсології (поч. ХХІ 
століття) немає як єдиної думки щодо дефініції «дискурс», так і загальноприйнятої мо-
делі дискурсивного аналізу. Вибір і застосування підходів та методів аналізу дискурсу за-
лежать від проблеми дослідження й галузі проекту, а також від особливих характеристик 
об’єкту дослідження. 

1 KeE – Kenyan English; InE – Indian English; SAfE – South African English ; SgE – 
Singapore English 

Здійснивши огляд окремих теорій аналізу дискурсу, відзначимо, що дискурс-аналіз 
репрезентований як комплексна сфера вивчення вербальної комунікації, у якій викорис-
товується міждисциплінарний підхід із застосуванням комплексу методик суміжних дис-
циплін (прагмалінгвістика, соціолінгвістика, соціокультурологія, соціопсихологія, когні-
тивні науки та ін.). 

Проведення критичного дискурс-аналізу репрезентовано міждисциплінарною інте-
грацією різних теорій, що зосереджені всередині одного соціально-когнітивно-дискур-
сивного дослідження. Критичний аналіз дискурсу спрямований на вивчення відносин, 
а саме кореляції взаємин між владою й суспільством, між різними політичними, релі-
гійними, національними, культурними та іншими організаціями й спільнотами. Врахо-
вуючи різні підходи до критичного дискурс-аналізу, а також цілі, завдання, фактичний 
матеріал власного дослідження, зазначимо, що підхід Нормана Феркло та Рут Водак до 
аналізу соціально-політичного дискурсу є найбільш релевантним для вивчення кореляції 
функціонування полінаціональної мови та соціальних модифікацій у мультинаціональ-
ній лінгвокультурній спільноті загалом. 

Перспективи подальшого дослідження полягають у визначенні дискурсивних осо-
бливостей публічних промов політиків та державних діячів, зафіксованих у транскрип-
тах, що належать до багатьох різновидів мультиваріантної системи англійської мови, а 
також у встановленні дискурсивної лінгвальної специфіки індигенного компоненту на 
підставі аналізу публіцистичного дискурсу сучасної полінаціональної англійської мови.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Бехта І. А. Дискурс у світлі когнітивно-дискурсивної парадигми / І.А. Бехта // Нова 

філологія. – 2003. – № 1 (16). – С. 12-23. 
2. Бехта І. А. Концептосистема англомовного дискурсу постмодернізму / І.А. Бехта // 

Наукові записки [Кіровоград. держ. пед. ун-ту ім. В. Винниченка]. Серія: Філологіч-
ні науки. – 2010. – Вип. 89 (5). – С. 167-173.

3. Бурбело В. Здобутки та перспективи мовознавства ХХ-ХХІ ст.: у пошуках комплек-
сності, динаміки, інтеграції / В. Бурбело // Вісник Київського національного універ-
ситету. Іноземна філологія. – 2011. – №44. – C. 4-9.

4. Водак Р. Описание исторического дискурс-анализа // Методы анализа текста и дис-
курса / Пер. с англ. – Харьков: Гуманитарный центр, 2009. – С. 211-224.

5. Лингвистический энциклопедический словарь. – Москва Директмедиа Паблишинг, 
2008. – 5987 с. [Электронной ресурс]. Режим доступа: www.twirpx.com/file/1550480/



20

6. Макаров М. Л. Основы теории дискурса / М.Л. Макаров. – Москва: Гносис, 2003. 
7. Приходько А. Н. Когнитивно-коммуникативная типология дискурсов / А. Н. При-

ходько. 2009. [Электронной ресурс]. Режим доступа: http://www.stattionline.org.ua/
filologiya/87/15787-kognitivno-kommunikativnaya-tipologiya-diskursov.html

8. Прохоров Ю. Е. Действительность. Текст. Дискурс / Ю.Е. Прохоров. – Москва: 
Флинта: Наука, 2009. – 224 с. 

9. Тичер С. Методы анализа текста и дискурса / С. Тичер, М. Мейер, Р. Водак, Е. Вет-
тер / Пер. с англ. – Харьков: Гуманитарный центр, 2009. 356 с.

10. Филлипс Л., Йоргенсен М. Дискурс-анализ. Теория и метод / Л. Филлипс, М. Йор-
генсен. – Харьков: Гуманитарный центр, 2008. – 336 с.

11. Fairclough N. Discourse and Social Change / N. Fairclough. – Cambridge: Polity Press, 
1992. 

12. Thompson J.B. Studies in the Theory of Ideology / J.B. Thompson. – Cambridge, 1984.
13. Wood L. A. Doing discourse analysis: Methody for studying action in talk and text / L. A. 

Wood, R. O. Kroger. – Thousand Oaks, C A: Sage, 2000. 
14. Cyril Ramaphosa. Address by President Cyril Ramaphosa on the occasion of the National 

Day of Reconciliation, Bergville Community Sports Complex, Okhahlamba Local 
Municipality. December 16, 2019. – [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.
thepresidency.gov.za/speeches/address-president-cyril-ramaphosa-occasion-national-
day-reconciliation%2C-bergville-community

15.  Hindustan Times. New Delhy. Wednesday, February 10, 2016. – P. 11
16. Ong Ye Kung. Speeech by Mr Ong Ye Kung, Minister of Education, at the Launch of 

“Seekor Singa, Seorang Putera and Sebingkai Cermin” Special Exhibition and Malay 
Culturefest. October 11, 2019. – [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.
moe.gov.sg/news/speeches/speech-by-mr-ong-ye-kung–minister-for-education–at-the-
launch-of–seekor-singa–seorang-putera

17. WeekendStar. January 2/3, 2016. – P. 21

Домнич О.В., канд. филол. наук, доцент 
Запорожский национальный университет, Запорожье 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ДИСКУРСА
Современные ученые касаются актуальных вопросов и различных аспектов анали-

за дискурса. При изучении связей между социальной реальностью и дискурсом имен-
но дискурс-анализ является основным методом исследования социально-политических 
явлений и феноменов. Особое значение активной роли дискурса в конструировании со-
циального мира предоставлено в критическом дискурсивном анализе Нормана Феркло 
(N. Fairclough (1999)) и историческом дискурс-методе Рут Водак (R. Wodak (1998)), ко-
торые применяются к анализу коммуникации в различных социальных и общественных 
организациях при исследовании социальных и национальных проблем разной степени 
публичного проявления. 

Ключевые слова: дискурс, дискурс-анализ, современный полинациональный англий-
ский язык.
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CONTEMPORARY APPROACHES TO DISCOURSE ANALYSIS 
The works of modern scholars touch upon relevant issues and various aspects of discourse 

analysis. Studying the correlation between social reality and discourse, it is the discourse 
analysis that is the main method for studying socio-political phenomena. The particular 
importance of the active role of discourse in the construction of the social world is presented 
in the critical discursive analysis of Norman Fairclough (1999) and the historical discourse 
method of Ruth Wodak (1998), which are used to analyze the communication in different social 
and civic organizations for the research of social and national problems of various levels of 
public expression.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ, ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЙ И ФИЛОСОФСКИЙ 
АСПЕКТЫ ВИДЕОИГРОВОГО МЕТАНАРРАТИВА

В статье рассматриваются методологические проблемы лингвистического опи-
сания метанарративного компонента видеоигрового нарратива. Решаются вопросы, 
связанные с сущностью метанарратива видеоигры и его вербальными репрезентанта-
ми, особенностями игрового нарратива, фигурой отправителя нарратива и его субсти-
тутов в фикциональном мире игры. Сделан вывод, что метанарративные комментарии 
двух видов служат осуществлению коммуникации между коллективным автором видео-
игрового нарратива и игроком, которая происходит посредством управления персона-
жами в плоскости игрового мира.

Ключевые слова: видеоигровой нарратив, видеоигровой метанарратив, 
метанарративный комментарий, нарратор, фикциональный мир.

Изучение видеоигр, или людология (англ. ludology – от лат. ludus – «игра» и греч. 
λόγος – «знание») [1] является одним из самых молодых и вместе с тем довольно 
амбициозным направлением современной науки, охватывающим различные аспекты 
концептуального осмысления и практического применения видеоигр [2]. В настоя-
щее время существует международная ассоциация Digital Games Research Association 
(DiGRA) [3], объединяющая исследователей видеоигр со всего мира, организующая кон-
ференции и симпозиумы по данной тематике и публикующая материалы научных иссле-
дований видеоигр в открытом удаленном доступе. Видеоигры изучаются как новый вид 
аудиовизуального искусства, как интерактивный механизм, как созданная определенным 
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образом фикциональная реальность, как инструмент философской рефлексии, а также во 
многих других аспектах и ипостасях [4]. Среди исследований подобного рода имеются 
научные работы лингвистической направленности, в которых видеоигры эксплицитно 
именуются нарративом и изучаются по принципам нарратологии – теории нарратива, 
или теория повествования [1; 4].

Видеоигровой нарратив – это феномен, по своей природе принципиально отличаю-
щийся от художественной прозы или от аудиовизуального нарратива кино. Под наррати-
вом видеоигры понимают «внутриигровое повествование, динамическое развертывание 
сюжетной линии» [4 : 185], игровое действие, «когда игрок, ведомый сюжетной линией, 
познает самого себя, эксплицируя на себя задачи, проблемы и особенности разворачива-
ющегося игрового действа» [там же].

Несмотря на то, что нарратологический подход к видеоиграм довольно плодотворно 
разрабатывается современными учеными, на сегодняшний день существует потребность 
в постановке и решении ряда важных методологических вопросов, связанных с линг-
вистическим (точнее, лингвофилософским) анализом видеоигрового нарратива, которые 
практически не освещаются в современных исследованиях. В частности, нарратологи-
ческий анализ видеоигры требует ответов на вопросы о том, кто является отправите-
лем игрового нарратива (вопрос репрезентации фигуры рассказчика как неотъемлемого 
элемента повествования), каким образом и в какой плоскости осуществляется комму-
никативная функция нарратива (диалог между автором и игроком), как определяется и 
конструируется метанарративный уровень.

Все вышеперечисленные проблемные вопросы так или иначе связаны с понятием 
метанарратива видеоигры, поскольку рассказчик (нарратор) является основным адресан-
том метанарративных комментариев, с помощью которых осуществляется и регулирует-
ся диалогическое взаимодействие «рассказчика» и «слушателя» – в данном случае, раз-
работчиков игры и каждого отдельно взятого игрока. При этом игровой метанарратив как 
методологический конструкт нуждается в уточненном определении, которое позволило 
бы оперировать данным понятием в научно-исследовательской практике.

Лексема «метанарратив» используется применительно к дискурсу видеоигр доста-
точно частотно, причем как в научном дискурсе, так и в публицистике и интернет-ком-
муникации, но в различных контекстах употребления выражает вариативные смыслы. 
Под метанарративом в контексте обсуждения видеоигр может подразумеваться основа 
идеологии внутриигрового мира [4 : 79], символизм и другие средства имплицитного по-
вествования [5], повествование о повествовании, исходящее из уст персонажа-нарратора 
[6 : 10] и, наконец, глобальная объяснительная схема, своего рода матрица понимания 
культуры фикционального мира и ее отдельных сегментов [4 : 186]. Последняя интерп-
ретация восходит к философской идее Ж. Ф. Лиотара [7] о «великих повествованиях», 
которые, подобно мифам древности, имеют целью легитимизацию общественных ин-
ститутов, социально-политических практик, норм морали, законодательства, способов 
мышления, опираясь не на прошлое, а на будущее (примеры метанарративов модерна [8 : 
3]: рационализм, сциентизм, антропоцентризм, освобождение человечества, просвещен-
ческий исторический прогресс, классический социализм и коммунизм, христианское 
спасение и др.). 
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Данная философская интерпретация наиболее близка к тому, что мы рассматриваем 
в качестве метанарративного компонента игрового нарратива. Видеоигра по сути пред-
ставляет собой интерактивный нарратив, который, с одной стороны, был кем-то написан 
и кем-то повествуется (имеет автора/рассказчика), с другой – творится игроком, который 
во время игры выступает отчасти как субститут главного героя, отчасти как соавтор по-
вествования (при наличии вариативных линий поведения и множественных концовок), 
в реальном времени, здесь и сейчас, и переживается максимально субъективно. Нарра-
тив игры, подобно мифическим нарративам древности, панхроничен – время действия 
и время «наррации» совпадают. Сюжетная линия главного героя мыслится как фраг-
мент эпического повествования; события, переживаемые главным героем, оказываются 
вплетенными в более глобальную нарративную канву – в историю фикционального мира 
в целом.

В подобном игровом миропроекте метанарратив (в философском понимании терми-
на) мыслится как универсальный рассказ о системе ценностей и идей игрового мира, о 
судьбе мира в целом, о логике его исторического продвижения), выступающий в каче-
стве обоснования логики повествования, морально-этических рамок игры, социального 
устройства игрового мира, поступков как главного героя, действующего под управлени-
ем игрока, так и других действующих лиц фикционального мира. Метанарратив игры 
помогает игроку понять, в каком универсальном повествовании он оказался в качестве 
главного героя, в какую идейно-событийную парадигму он оказывается встроенным как 
референт нарратива, в соответствии с какой системой ценностей он действует, а какой – 
противодействует (в данном случае нарратив выступает как форма осмысления добро-
детелей и пороков на фоне метанарратива). Метанарратив видеоигры включает в себя и 
устанавливает этические, эстетические, культурные и технологические критерии фикци-
онального игрового мира.

Таким образом, в форме метанарратива создатели игры являют игрокам свой 
собственный миропроект, который рассматривается как поле интерактивной познава-
тельной деятельности для игрока, управляющего главным героем. Игрок не только дей-
ствует в мире игры, управляя динамикой сюжета, но одновременно с этим познаёт пред-
лагаемую ему фикциональную реальность.

Сюжетные основы конструирования метанарратива видеоигры во взаимосвязи с на-
рративом могут быть сформулированы по аналогии с выстраиванием метанарратива по 
Лиотару [9] следующим образом:

1) формулировка проблемы, которую необходимо решить (нарратив игры приводится 
в движение проблемой персонажа, в то время как метанарратив вытекает из глобальной 
проблематики мира, в которую вплетается проблема персонажа: определенным образом 
персонаж оказывается причастным к решению глобальной проблемы и имеет возмож-
ность ее решить);

2) проект (идея), которую необходимо реализовать (представления игрока о жела-
емом будущем игрового мира и главного героя – конечная цель, к которой игрок будет 
стремиться);

3) способ либо способы реализации проекта (что и каким образом нужно делать глав-
ному герою, чтобы решить проблему – собственную и глобальную).



24

Посредством переплетения проблем главного героя с проблематикой мира и совпа-
дения способов их решения главный герой, продвигающийся по линии повествования 
о нём самом, оказывается внутри универсального повествования – метанарратива. По-
добного рода универсальность проявляется, в частности, в сходстве общего вектора 
сюжетных линий четырех протагонистов из разных частей серии игр Dishonored. Смысл 
названия Dishonored ‘обесславленный’ раскрывается в истории каждого из них: в начале 
сюжета их репутация испорчена обстоятельствами или их же собственными действиями, 
и во власти каждого из них – решать, восстановить (либо заслужить) себе доброе имя 
или, напротив, окончательно его утратить. При этом каждый их поступок в большей или 
меньшей степени влияет на судьбу мира в целом, который погружён в глубокий поли-
тический, экономический и этический кризис. Чем циничнее и бесчеловечнее поступки 
главного героя – тем печальнее в конечном итоге судьба игрового мира и тем мрачнее 
финал нарратива для самого протагониста.

В игре The Witcher 3 универсальной чертой повествования является извечная фоно-
вая вражда между различными группами населения фикционального мира игры, война 
«всех со всеми», начиная от отдельно взятых персонажей, заканчивая государствами и 
расами. Главный герой и его союзники по ходу сюжета постоянно пытаются противопос-
тавить окружающему миру вражды проявления дружбы, человечности, любви, простых 
житейских радостей. При этом окончательная судьба игрового мира, которому угрожает 
ледяной апокалипсис, ставится авторами нарратива в прямую зависимость от личных 
человеческих взаимоотношений – в частности, от отношения главного героя к своей при-
емной дочери, к защите которой и к воссоединению с которой он стремится по ходу 
всего основного сюжета игры.

Метанарратив видеоигры как «обрамление» нарратива, как миропроект по умолча-
нию мыслится как бытийствующий задолго до начала нарратива и его сюжетной части, 
но для сознания игрока компоненты метанарратива обретают существование только с 
момента формальной репрезентации – причем исследователю-лингвисту в данном слу-
чае интересна языковая репрезентация, вербальные сообщения особого рода, с помо-
щью которых игра транслирует игроку информацию о метанарративе. Представляется 
логичным назвать подобного рода сообщения метанарративными комментариями – но, 
поступая таким образом, исследователь сталкивается с необходимостью разрешить 
методологическое затруднение, связанное, во-первых, с иной трактовкой термина 
«метанарративный комментарий», принятой в современной лингвистической наррато-
логии, и, во-вторых, двойственностью рефлексивного уровня (метауровня) игровой ре-
альности.

Современная нарратология трактует метанарративный комментарий применительно 
к анализу многоплановости художественной литературы как комментарий рассказчика 
по поводу нарратива (сценические ремарки, указания на предыдущие или последующие 
части нарратива, рефлексивные высказывания, указывающие на присутствие рассказчи-
ка, на акт повествования, а также на структуру повествования [10 : 83]), обеспечиваю-
щий диалог автора с читателем. Несмотря на то, что в структуре нарратива видеоигры 
отсутствуют эксплицитные «слова автора», подобный рефлексивный план имеет место 
и в видеоигре, в которой развертывание нарратива происходит на двух уровнях – ис-
тория главного героя (нарратив, включающий в себя сюжет с завязкой, перипетиями, 
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кульминацией, развязкой – но не ограничивающийся сюжетом) и история существования 
и развития игрового мира в целом (метанарративный компонент). При этом нарратив сам 
по себе может эксплицитно либо имплицитно комментироваться персонажами игры – 
что указывает на наличие в нарративе видеоигры уровня «авторской» рефлексии, при-
сущей художественной прозе, который также заслуживает внимания лингвистов.

Проблема заключается в том, каким образом понятие «метанарративный коммен-
тарий» следует применять, избегая разночтений, к вербальным выражениям рефлек-
сии над нарративом видеоигры и к репрезентантам метанарратива как миропроекта, в 
который оказывается погружен нарратив. Решение данной проблемы видится в разделе-
нии метанарративных комментариев на два типа: метанарративные рефлексивы – ком-
ментарии о нарративе, элементы повествования о повествовании, средство «диалога» 
рассказчика и слушателя, и метанарративные репрезентанты – лексические формы ре-
презентации фрагментов метанарратива как уровня игрового миропроекта.

В роли отправителей метанарративных комментариев (метанарративных коммента-
торов) выступают субституты фигуры рассказчика (отправителя нарратива) в игровом 
мире – как правило, персонажи, в уста которых разработчики игры вкладывают коммен-
тарии по поводу нарратива и метанарратива.

В качестве реального повествователя и создателя нарратива видеоигры выступает 
коллективный автор – команда разработчиков, все члены которой должны неминуемо 
прийти к консенсусу касательно общего концепта предлагаемого ими миропроекта – 
иначе создание единого, непротиворечивого конечного продукта не представлялось бы 
возможным. В современных видеоиграх с разветвленным сюжетом и множественными 
концовками со-творческое участие в создании игрового нарратива принимает и игрок, 
который своими действиями решает судьбу главного героя, ряда второстепенных персо-
нажей и целого мира.

Следует отметить, что нарратив игры не всегда имплицитен, а нарратор (рассказ-
чик) не всегда невидим. Эксплицитный игровой нарратив, в котором появляется фигура 
«рассказчика» (субститута реального повествователя), также возможен. В данном случае 
в игре появляется персонаж-нарратор, который ведет повествование, раскрывая игроку 
особенности творческого замысла миропроекта видеоигры и осуществляя рефлексию 
(часто оценочную) над игровыми событиями, поступками и личностью игрока, а также 
личностными особенностями игровых персонажей. Речь персонажа-нарратора, как пра-
вило, характеризуется наличием оборотов, свойственных жанру устного повествования. 

Подобно рассказчику в художественной литературе, персонаж-нарратор не тожде-
ственен авторам сюжета в личностном плане и не всегда является надёжным, поскольку 
представляет относительно субъективный взгляд наблюдателя со стороны, пропускаю-
щего наблюдаемые события сквозь призму собственной личности. Однако, что касается 
аксиологической составляющей видеоигры, то в данном случае прямая функция такого 
персонажа – обеспечивать игроку ценностную рефлексию над происходящим, по своему 
содержанию максимально совпадающую с позицией авторов. Подтверждение данному 
тезису можно найти в том, что конечный результат, к которому приходит главный герой 
в финале игры согласно задумке разработчиков, по своему содержанию, как правило, 
никогда не противоречит его оценке, высказанной персонажем-нарратором.
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Примерами персонажей-нарраторов из видеоигр являются менестрель Лютик (в 
англоязычной локализации – Dandelion ‘одуванчик’) из игры The Witcher 3 – лучший 
друг главного героя, принимавший участие во многих событиях игрового нарратива или 
знающий о них как конфидент протагониста (повествователь-наблюдатель) и Чужой (the 
Outsider) – мистическая потусторонняя сущность из игры Dishonored, выступающая в 
качестве помощника-дарителя и бесстрастного наблюдателя за игровым нарративом, 
владеющего всей полнотой информации о персонажах, вплоть до их мыслей, мотивов и 
сокровенных чувств (всезнающий повествователь).

Функция нарратора не обязательно выполняется персонажем, введенным в игру 
исключительно ради ее выполнения. В большей или меньшей степени роль нарратора, 
излагающего игровой нарратив полностью либо фрагментарно, могут выполнять следу-
ющие типы персонажей:

―  протагонист, управляемый игроком, и другие главные герои (в тех случаях, 
когда они ведут подробный дневник или вступают в письменную или устную коммуни-
кацию об игровых событиях);

―  действующий второстепенный персонаж (принимает участие в сюжете, встре-
чается главному герою по ходу сюжета, устно либо письменно излагает свою версию 
игровых событий);

―  «невидимый» второстепенный персонаж, остающийся за рамками основного 
повествования (единственное, что ведет к нему игрока – приписанный ему текст, как 
«след» состоявшегося дискурса): автор книги, песни или какого-либо другого текста из 
игрового мира.

Все указанные персонажи (вместе либо в отдельности) могут принимать участие 
в вербальной репрезентации нарратива, рефлексии над ним, а также в репрезентации 
метанарратива. По сравнению с персонажем-нарратором, все остальные персонажи, 
наделенные подобной функцией, как правило, с намного большей вероятностью могут 
оказаться «ненадёжными рассказчиками», поскольку их художественная функция состо-
ит в моделировании плюрализма мировосприятия и постановке вопросов интерпрета-
тивного плана перед игроком.

Таким образом, диалог авторов-разработчиков видеоигры с игроком осуществляется 
в плоскости фикционального мира посредством дискурсивного взаимодействия персона-
жей, в уста которых вкладываются метанарративные комментарии двух функциональных 
типов (рефлексирующие над нарративом и вербализующие компоненты метанаррати-
ва), и главного героя видеоигры, поведением которого управляет игрок. Выявление и 
интерпретация языковых средств, с помощью которых осуществляется данный диалог, 
способствующий познанию игроком предлагаемого разработчиками игры миропроекта, 
требует разработки комплексной нарратологической методологии, опирающейся на до-
стижения современной лингвистики, литературоведения и философии.
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ЛІНГВІСТИЧНИЙ, ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ ТА ФІЛОСОФСЬКИЙ 
АСПЕКТИ ВІДЕОІГРОВОГО МЕТАНАРАТИВУ

У статті розглядаються методологічні проблеми лінгвістичного опису метанара-
тивного компонента відеоігрового наративу. Вирішуються питання, пов’язані з сутніс-
тю метанаратіву відеоігри і його вербальними репрезентантами, особливостями ігро-
вого наративу, фігурою відправника наративу та його субститутів в фікціональному 
світі гри. Встановлено, що метанаративні коментарі двох видів служать здійсненню 
комунікації між колективним автором відеоігрового наративу і гравцем, яка відбува-
ється за допомогою управління персонажами в площині ігрового світу.

Ключові слова: відеоігровий наратив, відеоігровий метанаратив, метанаративний 
коментар, наратор, фікціональний світ.
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ТРАНСЦЕНДЕНТНЫЕ СМЫСЛЫ В ПОЭЗИИ:  
ПОТЕНЦИИ ЯЗЫКА ИЛИ ГЕНИЙ АВТОРА? 

(НА МАТЕРИАЛЕ ТВОРЧЕСТВА ДМ. БУРАГО)

Проблема трансцендентных содержаний, находящихся по ту сторону языка и 
языкового мышления, впервые была сформулирована и обоснована в «Логико-фи-
лософском трактате» Л. Витгенштейна. Замысел своей книги автор определил так:  
«… провести границу мышления, или, скорее, не мышления, а выражения мысли: ведь для 
проведения границы мышления мы должны были бы обладать способностью мыслить 
по обе стороны этой границы (то есть иметь возможность мыслить немыслимое)» [Вит-
генштейн 1994, с. 42]. По убеждению Л. Витгенштейна, трансцендентная область со-
ставляет глубинное содержание всего, о чем можно сказать. Именно в этой сфере лежат 
познавательные истоки жизни. 

 Серьезное внимание «открывающемуся» и «закрытому» уделял П. А. Флоренский. 
Он считал, что в тексте существуют характерные обороты речи, которые представляют 
собой «корни мысли»; они уходят в глубину еще непознанной действительности, обра-
зуя «источные ключи мыслей, струящиеся из домысленных глубин» [Флоренский 1999, 
с. 26]. 

Интерес к глубинному в языке продолжили поэты, которые, как известно, часто 
оказываются пророками. Так, А.Пушкин, М.Лермонтов в своих стихах предсказали свою 
гибель на дуэли. Б.Пастернак в стихотворении «Август» во всех деталях рисует свою 
смерть. А.Белый умер от солнечного удара, но еще молодым он написал такие строки: 
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Золотому блеску верил,/ А умер от солнечных стрел. Этот список можно продолжит, но 
и он достаточно убедителен. У Дм. Бураго есть сборник стихов, уже в названии которо-
го запечатлена страшная трагедия сожжения людей в Одессе. Пророческими кажутся и 
следующие строки:

Будут заморозки, будет никогда
с воспалённым долгим отреченьем,
будут расходиться города
и сверкать бессмысленным значеньем.

Даже люди будут ни при чём,
кто им сторож во хмелю разброда? – 
в хвост и в гриву, хором, напролом!
А потом? Потом не- будет рода («Сумерки»). 

Мистическое, провидческое должно стать важным при рассмотрении поэтического 
текста, который может быть проанализирован с позиций трансцендентного, т.е. лежаще-
го по ту сторону опыта, но при этом обусловливающего данный опыт. 

Считается, что лишь поэтам и мистикам открывается не только будущее, но и 
сокровенный смысл в обычных вещах. Поэты на уровне подсознания чувствуют, что 
область, доступная сознанию, не велика: нашему разуму подвластна лишь маленькая 
часть мира, которую человек может понять и объяснить. Причем, поэт объясняет мир 
через собственную душу. Когда созревает его душа, она становится вместилищем зем-
ного многоголосия, принимает тревожные и радостные сигналы. Поэт должен, говоря 
словами А. Блока, «всё сущее – увековечить, безличное – вочеловечить, несбывшееся – 
воплотить…».

Поэзия одна из величайших тайн бытия, через нее идет познание мира и самого себя. 
Поэзия неотделима от неистребимого желания познавать (Э.По). Что же такое поэзия? 
Это откровение трепетного сердца, исповедь взволнованной души, волшебный переход 
в иное измерение и ещё многое другое, что связано с высотой мыслей и поступков, глу-
биной чувств, восторженностью мечты. Поэзия – это существование в бесконечности, 
живая энергия, кровоток, с которым соприкасаются минуты, часы, годы, перенося мысли 
и чувства дальше по реке времени. В поэзии есть то, что можно назвать тончайшим, 
исключительным, свышевдохновенным. Порой поэзия – оголённый нерв, открытая рана, 
незаживающая и словоточащая.

В народе всегда лучших национальных поэтов выбирают себе в собеседники, це-
лители, учителя. Поэтическое откровение – начало самоисцеления, стремление найти 
точку опоры, равновесие в беспорядочности мира, в хаосе явлений. Стихи – это ещё и 
попытка что-то улучшить не только в собственной жизни, но в жизни всех. 

Поэзия важна и нужна еще и для того, чтобы язык проявил всю свою мощь. Извест-
но, что потенциальные возможности языка намного шире, чем используют говорящие. 
Тогда на помощь приходит поэзия, в которой язык поистине расцветает. В поэзии важны 
звук, магия слова, ритма, интонации, необъяснимое очарование фразы, поставленной в 
нужное место. 
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Одно из важных мест в поэзии занимает звук, в котором дна просверкивает зов 
(Дм. Бураго). Смысл в поэзии - хрупкое, неуловимое равновесия со звуком. Если звук 
превалирует (звукопись) – это грубо, т.к. главное в поэзии – образ, а не подражание. 
Поэтические образы, создаваемые Дм. Бураго, тонки, текучи, неуловимы, загадочны, что 
подчеркивается наличием большого количества глухих согласных (ш, с, х):

Елозит темь на выселках,
шипит на огоньках,
разводы света высохли
в далёких уголках («Темень»). 

Тьма подкрадывается неожиданно: она елозит на выселках, издает звуки – шипит, 
фыркает заря; задействован в создании образа и зрительный канал разводы света. Об-
раз тьмы динамичен, поэт чувствует это движение, замечает выразительные детали, дает 
волю воображению: 

Предметы и движения
смеркаются в одно
сплошное полошение
под выцветшим рядном.

В результате мы видим отражение потрясённой души поэта, её удивление и восхище-
ние миром, в котором все загадка – даже естественное наступление ночи. 

Поскольку в нашей статье речь идёт об авторском поэтическом мировидении, то сле-
дует отметить, что именно в нём отражается подсознательный языковой и жизненный 
опыт, накопленные впечатления, которые формируют языковую личность: изведется 
полезным опытом, / растеряется и не выразит / сожаления, даже шепотом.

В своем стихотворении «Детство», поэт получает первые жизненные уроки – броса-
ет оловянного солдатика через форточку:

В кулачке поднимая воина, 
дотягиваясь до фрамуги,
смотрит детство, как жизнь устроена,
разжимая невольно руку. 

И когда разобьётся солдатик
бесшабашным каштаном,
детство больше не будет плакать
над разгромленным станом. 

Глубинный смысл этого стихотворения эксплицируется несколькими способами: 
1) неожиданно сближаются далекие по семантике слова (за дверью смеются гарпии, /
как невесты в цвету); 2) нонсенс как другой уровень смысла (В кулачке поднимая вои-
на); 3) оппозиции, встречающиеся в стихотворении, не жестко антонимичны, не равны 
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отрицанию друг друга: разобьётся солдатик, а детство не будет плакать. Зазор меж-
ду парами оппозиций дают пищу для воображения (вероятно, просто повзрослел, либо 
очерствел…), т.е. рождают глубинные смыслы, которые образуются при расширении 
смысла каждой части противопоставления, таков их главный механизм. 

В поэзии все время идет игра на смещении основных (словарных) смыслов. 
Гениальный мыслитель и лингвист Льюис Кэрролл в своих «Алисах…» заставляет во-
спринимать значения в буквальном смысле. Он создает скучный мир, в котором царит 
логика. В поэзии – все наоборот. Мы понимаем поэтические тексты благодаря наличию 
у нас языковой компетенции. Языковая компетенция – это то, что позволяет любому че-
ловеку порождать бесконечное количество высказываний из ограниченного количества 
слов. (ср.: Или мы сначала сделаем, как я сказала, или, наоборот, как я сказала, так и 
сделаем). В этом проявляется креативность языка. 

Восприятие глубинного смысла происходит потому, что языковая система построена 
по правилам, которые допускают нарушение семантической нормы: где в зреющем гра-
нате аукает луна.

Совокупность знаний о культурных феноменах, необходимая для декодирования 
глубинных смыслов, постоянно меняется. Очевидно, что лингвокультурологический те-
заурус современных носителей языка отличен от представителей советской эпохи. Его 
состав и далее будет трансформироваться в силу разных причин: популярности каких-то 
текстов в конкретный отрезок времени, возраста самой языковой личности, ее социаль-
ного статуса, а также личных предпочтений и т.д. 

Например, рисуя картину наступающей зимы, поэт пишет:

…снег….
покрыл изгибы суматошных улиц.
По площадям, проспектам и бульварам
топочет сумрак с ледяным кинжалом.
маячат тополя на карауле… (Дм. Бураго). 

Здесь через описание природного мира просматривается картина внутреннего 
мира лирического героя, которая раскрывается через обычные явления природы: снег 
покрывает улицы, и мир становится чище, сказочнее. 

Сквозь сказочный мир пробиваются глубокие нравственные сентенции: Смотрит 
небо из окошка голубой слезой – / всё на свете понарошку, только Бог с тобой («Сказ-
ка»). Это фактически квинтессенция духовной энергии стиха. 

По словам академика Ю.С. Степанова, процессы, происходящие в ментальных ми-
рах, есть «стирание границ между наукой и искусством» [Степанов 2004, c. 29]: научное 
познание мира сливается с его художественным видением, а все виды искусства допо-
лняют друг друга. Так, поэзия близка музыке. Это чувствуют хорошие поэты:

когда уже не пальцы –
морозный ветер пробирает ноты
вытряхивая звуки из-за букв
на протяженье всей клавиатуры («Строка»).
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Мы слышим трагические мелодии в ритмах описанного времени: зима, мороз, ветер; 
поэт не в восторге от такого мира. 

Мощь и сила искусства вообще и поэзии в частности – в провидчестве, луч-
шие национальные поэты – провидцы. Есть у Дмитрия Сергеевича стихотворение 
«Мысли», которое «тянет» на провидческое. Поясним, в чем дело. В этом стихотворе-
нии есть попытка разгадать тайны мышления. Американский биохимик, лауреат Но-
белевской премии Альберт Сент-Дьерди полагает, что мозг человека не предназначен 
для мышления: он есть орган приспособления к миру, орган выживания (как когти или 
зубы у животных). Современные нейрофизиологи подтвердили, что в мозге нет отделов, 
ответственных за мышление. Главное назначение мозга – управлять всеми процессами 
жизнедеятельности человека. Только Всевышний способен творить мысль, которую он 
вкладывает в человека как в сосуд (метафора человека по Библии). Так, в адрес апостола 
Павла Господь сказал: «он есть Мой избранный сосуд» (Деян 9:15). 

А вот как видит эту проблему поэт. 

Мысли
Бывают мысли тощие, циничные, спесивые,
их тянет в гости к прошлому, заросшему крапивой.
Им всё, что есть, – убожество, и нету справедливости,
и отовсюду рожи – до дрожи, до брезгливости.

И эти мысли цепкие растравливают душу, 
а в душу бьются ветки, с которых бьются груши,
а на душе распутица, стоят в слезах признания –
вот-вот они расступятся, завяжется молчание.

И в нём (молчании) по глади пасмурной в глубинах неба топкого
пройдут бочком опасности, проглядывая робко,
обиды вскружат омуты, дрожа охолонутся,
ведь обижаться хлопотно, когда деревья гнутся,

когда от мыслей загнанных теперь одно терпение, 
а у ворот бараны, и всё вокруг осеннее, 
а за калиткой солнышко калиною лохматой
и колются шиповником закаты виновато.

И нет уже раскаянья, есть только ощущение,
Что где-то на окраине замешкалось мгновение. 

Сейчас наука бьется над проблемой, откуда берется мысль (Т. Черниговская, 
К.Анохин, Д.Дубровский и др.). В данном стихотворении поднимается сразу несколько 
серьезных вопросов, на которые в науке нет ответов. Здесь же какие-никакие ответы 
есть. Один из главных вопросов – мысль и время. Почему в стихотворении мысль тя-
нет к прошлому (их тянет в гости к прошлому, заросшему крапивой)? Объяснение в 
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трудах многих исследователей, которые считают мыслью ассоциации с неким реальным 
объектом, который уже есть, т.е. он в прошлом. 

Еще одна важная сентенция: мысли цепкие растравливают душу, такие мысли 
приводят к молчанию - вот-вот они расступятся, завяжется молчание. Молчание – 
загадочный феномен. В святоотеческой традиции момент молчания подчеркивается осо-
бо: «Молчание есть таинство будущего века, а слова суть орудие этого мира», – считает 
Исаак Сирин [Сирин 1993, с.180]. В данном стихотворении все немого проще и сложнее 
одновременно. Здесь молчание – это процесс, в котором происходит автокоммуникация, 
которая является одной из основных культурных моделей коммуникации. Сообщение 
передается по каналу «Я-Я», т.е. адресант и адресат совпадают. С одной стороны, это 
культура индивидуального, приватного, интимного. С другой стороны, это сакральные 
диалоги с Богом, т.е. процессы автокоммуникации,

Субъектом молчания может быть мысль. Молчание — это знак стоящего за ним со-
держания. Содержание слито с молчанием как означаемое с нулевым означающим.

Вывод. Таким образом, язык – орудие создания смысла и одновременно инструмент 
его поиска (Я понять тебя хочу, смысла я в тебе ищу – Ф.Тютчев). На вопрос о том, 
откуда берутся трансцендентные смыслы и где они хранятся, возможны такие ответы. 
Во-первых, ученые уже давно доказали, что целое больше суммы частей, в него входя-
щих. Вот этот остаток и рождает глубинные смыслы. Во-вторых, эти смыслы в сознании 
и поэта, и читателя, а в самом тексте есть лишь отдельные сигналы, которые становятся 
детонатором появления этих смыслов. Смыслы же изначально присущи человеческому 
рассудку (И.Кант), они дар Бога. Поэтому на вопрос, вынесенный в заглавие статьи, 
можно ответить так: они потенциально заложены в языке как глубинные его смыслы, но 
пробудить их может гений поэта. Потому что настоящий поэт – от Бога. А стихи его – это 
откровение, которое даётся свыше при рождении. 
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ПРАВОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ И КУЛЬТУРА

Как известно, коммуникация – это специфическая форма взаимодействия людей в 
процессе их познавательной деятельности, выражающаяся в общении, обмене мыслями, 
сведениями и т.д.

Человеческая коммуникация имеет ряд разновидностей – научная, бытовая, религи-
озная, политическая и т.д. Предметом нашего исследования стала правовая коммуни-
кация, которую исследует ряд авторов: А. С. Александров, С. И. Архипов, Н. Д. Голев,  
В. Г. Графский, В. Б. Исаков, Б. И. Осипов, Т. Ю. Пантелеева и др. Ими было установле-
но, что правовая коммуникация – это особая форма социального взаимодействия, кото-
рая является всеобщей для всего населения конкретной национальной общности. Право 
выстраивает четкие и понятные границы для других форм социального взаимодействия 
[Александров 2003; Архипов 2008].

Есть авторы, которые устанавливают специфику правовой коммуникации в 
различные периоды истории. Например, В. Г. Графский в статье «Современное право и 
правовое общение глазами историка» рассматривает особенности правовой коммуника-
ции в различные периоды развития человечества [Графский 2013].

Правовая коммуникация осуществляется не только внутри отдельных государств, но 
и между государствами.

В центре правовой коммуникации находится лицо, на которое распространяют-
ся нормы права – субъект права. Субъект правовой коммуникации создает совместно 
с другими лицами правовые нормы. При правовом общении, как правило, друг другу 
противостоят индивидуальности, преследующие различные интересы. Правовая комму-
никация основывается на неповторимости, правовой индивидуальности. Правовое дей-
ствие – действие субъекта права в правовой ситуации.

Лица, вступая в правовую коммуникацию, преследуют определенные цели (про-
курор – предъявить обвинения, адвокат – защитить обвиняемого). Цели не могут быть 
достигнуты ими самостоятельно, без участия других лиц. Интересы всех участников 
правовой коммуникации должны учитываться. Главная идея для правовой формы комму-
никации – соблюдение и верховенство закона, для религиозной и моральной коммуника-
ции – идея долга. Право касается внешних, практических отношений субъектов, мораль 
и религия нацелены на внутренний мир лица, его взгляды, убеждения, мысли, чувства.

Главную роль в правовой коммуникации играют законодатели и судьи. Они являют-
ся беспристрастными посредниками, которые имеют специальные знания, с помощью 
которых они регулируют действий субъектов права на основе закона. Они знают, как 
организовать коммуникацию, какие условия для этого необходимы, потому что важным 
элементом правовой коммуникации является формальная сторона (порядок, последова-
тельность, процедуры, этапы). 

Правовая коммуникация осуществляется в особом процедурном порядке. Она в 
высшей степени формализована и структурирована и предназначена для обеспечения 
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справедливости во время конфликтов. Правовой способ разрешения конфликтов являет-
ся самым важным средством сохранения целостности той или иной социальной общнос-
ти (семья, профессиональная группа, государство).

Для правовой коммуникации характерна интертекстуальность, когда один текст яв-
ляется контекстом для другого (собственно юридические документы, показания сви-
детелей, данные проведенных экспертиз). Из одного юридического текста в другой за-
имствуются содержательные и формальные элементы. При рассмотрении уголовных 
дел специалисты обращаются к сходным документам, делам, законам. Преемствен-
ность в праве обеспечивается благодаря интертекстуальным связям между различными 
элементами юридического дискурса.

В процессе правовой коммуникации ее участники совершают правовые действия. 
Правовые действия – это целенаправленные действия, в результате которых возникают 
определенные правовые последствия для участников коммуникации.

Действия при правовой коммуникации обуславливаются ситуацией (контекстом). 
Отдельные действия взаимосвязаны друг с другом, объединяются единой целью. Кро-
ме цели, на развитие действий в правовой коммуникации влияют нормы, ценности, 
обстоятельства и др. Речевой акт правовой коммуникации, как и художественной ком-
муникации, включает в себя говорящего, слушающего, высказывание, обстоятельства, 
цели и результат. Правовая коммуникация – это взаимодействие представителей власти 
друг с другом (судьи, прокуроры, милиция) или представителей власти с гражданами по 
правовым вопросам при использовании готовых стандартизированных застывших про-
цедур и образцов поведения.

По своему характеру юридические действия делятся на правотворческие, 
правоприменительные, судебные, следственные, правоустановительные и др.

Нейтральность стиля, строгость и официальность правовой коммуникации создается 
при помощи юридической терминологии, устоявшихся выражений, фраз, формулировок. 

Таким образом, с учетом вышесказанного, можно констатировать, что особеннос-
тью правовой коммуникации является то, что она более формализована и системна, чем 
любая другая; она есть средство сохранения государства и социума; она строится на 
признании самоценности личности и обеспечивает стабильность и порядок в обществе, 
преодолевает культ насилия. 

Ключевую роль при осуществлении прав и обязанностей играет язык, его словесные 
обозначения, символические действия и правила, приёмы убеждения и меры принуж-
дения. Этот набор принципов и правил вырабатывался в европейской традиции на базе 
Римского права и был уделом многих поколений юристов. Однако правовая коммуника-
ция имеет национально-культурный аспект. У каждого, кто исследует взаимосвязь языка 
и культуры, есть своя рабочая гипотеза о влиянии культуры на языковые знаки; есть 
представление о тексте, о высказывании и том месте, которое занимает в их структу-
рах культурная информация (см. конференцию ЛАЯз-2013). 

Понятие культуры является базовым не только для таких относительно новых дис-
уиплин как лингвокультурология и когнитивная лингвистика, но и для юридической 
лингвистики. Слово “культура” в качестве исходного имеет латинское COLERE, что 
означает “возделывание, воспитание, развитие, почитание, культ”. С ХY111 века под 
культурой начинают понимать все, что появилось благодаря деятельности человека, его 
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целенаправленным размышлениям. Все эти значения сохранились в позднейших упо-
треблениях слова “культура”, но первоначально это слово означало “целенаправлен-
ное воздействие человека на природу, изменение природы в интересах человека, т.е. 
возделывание земли” (ср. сельскохозяйственная культура). 

Именно с позиций культуры должно исследоваться правовое поведение челове-
ка, становление норм, запретов, табу, связанных с включенностью человека в систему 
социокультурных отношений.

Выводы. Следовательно, основные черты правовой коммуникации: большая, неже-
ли у других типов коммуникации, формализованность, отсутствие эмоциональности и 
оценочности; она строится на признании самоценности личности и обеспечивает ста-
бильность и порядок в обществе, преодолевает культ насилия. Правовая коммуникация 
регулируется нормами конкретного государство, его культурой и традициями. 
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ПОНЯТИЕ ОСКОРБЛЕНИЯ В ЛИНГВОПРАВОВОМ ЭКСПЕРТНОМ ПОЛЕ 
И НАИВНОЙ КАРТИНЕ МИРА БЕЛОРУСОВ

В статье в сопоставительном аспекте рассматриваются особенности лингво-
правового статуса оскорбления как правонарушения, совершаемого вербальным спо-
собом, и понимание данного феномена в наивной языковой картине мира белорусов. В 
первом случае исследовательское внимание было сосредоточено на процедуре судебной 
экспертной параметризации речевого акта оскорбления. Во втором – изучение осо-
бенностей восприятия оскорбительности коммуникативного высказывания проведено 
экспериментально посредством репрезентативного опроса городских и сельских жите-
лей крупного региона Беларуси – Витебской области.

Категория оскорбления привлекает внимание исследователей-лингвистов по ряду 
причин. Во-первых, это социальная значимость феномена, обусловленная стрем-
лением личности к правовой самозащите: в последние десятилетия «исключитель-
ную актуальность и значимость приобретает защита не только имущественных, но и 
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неимущественных прав граждан и юридических лиц» [1, 110]. Во-вторых, объективно 
важным для процессуально-следственной деятельности представляется вопрос линг-
воправовой идентификации речевого акта оскорбления. В-третьих, дополнительно-
го осмысления требует проблема тесной взаимосвязи понятия оскорбления с такими 
смежными категориями правового пространства, как честь, достоинство, деловая репу-
тация, угроза и др. В-четвертых, очевидно также наличие определенного дисбаланса в 
статусно-дискурсивном понимании оскорбления с правовой позиции и его концептуаль-
ного отражения в наивном языковом сознании. Последнее положение попало в фокус на-
шего исследовательского внимания, что предопределило цель настоящей статьи – пред-
ставить в сопоставительном аспекте лингвоправовые характеристики и наивное понима-
ние оскорбительности речевого акта.

Современная белорусская судебная лингвистическая экспертология достаточно 
успешно, на наш взгляд, может справляться с вопросами идентификации проявления 
вербального оскорбления: лингвистический методологический инструментарий позво-
ляет представить верифицированные результаты специального исследования текста. 
Однако в отсутствии единых подходов в изучении продуктов речевой деятельности 
(специалисты используют вариативные методы исследований) выводы экспертов о на-
личии в них признаков оскорбления могут разниться. Здесь следует отметить следующие 
особенности функционирования системы судебной лингвистической экспертизы текста 
в Беларуси: 1) данный вид деятельности является лицензируемым и осуществляется по-
дразделениями Государственного комитета судебных экспертиз; 2) согласно уголовно-
процессуальному Кодексу экспертные мнения (заключения специалистов) могут давать 
и неэкспертные учреждения (то есть, не имеющие специальной лицензии).

Согласно уголовному и административному законодательству Беларуси под оскорб-
лением понимается «умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженно 
в неприличной форме» (статья 189 УК, статья 9.3 КоАП). Таким образом, для процессу-
ально-следственного и судебного разбирательства значимой является следующая струк-
турно-содержательная триада речевого акта: 1) умышленность, 2) наличие информации, 
негативно характеризующей личность, 3) неприличная форма языкового материала. 
Представленный подход – параметризации, успешно доказан и апробирован концепцией 
профессора М.А. Осадчего [2].

Умышленность – одна из значимых, но до сих пор четко не дифференцируемых 
категорий юридической лингвистики. В связи с чем в судебной экспертной практи-
ке умышленность зачастую подменяется понятием фактологичности – отсутствием в 
речевом акте маркеров выражения мнения и его деавторизации. Очевидно, что такой 
подход несколько диссонирует с теорией права, где умысел рассматривается как крите-
рий определения степени тяжести и (или) вида преступного деяния, то есть «желание 
смоделированного в сознании субъекта конкретизированного вреда как прямой цели, 
служащей удовлетворению мотива, где вред есть прямой способ удовлетворения по-
требности» [3, 52]. Лингвистика оперирует несколько иными понятиями: намерение, 
интенция. По этому поводу В.А. Маслова справедливо полагает, что трансфер терминов 
должен проявляться не в слепом копировании их значений, а содействовать выявлению 
новых характеристик и выходу на интегративное, следовательно, и более глубокое по-
нимание проблем. Так, в юрислингвистике «умышленность включает в себя следующие 
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смыслы: ‘заведомость’, ‘осознание’, ‘мотив’, ‘преступное деяние’. Во-вторых, семанти-
ка названных лексем содержит еще и следующее различие: если в умысле присутствует 
цель нанести вред, то в намеренности такая цель отсутствует» [4, 196]. Не вдаваясь в 
дальнейшее рассмотрение проблемы, отметим лишь, что отсутствие верифицирован-
ной методики не всегда позволяет доказательно представить критерии идентификации 
умышленности речевого высказывания.

Идентификация параметра атрибутивности – корректировки образа другого лица в 
худшую сторону посредством статусного понижения относительно говорящего [5, 97] 
реализуется посредством семантического и прагмалингвистического анализов речевого 
акта. Указанные методы представляются универсальными для данного вида специаль-
ной экспертной работы с текстом.

Отдельные методологические проблемы наблюдаются и в изучении нормативности 
языкового материала. Дело в том, что традиционно под неприличной формой речевого 
выражения понимается использование слов со специальными стилистическими помета-
ми (бран., руг., мат. и др.). Думается, это вполне логично и оправданно для процедуры 
экспертного исследования текста. Однако при этом следует помнить, что словарные 
пометы вариативны в различных лексикографических источниках. Л.О. Бутакова также 
справедливо, на наш взгляд, отмечает, что лексическое значение слова отражается в сло-
варе «относительно полно и не всегда современно» [6, 259]. Ясность в данный вопрос не 
внесли и специализированные издания, что представляется объективно обусловленным: 
авторы популярного словаря русской брани (матизмы, обсценизмы, эвфемизмы) 
В.М. Мокиенко и Т.Г. Никитина декларируют отсутствие «“идеального” словаря брани, 
который удовлетворял бы всем ее интерпретациям. Даже словари, ориентированные на 
такую специализированную и, казалось бы, однородную лексику, как русский мат, отли-
чаются большой разнородностью состава словника и способов его описания» [7, 29]. 
Кроме того, для судебной лингвистической экспертизы важным является не только со-
держание речевого акта, но и его контекст: временной и пространственный континуумы, 
канал связи, ситуативный компонент и т.д., ибо «отдельное слово, взятое из словаря, не 
соотнесено к действительности – это просто слово, единица языка» [8, 9]. Разумеется, в 
систему методологических процедур экспертной лингвистики входит также и ортологи-
ческий анализ. Однако данные ортологического изучения текста чаще всего оспарива-
ются в судебном процессе, ибо нормы коммуникативного взаимодействия практически 
не закреплены в нормативно-правовом пространстве, вследствие чего каждая из сторон 
судебного разбирательства может апеллировать к догме «ubi jus incertum, ibi nullum» – 
если закон не определен, то закона нет (что не запрещено – то разрешено).

Сказанное, с одной стороны, предопределяет отдельные сложности в подготовке 
экспертных заключений, с другой – указывает на облигаторность индивидуального под-
хода к каждому конкретному экспертному случаю.

Таким образом, в понимании белорусского лингвоправового дискурса оскорбление 
представляет собой умышленно реализованных речевой акт, содержание которого не-
гативно характеризует личность с использованием нецензурных (ненормативных) лек-
сических единиц.

Далее обратимся к пониманию оскорбления в наивной картине мира. В современной 
гуманитаристике наивная картина мира выступает естественной оппозицией категории 
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научной картины мира. Первая считается первичной, но в своей полевой структуре пере-
секается с концептуальными представлениями научного дискурса: научные категории 
находят отражение в языковом сознании личности как часть социального опыта полу-
чения знаний об окружающей действительности. И наоборот, научная картина мира 
складывается, в том числе, и из «обывательского» восприятия фактов и феноменов со-
циального взаимодействия. Так, например, Ю.Д. Апресян пишет о том, что лексикогра-
фическое закрепление значения понятий направлено на «”поиски смысла” и в конечном 
итоге на реконструкцию наивной картины мира» [9, 630]. Следовательно, семантика 
наивной и научной картин мира имеют как отличия, так и сходства. Первое обуслов-
лено сильной личностной субъективизацией социального опыта, принадлежностью к 
субкультуре, институциональными рамками, культурой, традициями и т.д. Второе – ре-
зультат «вхождения» науки в сферы социального взаимодействия и управления системой 
общественных отношений, а также освоения научных знаний языковой личностью.

Существуют различные походы к изучению концептуальных представлений в наив-
ной картине мира. Исследователи обращаются к анализу корпуса текстов, дискурсивно 
маркированных лексических средств, речевому портретированию и т.д. В настоящей 
работе предпринята попытка экспериментального изучения идентификации оскор-
бительности речевого высказывания в наивном ее восприятии языковой личностью. 
Избранная процедура исследования включала четыре этапа: 1) составление опросно-
го листа, 2) определение параметров половозрастной и локальной карты контингента 
опрашиваемых, 3) полевой опрос интервьюируемых и 4) интерпретация полученных 
результатов.

На первом этапе исследовательской работы определены задания опросного листа: 
каждому интервьюируемому предлагалось ответить на вопрос, является ли описываемая 
ситуация правонарушением, сопряженным с нанесением оскорбления личности:

Ситуация 1. В автобусе в час пик женщина обратилась к пассажиру: «Мужчи-
на, разрешите пройти. Мне на следующей остановке сходить». В ответ незнакомец 
сказал: «Ох, не знаю, как такой Титаник проплывет мимо и не утопит. Такие борта 
отрастила, что сшибешь всех вокруг».

Ситуация 2. В автобусе в час пик женщина обратилась к пассажиру: «Мужчина, 
разрешите пройти. Мне на следующей остановке сходить». В ответ незнакомец ска-
зал: «Выйди через среднюю дверь. Будет тут каждая блядь ходить туда-сюда. Я и так 
чуть стою».

Ситуация 3. В автобусе в час пик женщина обратилась к пассажиру: «Мужчина, 
разрешите пройти. Мне на следующей остановке сходить». В ответ незнакомец ска-
зал: «Мадам, эта услуга только для красивых женщин – ты явно в пролете».

Очевидно, что с позиции судебной лингвистической экспертологии только второй 
пример удовлетворяет всем критериям оскорбительности речевого высказывания. В пер-
вом случае не выполняется параметр атрибутивности и ненормативности, в третьем – 
ненормативности.

Репрезентативная выборка контингента опрошенных включала 100 человек (60 жен-
щин и 40 мужчин) со следующими требованиями к критерию локального проживания 
и половозрастными характеристиками: городские жители – 40 женщин (по десять че-
ловек в каждой возрастной категории:18–29 лет, 30–49 лет, 50–69 лет, старше 70 лет) и 
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30 мужчин (по семь человек в первых двух и четвертой возрастных категориях и девять 
человек в возрасте от 50 до 69 лет); сельские жители – 20 женщин (по пять человек в 
каждой возрастной категории) и 10 мужчин (по два человека в первых двух возрастных 
категориях и по три в двух последних). Дополнительным требованием к личностям 
опрашиваемых было отсутствие юридического образования, опыта и стажа работы в 
правовой системе. Опрос проводился в трех крупнейших городах северо-восточного ре-
гиона Беларуси – Витебщины (Витебск, Полоцк и Орша), а также в сельской местности 
девяти административно-территориальных районов.

Результаты, полученные в процессе полевого пороса респондентов, показывают, что 
наивное восприятие феномена оскорбления серьезно отличается от его лингвоправовой 
интерпретации. Так, 72 респондента ответили, что во всех указанных примерах есть при-
знаки противоправного деяния – оскорбления. 8 человек (1 женщина (27 лет, сельская 
местность), 7 мужчин (1 проживающий в городе, 72 года; 6 – сельская местность, 52–59 
лет)) предположили, что первый пример не является оскорбительным. 7 сельских жите-
лей (2 женщины (31 и 54 года) и 5 мужчин (18, 31–40 лет)) ответили, что ни один при-
мер речевого общения не содержит признаков правонарушения. 3 человека: 2 мужчины 
(сельская местность, 57 и 63 года) и 1 женщина (город, 43 года), указали на наличие 
оскорбления только в третьем примере.

Таким образом, экспериментальное исследование показало наличие серьезных рас-
хождений в понимании оскорбления в наивной картине мира и его лингвоправовом 
экспертном статусе. Очевидно, что обыденное языковое сознание не параметризирует 
речевой акт оскорбления, а воспринимает его с коммуникативной позиции, включа-
ет аксиологический и дидактический диапазоны представлений языковой личности, а 
также субъективную личностную оценку ситуации общения. Интересным также пред-
ставляется и тот факт, что из 18 опрошенных, посчитавших, что среди приведенных 
примеров есть те, которые не соответствуют критериям правонарушения, совершенного 
вербальным способом, 14 являются мужчинами и только 4 женщинами. Привлекают ис-
следовательское внимание и возрастные характеристики лиц, не обнаруживших призна-
ки оскорбления хотя бы в одном примере: кроме одного мужчины, все они старше 30 лет, 
что может свидетельствовать о наличии зависимости историко-культурного развития по-
колений и уровня правовой и коммуникативной культуры респондентов.
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 ОБРАЗ МИРА В ПОЭЗИИ И ЖИВОПИСИ

В статье описывается, как шедевры живописи могут отражаться в поэзии. Рас-
сказывается о творчестве Рафаэля, Рубенса, Ф. Рокотова. Анализируются поэтиче-
ские тексты А.С. Пушкина, А. Вознесенского, Н. Заболоцкого.

Ключевые слова: поэтический текст, живопись, духовность, художественный образ.

Поэтический текст связан с другими текстами культуры в широком смысле (живо-
пись, архитектура, балет и т.д.), т.е. он функционирует в поле многих семиотических 
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систем, в особом лингвокультурологическом пространстве. Влияние этого пространства 
не может не сказаться на формировании новых или дополнительных содержаний любо-
го художественного произведения. «Исчерпывающее познание природы человека и его 
бытия возможно при условии «погружения» его в определенное историческое время, 
пространство и окружающий его не только мир природы, но и мир себе подобных, т.е. 
этнически, социально, конфессионально и культурно гомогенный социум, погружение 
его в семиосферу культуры такого социума» [1: 281]. 

Поэзия достаточно много уделяла внимания живописи, поскольку их многое роднит: 
стремление к возвышенным идеалам, чарующие формы высоких замыслов, духовная 
красота, понимание искусства как силы, способной открыть человеку путь к высшей 
истине. «Первый, кто сравнил живопись и поэзию между собою, – писал Г. Лессинг, – 
был человеком тонкого чутья, заметившим на себе сходное влияние обоих искусств. Он 
открыл, что та и другая представляют нам отсутствующие вещи в таком виде, как если 
бы вещи эти находились вблизи, видимость превращают в действительность, та и другая 
обманывают нас, и обман обеих доставляет удовольствие» [2: 385]. 

Поэты 19 века обращали свои взоры в первую очередь к титанам эпохи Возрождения: 
Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэлю. Байрон в своей поэме « Белто» писал: 
«Нам Рафаэль открыл предел иной», т. е. открыл реальность духовного, возможность 
его выразить и передать. К образам рафаэлевских Мадонн обращались В.А. Жуковский,  
А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов и др. Например, сонет А. С. Пушкина «Мадонна» 
(1830):

В простом углу моем, средь медленных трудов,
Одной картины я желал быть вечно зритель,
Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков,
Пречистая и наш божественный спаситель -
Она с величием, Он с разумом в очах -
Взирали, кроткие, во славе и в лучах,
Одни, без ангелов, под пальмою Сиона.

Но для Пушкина и Лермонтова Мадонна Рафаэля не была Богородицей в строгом 
понимании этого слова: оба поэта видели в ней образ божественного, образ вечного в 
земном, а также представление о женской красоте, связанной со спокойствием, чистотой 
и величием.

На этом фоне интересен взгляд А. Вознесенского на живопись в стихотворении «Гру-
зинские базары»:

Долой Рафаэля! 
Да здравствует Рубенс! 
Фонтаны форели, 
Цветастая грубость! 
Здесь праздники в будни 
Арбы и арбузы. 
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Торговки – как бубны, 
В браслетах и бусах. 
 
Индиго индеек. 
Вино и хурма. 
Ты нынче без денег? 
Пей задарма! 
 
Да здравствуют бабы, 
Торговки салатом, 
Под стать баобабам 
В четыре обхвата! 
 
Базары - пожары. 
Здесь огненно, молодо 
Пылают загаром 
Не руки, а золото. 
 
В них отблески масел 
И вин золотых. 
Да здравствует мастер, 
Что выпишет их!

Противопоставление поэтом Рафаэля и Рубенса вполне понятно. Рубенс без колеба-
ний использовал в религиозных сюжетах обнажённую натуру. В Италии говорили, что 
Рубенс подмешивает в свои краски кровь, подчёркивая, насколько реалистично тот нау-
чился изображать человеческую плоть. В одном из писем Рубенс писал, что если человек 
состоит из плоти и крови, то таким его и следует изображать. Мужчины на его картинах 
всегда крепко сложены, даже великомученики – понять, что они великомученики можно 
только по бледности кожи. Напротив, женщины отличаются крайней рыхлостью форм. 
Женщины Рубенса являются частью природы и представляют более оптимистический 
взгляд на природу, нежели античный. Как утверждали критики, Рубенс лучше, чем ка-
кой-либо другой художник в истории искусства достиг мастерства в изображении живой 
плоти, что пышность этих фигур — не что иное, как гимн благодарности земным благам. 
Рубенс стремился придать всему изображаемому полновесную материальность.

Поэтому понятны строки поэта: Долой Рафаэля! / Да здравствует Рубенс! Потому 
что женщины на грузинском базаре как будто сошли с полотен Рубенса: 

Торговки - как бубны, 
в браслетах и бусах. 
 …
Да здравствуют бабы, 
 Торговки салатом, 
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 Под стать баобабам 
 В четыре обхвата!

Да и весь базар – как гимн жизни, реальной, яркой, земной: фонтаны форели, арбы и 
арбузы, индиго индеек, вино и хурма. Все это, по мнению поэта, достойно кисти Рубенса:

В них отблески масел 
И вин золотых. 
Да здравствует мастер, 
Что выпишет их!

 Совсем иная тональность «слышится» в стихотворении Н. Заболоцкого «К портрету 
Струйской»: 

Ты помнишь, как из тьмы былого,
Едва закутана в атлас,
С портрета Рокотова снова
Смотрела Струйская на нас?

Портрет Александры Петровны Струйской называли русской Моной Лизой. Если у 
Джоконды Леонардо да Винчи до сих пор остается неразгаданной ее завораживающая 
полуулыбка, то у Струйской вся тайна мироздания сокрыта в ее глазах. 

Ее глаза — как два тумана,
Полуулыбка, полуплач,
Ее глаза — как два обмана,
Покрытых мглою неудач.

Соединенье двух загадок,
Полувосторг, полуиспуг,
Безумной нежности припадок,
Предвосхищенье смертных мук.

Самобытна судьба этой женщины. Федор Степанович Рокотов, сын крепостных крес-
тьян, ставший академиком, рисовал ее портрет, когда А. Струйской было 17лет. Она толь-
ко что вышла замуж за молодого и богатого помещика Николая Еремеевича Струйского, 
с которым они прожили 24 года в своем поместье Рузаевке, вдали от Москвы, большо-
го света, балов и поклонников. Александра Петровна родила 18 детей, 10 из которых 
умерли в младенчестве. Она пережила своего мужа на 43 года, воспитав 8-х детей, про-
жив спокойную и достойную жизнь. Она жила в роскошном четырехэтажном дворце по 
проекту Растрелли, к свадьбе муж ей подарил великолепный храм Пресвятой Троицы, 
проект которого сделал знаменитый архитектор Баженов, ее на портрете запечатлел 
знаменитый художник Ф. Рокотов, она была знакома с А. С. Пушкиным, который при-
езжал к ней в гости. При всей внешне спокойной и богатой жизни была в этой женщине 
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притягивающая других загадка, которую увидел, но не разгадал Рокотов, и стихотворе-
ние Н. Заболоцкого – это тоже вопросы, а не ответы, это восхищение ее тайной:

Когда потемки наступают
И приближается гроза,
Со дна души моей мерцают
Ее прекрасные глаза.

Как видим, творческие миры поэта и художника не просто соприкасаются, а допо-
лняют и талантливо углубляют друг друга. В результате появляется художественная сте-
реоскопичность восприятия: Мадонна Рафаэля и А.С. Пушкина, образы женщин на хол-
стах Рубенса и в стихах А. Вознесенского, А. Струйская Ф. Рокотова и Н. Заболоцкого… 
Все вышесказанное доказывает, на наш взгляд, что «материальный мир, существующий 
объективно, пропускается через мир творящего сознания, субъективного по своей вну-
тренней духовности» [3: 29], и в конечном итоге эти миры реализуются в художествен-
ном произведении любого вида искусства – феномене кристаллизации личности творца 
и времени его творения.
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ЕСТЕТИЧНИЙ ВИМІР ІРОНІЇ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

У статті розглянуто іронію як філософсько-естетичну категорію. Наведено різні 
аспекти створення комічного ефекту іронії. Представлено феномен розвитку іронії від 
античних часів. Показана соціокультурна обумовленість застосування іронії у філософ-
ському методі Сократа. 

У процесі дослідження естетичних аспектів іронії, встановлено новий підхід до 
осмислення іронії, який дозволяє розглядати даний феномен у широкому культурологіч-
ному контексті. Розкрито механізм соціокультурного функціонування іронії та значен-
ня іронії для існування культури. Проаналізовано трансформацію іронії у культурно-іс-
торичний період та призначення іронії як естетичного компоненту.

Ключові слова: іронія, культурна модель, естетичний вимір, переоцінка цінностей, 
естетика. 

Актуальність філософського вивчення поняття «іронії» зумовлена зміною культур-
ної моделі, що відбувається на межі тисячоліть, а філософські категорії відкривають нові 
ракурси соціокультурного існування людини і метою статті є привернути увагу дослід-
ників до цього поняття, яке раніше займало особливе положення у класичній філософії.

Іронія набуває у сучасній філософії особливого статусу і стає фундаментальною куль-
турною ознакою, яка структурує соціокультурний простір і поширює свої властивості на 
інші форми культури («іронічний код» Р. Барта, «ліберальний іронізм» Р. Рорті, «пастиш 
як біла іронія» у Ф. Джеймісона, «іронія – метамовна гра» У. Еко) [4, с. 56]. Такий роз-
виток має об’єктивні підстави, оскільки поширює проблему автономності різних форм 
культури. Саме естетичний вимір іронії та її зв’язок з іншими формами естетики пода-
ється у роботах В. Ванслова, І. Славова, Ю. Борєва, Е. Яковлєва, В. Проппа [1, с. 194].

Завдання статті проаналізувати поняття „іронія” у різних культурних та філософ-
ських контекстах. Оскільки кожна епоха приносила свої нюанси у зміст цього поняття, 
але у жодній системі категорій вона не могла претендувати на провідну роль.Тому, оста-
точного визначення це поняття не набуло в жодній з філософських систем, а перспективи 
його розвитку та вивчення залишаються відкритими. Кожен історичний стиль визначав 
власну предметну сферу у безвідносності до іронічної свідомості, але остання як методо-
логічна система, як спосіб рефлексії та саморефлексії завжди була присутня у філософії 
[3, с. 158] .

Об’єктом дослідження є філософське значення іронії, яке вперше формується саме у 
діалогах Сократа, який закріпив «софістський» напрямок від натурфілософії до людини, 
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як центральної проблеми у давньогрецькій філософії. Він застосовує іронію як техніку 
відкриття істини. Термін «сократична іронія», який зустрічається вже в Аристотеля, де-
монструє межу між згадкою і розумінням. Дослідження проблеми іронії продовжується 
у текстах Платона і Ксенофонта, де вона вже стає предметом свідомого аналізу, а не лише 
пізнавальною стратегією [3, с. 127].

Іронія, на відміну інших філософських понять не піддається однозначному визначен-
ню і тому, не має понятійного відповідника. Саме тому, існує дуже багато наукових по-
нять, які мають щось схоже з іронічним розумінням, але суттєво відрізняється від самої 
суті. Прикладом можуть бути такі поняття, як: сарказм, оксюморон, які використовують-
ся як схожі поняття залежно від їх естетичного наповнення. Діапазон визначення іронії 
на стільки різний, що не існує єдиної думки щодо її специфіки, соціальних функцій та 
естетичних меж, а суть її, як естетичної категорії, проявляється через ставлення до пре-
красного та трагічного [5, с. 20] .

Філософсько-естетичні дослідження іронії проводить Зольгер у своїх «Лекціях з ес-
тетики». У цій роботі він зазначає, що «ні один витвір мистецтва не може виникнути без 
іронії, яка разом з натхненням складають мистецьку діяльність. Він ставить іронію у 
центр своєї філософської системи і переміщує її із суб’єктивної категорії у метафізику. 
Для нього іронія – сфера взаємного переходу ідеї і дійсності у тому стані, коли вони 
ототожнюються і об’єднуються. Іронія це поняття, яке стало дійсністю, пронизане ідеєю, 
хоча будь яка дійсність, за Зольгером є смертю ідеї. Тут ідея розчиняється у дійсності, 
але разом з тим пробуджує до життя. Як результат, виникає – ідеал, це і є, за Зольгером, 
іронія [2, с. 146]. 

Розгорнутий аналіз іронії подає Ф. Шлегель у «Атенейських фрагментах». Шлегель 
побудував свою концепцію митця-творця, узявши за основу суб’єктивний ідеалізм Фих-
те. Центральне місце у цій концепції він відводилось іронії. Але на відміну від сократів-
ської, романтична іронія Шлегеля не була засобом пізнання і не намагалась змінити дій-
сність. Вона, швидше за все, підкреслювала творчу індивідуальність та суб’єктивність 
митця [6, с. 326].

За Шлегелем, яким би цілісним не здавався твір, насправді, це строкатий збірник, за 
яким стоїть єднання духу автора. Крім того, саме усвідомлення протиріч, митець пере-
творює у засіб творчості. Звідси і виникає іронія, як феномен усвідомлення філософ-
ської художньої творчості. Іронія є формою парадоксального, «в іронії все повинно бути 
жартом і все повинно бути серйозно, усе відкритим та удаваним» (Шлегель). Гротеск і 
пародія поєднуються з прекрасним і перетворюються у своєрідну суміш, та суперечить 
духу тим, хто вірить у гармонійне вирішення і кого Шлегель називає «гармонійними не-
гідниками» [6, с. 327].

Митець-геній, за Шлегелем, усвідомлює глибину прірви між своєю неповторною 
ідеальною суб’єктивністю та можливостями висловів у своїх художніх творах. Іронія 
Шлегеля підкреслювала ту прірву, яка розділяла митця та його твір. Так, Шлегель вва-
жав іронію, безумовною свободою генія, митця, завдяки якій він може піднятися над 
власною творчістю і геніальністю» (Шлегель). Іронія є не просто засобом виразності, 
вона для Шлегеля універсальна категорія пізнання дійсності. У цьому іронія нагадувала 
комічну форму і за це її дуже високо цінували романтики, оскільки комічне було для них 
символом досконалості [6, с. 327] .
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Іронія, для Шлегеля, стає певною системою абсолютної критики, яка повинна зни-
щити знання, які не відповідають ідеалу, тобто які отримані шляхом суджень від відо-
мого до невідомого. Замість цих знань романтики пропонують інтуїтивне знання. Ці зна-
ння, досягаються через особливу форму філософії, яка знаходиться на межі філософії 
та літератури, а для Шлегеля є одними з фундаментальних понять у філософії. Саме 
вчення Ф. Шлегеля є принциповим для розгляду романтичної іронії, як філософської 
концепції [6, с. 340] . 

Теорія романтичної іронії була розкрита Ф. Шлегелем і у фрагментах, які були надру-
ковані в журналах «Ліцей» та «Атеней», у нарисі «Про незрозуміле», а також у рецензіях 
«Про Лессінга» та «Про майстра» Гете. Всі ці роботи були написані між 1797-1798 рр. 

У філософських фрагментах Шлегеля, можна виділити певну структуру іронічного, 
«ідея є поняття, доведене до іронії у своїй завершеності…, абсолютний синтез абсолют-
них антитез, постійно відтворює себе у взаємодії двох різних думок» [2, с. 174]. 

У нарисі «Про незрозуміле» (1800) Шлегель пов’язує термін «незрозуміле» з іроні-
єю: «Значною мірою (як правило) нерозуміння знаходиться в іронії, яка певним чином 
проявляє себе у ньому» [6, с. 345]. Іронію не можливо зрозуміти через зміст, тому що 
вона складається з парадоксів та протиріч. ЇЇ завдання – не дати знання, а зруйнувати по-
дібність знань; усі знання, отримані розумом, не мають цінності, оскільки не стосуються 
ідеального.

Розмірковуючи про іронію, Шлегель часто говорить про об’єднання або розділення 
антитез, які викликані іронією або пов’язані з нею. Він говорить, що «іронія – це фор-
ма парадоксальності… Якщо будь яка дотепність є принципом та зброєю універсальної 
філософії і якщо будь яка філософія є ніщо інше, як наука всіх наук, завжди змішується 
і знову відокремлюються одна від одної, логічна хімія, то важливість і значення цього 
абсолютного, наскрізь матеріальної дотепності нескінченні» [6, с. 89].

Шлегель розмірковує про іронію як про «логічну хімію». Оскільки хімічні явища у 
цей період мали особливий спосіб існування і були проміжною ланкою від неживої до 
живої природи. Коли Шлегель пише про дотепність як про «логічну хімію», то він має на 
увазі, що іронічний дух постійно розділений.

Фрідріх Шлегель стверджує, що «раптова дотепна думка існує у роз’єднанні деяких 
духовних субстанцій, які до різкого роз’єднання, знаходились найближче». У іншому 
творі Шлегель говорить, що «іронія викликає у нас почуття невирішених суперечностей 
між безумовним і зумовленим, почуття неможливості і необхідності…» [6, с. 385].

На зміну романтичній іронії прийшли модерністські та постмодерністські теорії В. 
Півоєва, В. Буса, А.Лосєва, Р.Семківа та ін. Вони намагались створити універсальну те-
орію іронії та зменшити коло її проблем. Але це питання і досі відкрите, оскільки фе-
номен іронії й досі не зрозумілий. Саме в іронії на перший план виходить сумнів, який 
перевіряє твердження на їх правильність та відповідність. Тобто вона є не просто мето-
дом суб’єктивної оцінки, але своєю грою примушує досліджувати, аналізувати та діяти

Отже, найважливішими етапами розвитку іронії в естетичному вимірі стали сокра-
тівська та романтична іронія. Сократівська іронія стала прикладом діалектичного підхо-
ду, що спростовувала впевненість, того хто говорив навіть відомі речі, романтична іронія 
стала концепцією естетико-філософського визнання різноманіття світу із зазначенням 
її пріоритетів. Іронія Сократа не давала людині відчути себе розумним, критикуючи її 
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зарозумілість; іронія романтиків заперечувала будь-яку абстракцію, будь який ідеал, і ра-
зом з тим не заперечувала існування різних думок, і протистояла догмі і насильницькому 
структуруванню світу. 
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ИРОНИИ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ

В статье рассмотрена ирония как философско-эстетическая категория. Приведе-
ны различные аспекты создания комического эффекта иронии. Представлен феномен 
развития иронии от античных времен. Показана социокультурная обусловленность 
применения иронии в философском методе Сократа.

Особое внимание в статье уделяется выявлению социокультурных функций иронии. 
В процессе исследования эстетических аспектов иронии установлен новый подход 

к осмыслению иронии, который позволяет рассматривать данный феномен в широком 
культурологическом контексте. Раскрыт механизм социокультурного функционирова-
ния иронии и значение иронии для существования культуры. Проанализирована транс-
формация иронии в культурно-исторический период и назначение иронии как эстетиче-
ского компонента.

Было аргументировано положение о том, что в разные культурно-исторические пе-
риоды происходит трансформация иронии, прежде всего, в направлении расширения ее 
функционирования.

Ключевые слова: ирония, культурная модель, эстетическое измерение, переоценка 
ценностей, эстетика.
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AESTHETIC DIMENSIONS OF IRONY IN SOCIOCULTURAL SPACE
The article considers irony as a philosophical and aesthetic category. Various aspects of 

creating a comic effect of irony are given. The phenomenon of the development of irony from 
ancient times is presented. The sociocultural conditionality of the use of irony in the philo-
sophical method of Socrates is shown.

Particular attention is paid to identifying the sociocultural functions of irony. 
In the process of studying the aesthetic aspects of irony, a new approach to understanding 

irony was established, which allows us to consider this phenomenon in a wide cultural context. 
The mechanism of the sociocultural functioning of irony and the importance of irony for the 
existence of culture are revealed. The transformation of irony in the cultural-historical period 
and the purpose of irony as an aesthetic component are analyzed.

It was argued that in different cultural and historical periods there is a transformation of 
irony, primarily in the direction of expanding its functioning. 

Keywords: irony, cultural model, aesthetic dimension, reappraisal of values, aesthetics.
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ФРЕЙМОВИЙ АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ

У роботі наголошено на тому, що лінгвокультурні типажі є одним із особливих різ-
новидів лінгвокультурних концептів, найважливіші характеристики яких мотивовані 
типізованістю певної особистості, її значущістю для певної лінгвокультури. Відповідно 
до усталених підходів до опису концептів у структурі лінгвокультурних типажів по-
слідовно висвітлено їхні образно-перцептивні, оцінні та ціннісні складники. Важливим 
у моделюванні лінгвокультурних типажів є соціальні, національні, моральні, культурні 
риси, а також відбиття опозиційних протиставлень і поєднань типажів. У досліджен-
ні застосовано фреймовий аналіз, у процесі якого змодельовано лінгвокультурний ти-
паж «козак», в описі якого було виділено 4 фрейми і 8 слотів.

Ключові слова: фреймовий аналіз, лінгвокультурний типаж, дискурс, фрейм. 

Лінгвокультурні типажі (далі – ЛТ) є вирізняльними засадничими концептами, у 
межах яких формуються чітко визначені фрейми ‒ одиниці знань, сфокусовані навко-
ло концепту, що містять базові знання, уявлення, судження та оцінки в межах певної 
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культури. У складі фреймів, пов’язаних із тими чи тими типажами, зазвичай легко виді-
ляються слоти, що містять ситуативні й тематичні знання. 

У пропонованому дослідженні застосовано фреймовий аналіз, у процесі якого змоде-
льовано лінгвокультурний типаж з етнічною домінантою «козак», в описі якого виокрем-
лено фрейми і слоти, що відбивають його сутнісні особливості. Метод фреймового аналі-
зу має міжпредметний характер і дає змогу пояснити мовні явища з позиції когнітивного 
аналізу. «Фреймовий підхід є доволі перспективним у сучасній когнітивній лінгвістиці, 
адже модель фрейму є гнучкою й узгодженою із психологічними концепціями пам’яті й 
експериментальними психофізіологічними даними» [2, с. 645]. Підставою для широкого 
залучення процедур фреймового аналізу стало й те, що це відкриває можливості для опи-
су тезаурусів письменника, художнього твору, вивчення художнього дискурсу, пояснення 
мовних явищ з позиції когнітивного аналізу.

Типаж «козак» акумулює в собі соціально-історичні, морально-психологічні, ідеоло-
гічні закономірності українського буття. Художній дискурс (далі – ХД) ХІХ ст. експліку-
вав симбіоз історичних даних з народним баченням епохи козаччини, що втілився в ЛТ 
«козак». Образ козака увібрав у себе інформацію про важливі етапи козаччини, специ-
фіку життя та побуту, зовнішності, діяльності, вподобань. Відповідно ХД аналізованого 
періоду відображає ці уявлення за допомогою мовних засобів [6, с. 315‒316].

Характерні риси типажу проявляються в сукупності усталених уявлень, оцінок, влас-
тивостей, які формують відповідні фрейми та слоти, що вербалізують певний елемент 
української ментальності [5, с. 18].

Мета статті – застосовуючи фреймовий аналіз, проаналізувати образно-перцептивні, 
ціннісні характеристики, а також соціальні, національні, моральні, культурні особистісні 
риси лінгвокультурного типажу з етнічною домінантою «козак». 

ЛТ з етнічною домінантою визначаємо як етнокультурні типажі, провідною ознакою 
яких є вираження етнічних характеристик суспільства.

Досить активне висвітлення образу козака знайшло відображення в українській 
фольклористиці. Зокрема, Н. І. Рудакова описала специфіку художнього моделювання 
образу козака в героїчному епосі, проаналізувала основні мотивно-сюжетні тенденції та 
поетичні деталі, що формують художній образ козака в народній свідомості. У дисертації 
«Художня трансформація образу козака в українській народній прозі» Н. І. Рудакова роз-
глянула системну модель образу козака, втілену в українській народній прозі. Д. В. Ку-
риленко дослідив феномен побутування образу Козака Мамая як українського фольклор-
ного героя, регенерував закодований образ Козака Мамая в образно-символічній формі 
архетипу воїна-сакрального предка, воїна-козака, воїна-виразника культурних ціннос-
тей. Ю. С. Регуш розглянула фольклорний образ козака у творах Я. Щоголева та поетів 
харківської романтичної школи. Г. В. Микитів проаналізувала символи, які становлять 
художньо-образну парадигму українських козацьких пісень, визначила їхні семантико-
структурні і стильові особливості. Л. В. Романенко встановила особливості відтворення 
образу козака-характерника на матеріалі трилогії «Джури» В. Рутківського. І. А. Синиця 
дослідила лексему «козак» у наукових і художніх текстах ХІХ ст., фольклорних текстах, 
інтерпретувала історико-філологічне значення лексеми «козак» у висвітленні М. І. Кос-
томарова. О. М. Лазаренко проаналізувала функціонування лексеми козак у творах Лаза-
ря Барановича [4, с. 396]. 
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Неодмінним складником художнього зображення типажу є його образно-перцептив-
ні характеристики, а також соціальні, національні, моральні, культурні особистісні риси. 
Для опису ЛТ з етнічною домінантою «козак» суттєвим є виокремлення таких фреймів: 
«Воєнні дії» (слоти: «Дислокація», «Статусність», «Адміністративний устрій», «Битви», 
«Суперники козаків», «Військові утворення», «Життя на Січі», «Атрибути козака»), «Ха-
рактерництво», «Побратимство», «Релігійні характеристики».

Фрейм «Воєнні дії». Слот «Дислокація». У художній літературі відбиті основні 
місця дислокації козаків – Січ, Хортиця, а також позначення розташування їх у Черкасах: 
… реєстрові козаки під той час стояли у Черкасах… (А. Ф. Кащенко. Під Корсунем, 
с. 13–14). 

В іншому прикладі автор вживає топонім (урбанонім) Черкаси, який посідає важли-
ве місце в структуруванні аналізованого ЛТ: У місяці березолі до Цимбалюків прибув з 
Черкас з війська син їхній Василь, реєстровий козак (А. Ф. Кащенко. Під Корсунем, 
с. 14). Ця згадка невипадкова, оскільки історики стверджують, що від початку XVI ст. 
біля Канева і Черкас найчастіше «селилися ті козаки, яким наступ панів загрожував по-
кріпаченням. Внаслідок цього Канівське і Черкаське староства перетворилися в район з 
численним козацьким населенням. Не випадково саме район Канева і Черкас сучасники 
вважали головним місцем українського козацтва; тому в Росії від XVI ст. самі назви “чер-
касець”, “черкашенин”, “черкасці”, “черкаси” стали вживатися для всього українського 
козацтва (пізніше “черкасами” називали в Росії взагалі українців)» [1, с. 110].

Слот «Статусність». У творах аналізованого періоду відображено стратифікацію 
поміж козацтвом. В історичних джерелах вказано, що «прийняті на державну службу ко-
заки вписувалися до особливого реєстру (списку), через те і одержали назву реєстрівців» 
[1, с. 146]. ХД вербалізує не лише народні уявлення про реєстрове козацтво, а й містить 
історичні довідки, дібрані авторами з архівних матеріалів: Під ті часи ворожнеча поміж 
козаками реєстровими, себто такими, що мали од польського сейму права на волю 
та власність, і позареєстровими, себто запорожцями, виключеними з реєстрів, була 
велика, і Цимбалюк, оберігаючи свої права, був таким щирим прихильником поляків, що 
коли коронний польський гетьман Конецпольський під час війни з гетьманом Сулимою 
надумав добути того зрадою, то він був одним з перших козаків, що згодилися йти у 
табір Сулими… (А. Ф. Кащенко. Під Корсунем, с. 7) – крім авторського коментаря щодо 
розуміння поняття реєстрового козацтва, наведений контекст набуває оцінного характеру 
шляхом уведення в нього іменної лексеми зрада, що актуалізує негативну оцінку обра-
зу. Ще один детальний опис зради реєстрових козаків відображено в такому фрагменті: 
Знаючи, що реєстрові козаки сподівалися собі од короля подяки за вірну службу під час 
шведського походу, він [коронний гетьман] зібрав до себе старших з реєстрових козаків, 
почав їх улещувати, вихваляв їх вірність королеві й нахвалявся, що неодмінно дійде до 
короля й добуде реєстровим козакам більші права і навіть побільшення козацького 
реєстру, аби тільки вони зрадою взяли Сулиму й привели до нього (А. Ф. Кащенко. Над 
Кодацьким порогом, с. 594) – тут спостерігаємо відображення історичної реалії – участі 
реєстрового козацтва у військових заходах Польської корони. 

Реєстровим козакам протиставляються запорожці: Кинулися ранком запорожці геть-
мана, аж нема його. Поки довідалися, що сталося, минуло півдня, і Сулима був уже 
далеко. Хотіли запорожці битися з реєстровими козаками за їхню зраду, але ті ні в 
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чому не були винні, старшина ж їхня, зробивши своє діло, не вернулася більше до за-
порозького табору (А. Ф. Кащенко. Над Кодацьким порогом, с. 595) – поданий приклад 
ілюструє відображення станового поділу між реєстровими козаками (прості козаки та 
старшина). Також у контексті актуалізовано оцінний компонент (оцінка дій та вчинків) – 
ті ні в чому не були винні. 

Наведений далі мікроконтекст апелює до наступного періоду в історії українсько-
го козацтва – Хмельниччини: Кров же Сулими справді не минулася полякам дурно: по-
між реєстровими козаками почалося велике ремствування на польську неправду та 
утиски, і через дванадцять років, на початку повстання Хмельницького, усі козаки – і 
запорожські, й реєстрові – одностайно стали за права й волю свого народу (А. Ф. Ка-
щенко. Над Кодацьким порогом, с. 596) – поділені за становими та майновими характе-
ристиками козаки об’єдналися для боротьби за спільну справу.

Також у художніх творах є згадка про низове козацтво: Поки Сулима ходив з низови-
ми запорозькими козаками у Чорне море, Кодацька фортеця була вибудувана, і корон-
ний польський гетьман Конецпольський, запеклий ворог козацької волі, прибув у Кодак з 
польськими панами й військом і справив у новій фортеці бучний бенкет, а після бенкету 
прикликав до себе старшину покірних йому реєстрових козаків… (А. Ф. Кащенко. Над 
Кодацьким порогом, с. 589) – у цьому контексті низові запорозькі козаки протиставлені 
реєстровим козакам. Це протиставлення в тексті підсилено виразами ворог козацької волі 
та старшину покірних йому реєстрових козаків, де воля виступає характерною рисою 
низових запорізьких козаків, а покірність є прикметою реєстрових козаків. 

Ще один текстовий фрагмент містить лексему січовик, яка використана на позна-
чення козака із Запорізької Січі: …людська пам’ять не сховала того: коли і як оселився 
у них заможний січовик Мирін Гудзь (Панас Мирний. Хіба ревуть воли, як ясла повні?, 
т. 2, с. 97).

Слот «Адміністративний устрій». У художній літературі ХІХ ст. знайшла відбиття 
також адміністративна будова, зокрема досить детально описаний устрій Січі. На Січі іс-
нував чіткий уклад життя. Як зазначають історики, головна влада на Запоріжжі належала 
військовій раді. Вона скликалась для вирішення найважливіших питань, зокрема про 
участь війська у війні, обсяг і характер повинностей, обрання кошової (військової) стар-
шини. Право участі в раді мали всі без винятку козаки [1, с. 170]. ХД містить авторську 
рецепцію адміністративного устрою та управління козацької громади: Вдарили козаки 
у котли, скликали раду, почали хвилюватись (А. Ф. Кащенко. Борці за правду, с. 327). 

У поданому контексті засобами вербалізації політичних вподобань козаків слугують 
їх опозитивні означення партій, до яких умовно себе відносили козаки, та лексем, які 
характеризують політичну діяльність цих партій, їхню структуру: У тім часі повстали в 
козацькім війську дві партії. Старша, до якої належав Сагайдачний, назвалася поваж-
ніша; вона виминала всяких конфліктів з Польщею… Друга партія була радикальна, 
зложена переважно з таких козаків, які не могли поміститися в тісний козацький 
реєстр (А. Я. Чайковський. Петро Конашевич-Сагайдачний, с. 519–520).

Слот «Битви». У ХД ХІХ ст. значну увагу автори приділяють зображенню битв, у 
яких брали участь козаки. Історичні події зображує І. С. Нечуй-Левицький, описуючи 
бої з військами Потоцького: І козаки мусили йти на мир. Гуня не покорився й втік в Мос-
ковське царство з вольними нереєстровими козаками. Козаки мусили прийняти важкі 
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для себе умовини од Потоцького: вони втратили право од того часу вибирати собі 
гетьмана й полковників. Поляки настановили над ними за старшого шляхтича Петра 
Комаровського, полковниками в усіх козацьких полках стали шляхтичі поляки. Од 
козаків одняли їх давні права… (І. С. Нечуй-Левицький. Князь Єремія Вишневецький, 
с. 26) – протиставлення вольний – реєстровий актуалізує значущий для свідомості укра-
їнців концепт «воля». Ту ж історичну подію інтерпретує О. П. Стороженко: – Зачекай 
посилать у Прилуччину, – перехопив Єремія, – поки не приведуть мені з Волині три 
тисячі шляхти, що послав навербувать. Реєстрових же козаків усіх одіслать у Пе-
реяслав до Барабаша, теперечки вони йому згодяться, бо він на байдаках попливе до 
Кодаків, щоб дать помочі Стефанові Потоцькому (О. П. Стороженко. Марко Прокля-
тий, т. 1, с. 384) – автор пропонує художню інтерпретацію історичних подій, уводячи до 
тексту твору імена історичних діячів, а також топонімні номінації. Крім того, відображе-
но групи тогочасного суспільства – шляхта, реєстрові козаки, які від початку створення 
реєстрового козацтва воювали спільно. Проте згодом ситуація змінюється. «Засновуючи 
реєстрове козацьке військо, польський уряд мав на меті використовувати його переду-
сім для боротьби з народними масами України» [1, с. 148]. Це було прорахунком з боку 
польського уряду. 

Письменники ХІХ ст. зображують епізоди протистояння реєстрових козаків та шлях-
ти так: Недобре поляки оддячили козакам за те, що вони врятували їх під Хотином. 
Налякані силою козаків, вони почали після того всякі утиски козакам чинити… на-
магалися всіх козаків-виписчиків, себто виписаних з реєстру, повернути в панських 
хлопів (А. Ф. Кащенко. Над Кодацьким порогом, с. 580); Маючи під рукою добре польське 
військо і шість тисяч реєстрових козаків, що саме тільки повернулися з-за Німану 
після війни з шведами, коронний гетьман рушив з тим військом назустріч запорожцям. 
Сулима ж до того часу щасливо добув Чигирин, Черкаси та Корсунь, повиганяв звіду-
сюди поляків і зібрав уже до себе чимало козаків-виписчиків… (А. Ф. Кащенко. Над 
Кодацьким порогом, с. 593–594).

В іншому прикладі віддієслівні іменники утиски та поневолення є ключовими в зо-
браженні тогочасного суспільства й актуалізують негативну оцінність подій в авторсько-
му осмисленні. Наведений текстовий уривок вербалізує три типажі: козак, пан, селянин, 
моделюючи за їхньої участі фрагмент картини світу, відтвореного в художньому творі 
історичного періоду: Повернувшись на Україну й довідавшись про ті утиски на козаків 
та про поневолення польськими панами українських селян, Сулима не дивився вже на 
поляків, як на своїх братів, і почав міркувати про те, як би визволити од них свій рідний 
край – Україну (А. Ф. Кащенко. Над Кодацьким порогом, с. 581). 

У ХД ХІХ ст. значну увагу автори приділяють зображенню битв, у контексті яких 
письменники порушують тему загальнонародної перемоги, військової доблесті, героїзму 
козаків. Тут козак зображений у воєнних діях: Рубалися козаки з бусурманами по гале-
рах, рубалися й у місті, а тут ще вибігли на них яничари з Азовського замку… – Кара 
бусурманам! – розляглося по лавах запорожців, і, мов вихор, набігли вони на яничарів 
(А. Ф. Кащенко. Над Кодацьким порогом, с. 586). В іншому прикладі також спостерігає-
мо порівняння козаків із вихором, яке актуалізує фольклорні мотиви. Вживання у тексті 
дієслова рубати актуалізує в моделюванні типажу козака слот «зброя», що в поданому 
текстовому фрагменті вербалізовано засобами прямої номінації (шабля, спис, келеп): …



55

вихорем полетіли козаки на ворожий табір. Вдарили вони на угорське піше військо, 
що було у наймах у поляків і обороняло табір з цього боку. Не витримали польські най-
мити козацького наскоку і кинулися тікати до обозу, під захист возів. Враз вкрилося 
поле угорським трупом. Козаки рубали втікачів шаблями, кололи списами, били келе-
пами й давили кіньми... (А. Ф. Кащенко. Борці за правду, с. 309). Зокрема, дієслівний ряд 
врізались, били, кололи, різали, топтали вербалізує градацію подій битви: А козаки вже 
перескочили через греблю і врізались в польські полки, били, кололи, різали й топтали 
(І. С. Нечуй-Левицький. Князь Єремія Вишневецький, с. 234). Також письменники опи-
сують перебіг битви з елементами військової тактики ведення бою: Застогнала земля під 
копитами коней, заголосили сурми, і, наставивши на ворогів гострі списи, козаки, мов 
бурхлива хвиля, широкою лавою вдарили на ляхів… (А. Ф. Кащенко. Борці за правду, 
с. 323); Мов бурхлива річка, вливалися козаки усередину лівого польського крила, при-
тискуючи його до річки, аж поки здибалися з німецьким військом. Люто вдарили козаки 
й на нього… (А. Ф. Кащенко. Борці за правду, с. 323–324) – прислівник люто з лексемою 
козаки одержує в рецепції автора позитивну оцінку і набуває семантики «сильно». 

Письменники в художній літературі наділяють ЛТ «козак» характеристикою швид-
кість: Козаки кинулись і швидко наздогнали польське військо (І. С. Нечуй-Левиць-
кий. Князь Єремія Вишневецький, с. 241); Козаки вдарили на польські полки заразом 
(І. С. Нечуй-Левицький. Князь Єремія Вишневецький, с. 234); Козаки гнались за шлях-
тою до Старого Костянтинова (І. С. Нечуй-Левицький. Князь Єремія Вишневецький, 
с. 243) – лексеми кинулись, швидко, наздогнали, вдарили, гнались містять сему «швид-
кий».

Слот «Суперники козаків». Основними суперниками козака в ХД ХІХ ст. висту-
пають ляхи, татари і гайдуки. Найчастіше у художніх творах натрапляємо на опозицію 
козак – лях. Негативна оцінка ляхів вербалізована дієслівною лексемою карати: За той 
час виходили ватаги козаків на Україну ляхів карати (А. Я. Чайковський. Козацька 
помста, с. 652–653). Також вона виявляється в описі їхньої поведінки: А козаки, окриті 
димом і млою, щасливо греблю минули і майже бігцем прямувати стали другим берегом 
до окопищ; уже перейдено було більшу частину шляху, коли ляхи постерегли, що тільки 
горстка одна забісованих коліїв такий розрух вчинила. З прокльонами і з криком до 
помсти, добувши шаблі, дві сотні драгонії понеслося на цих зухвальців… (М. П. Ста-
рицький. Облога Буші, т. 5, с. 49) – лексеми прокльони та крики до помсти виявляють 
негативну оцінну семантику.

Значна кількість текстового масиву відображає протистояння козаків та ляхів доби 
Хмельниччини: З туману з однієї долини в одну мить неначе з води вирнуло Богдано-
ве військо… Козаки кинулись битись рукошма. Залисніли козацькі шаблі, заблищали 
гострі списи. Козаки вдарили на польські полки заразом. І поліг в одну мить увесь 
полк Сендомирський, поліг і Волинський до останнього чоловіка. Впало два полки, неначе 
трава в лузі під гострими косами (І. С. Нечуй-Левицький. Князь Єремія Вишневецький, 
с. 234) – так порівняння козаків з народною косою нашаровує на семантику лексеми-
вербалізатора значення месник. Таке ж значення актуалізовано в іншому мікроконтексті: 
Попався в руки козацьких месників гордий пан, споконвічний гнобитель трудового роду 
(А. Я. Чайковський. Козацька помста, с. 666). 
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Історичне протистояння між козаками і татарами відобразилося в ХД аналізованого 
періоду: Козаки не могли встигати з лаштуванням мушкетів, щоб упору відстрілюва-
тись: ішов рукопашний бій. Коні й воли, всередині табору, калічені хмарою татар-
ських стріл, казилися й дуже перепиняли козаків у обороні: бігали, перевертали все, 
толочили ногами... Козаки відбивалися, чим попало: шаблями, списами, дрючками, 
дишлями від возів. Але ж із натуги почали мліти їм руки... (А. Я. Чайковський. Богдан-
ко, с. 51) – зображення типової для татар та козаків зброї; Татари перепливли щасливо 
морем під Очаковом із усею добиччю та йшли далі безпечно. Тут зустрінулися з козака-
ми. Розпочався бій (А. Я. Чайковський. Богданко, с. 58) – використання топоніма Очаків 
є характерним для опису битв козаків з татарами; Вернувшись на Січ, застали вже ко-
заків, що з походу повернулися. Похід повівся, як слід, козаки навіть не йшли до Криму. 
Покарали добре степових татар, побили, набрали табунів коней. Відтак мурза тої 
орди заключив з козаками мир і поприсяг, що ніколи козацьких осель не буде чіпати. На 
тім похід скінчився (А. Я. Чайковський. Віддячився, с. 379) – контекст є інформативним 
щодо вживання в ньому назв одиниць війська у татар та ватажка.

Образ козака порівнюється з лютим звіром, але набуває позитивної оцінності в спо-
лученні з епітетом сильний, натомість татарин характеризується дієсловом утомився, що 
вербалізує значення слабкий та містить негативну оцінну конотацію: Чи то вірли криль-
ми б’ються? Чи зірки сіяють? Ні!.. То козак з врагом труться, Мечами блискають. Та 
вже татар утомився, К землі, сильно вдарен, пав; Ще раз двигся, роз’ярився – І дівчині 
необачній Головоньку з плеча зняв. І кинувся, мов звір лютий, Козак сильний на врага, 
Грудь розколов, щоб добути Серце диве татара (М. С. Шашкевич. Погоня, с. 35). 

Менш частотними є відображення в художніх текстах протиставлення «козак – гай-
дук». Історичний словник містить таку інформацію щодо лексеми гайдук: «(уг. hajdu, 
тур. Hajdud) (солдат придворної охорони)» [3, вип. 6, с. 182]. Саме цю семантику лексеми 
відображають подані контексти: Рушили тепер усі до замку. Гайдуки обступили довкру-
ги козака, якого вели на мотузі, мов ведмедя. Вони посміхались над ним, лаяли, погрожу-
вали та жоден не посмів приступити до нього ближче. Козак ішов гордо з піднесеною 
головою… А козак ні пари з уст (А. Я. Чайковський. Віддячився, с. 410); У того козака 
була медвежа сила. Він розкидав гайдуками, мов снопами. Оборонявся кулаками, но-
гами відбивавсь (А. Я. Чайковський. Віддячився, с. 409–410) – в усіх наведених уривках 
спостерігаємо протиставлення козак – гайдук за ознакою фізичної та внутрішньої мо-
ральної сили. Козак є носієм авторської позитивної оцінки, гайдук – негативної.

Слот «Військові утворення». У художній літературі для зображення козацького 
полку часто вживається слово «ватага». ЛТ «козак» є узагальненим образом, який вміс-
тив у собі різні етапи формування цього стану. Він відбиває уявлення про військові гро-
мади, які діяли на території України: За той час виходили ватаги козаків на Україну... 
(А. Я. Чайковський. Козацька помста, с. 652); Прокинувся удосвіта, коли ми стали серед 
ватаги козаків (А. Я. Чайковський. Козацька помста, с. 610). Лексема ватага на позна-
чення гурту козаків не є інформативною з погляду відображення уявлень про структурні 
військові підрозділи, які діяли в козацькому війську. 

ХД ХІХ ст. репрезентує відомості про військові об’єднання козаків: – А ти не дуже 
радій... – спокійно одповів – Богун. – Ти гадаєш, що я веду до того, щоб не йти на Вар-
шаву; я ж тієї думки, щоб лишити під Замостям тисяч двадцять козаків, а з останнім 
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військом простувати на Варшаву… (А. Ф. Кащенко. У запалі боротьби, с. 235); Та ба-
шта була унизу така широка, що у ній містився цілий повк козаків… Усередині башти… 
по тих поверхах теж містилося по кільки сот козаків (А. Ф. Кащенко. У запалі бороть-
би, с. 238) – у наведених текстових фрагментах використано лексеми, що вербалізують 
уявлення про розрахунок у війську на сотні, тисячі та полки. 

Слот «Життя на Січі». У художній літературі аналізованого періоду зображено по-
бут Запорізької Січі, ухвалення рішень, є вказівки на самоврядування, вибори: З того 
часу наша Січ з островом, з гетьманом, з козаками отут! Нашу Січ поглинув Дніпро. 
Чи бачиш, ондечки далеко-далеко ворушаться попід гаєм за отією скелею неначе червоні 
квітки? То наше січове товариство (І. С. Нечуй-Левицький. Запорожці, т. 2, с. 343); 
–…Як покійний Хмель утік на Запорожжя, то я вже козаком на Січі був. От так наче 
тепер його бачу, як стоїть на січовім майдані перед усім товариством і плаче, жалу-
ється: «Я, – каже, – старий козак, поможіть мені, браття» (А. Я. Чайковський. Ко-
зацька помста, с. 635); – Правду каже! – гукали козаки. – Хай буде по-вашому, – сказав 
кошовий, – пішлемо три тисячі наших. У нас і припас на те є. А тепер діло у тім, кого 
вибрати наказним? Бо коли не йдемо цілим кошем, то генеральна старшина повинна 
остатися дома (А. Я. Чайковський. Віддячився, с. 323) – автори відображають уклад 
козацького життя, вкладаючи максимально реалістичні описи та розповіді у вуста своїх 
героїв.

Слот «Атрибути козака». Кінь. У ХД аналізованого періоду кінь був найближчим 
другом козака: – Ізнемігся, вірний товаришу, ‒ гладив козак вороного по шиї… – Ще 
трохи, товаришу. Вітер повіє, туман розійдеться, сонце засвітить і не пропадемо, 
діб’ємося до шляху (А. Я. Чайковський. Віддячився, с. 277) – кінь є товаришем козака, 
ця лексема сполучається з прикметником вірний; Козаки пішли з кіньми за ним і зайшли 
в печеру, куди тік струмок (А. Я. Чайковський. Козацька помста, с. 645); Там хутор 
при лузі, там білі ворота, Там дівча – калина, ясніша від злота; Там козак прилетів, з 
коня вже злинув І сів при дівці, і дівку стиснув (Ю. А. Федькович. Козак, с. 63) – кінь 
виступає вірним супутником не лише в бою, а й в особистому приватному житті козака. 

Зброя. У ХД аналізованого періоду акцентується увага на зброї козаків. З великого 
різноманіття зброї вирізняється шабля, яка вважалася символом козацької честі та гід-
ності, ознакою приналежності до лицарського стану: Козак стояв зі своєю cкривавленою 
шаблею… (А. Я. Чайковський. Віддячився, с. 409); При боці висить [у козака-запорож-
ця] шабля-товаришка… (А. Я. Чайковський. Віддячився, с. 277). Іншим різновидом 
вогнепальної зброї козаків були пістолі: …за поясом [у козака-запорожця] два пістолі 
(А. Я. Чайковський. Віддячився, с. 277). Зброєю українського козацтва були гармати: 
Козаки стріляли з польових невеличких гармат… (А. Я. Чайковський. Богданко, с. 59); 
В козаків були гармати (А. Я. Чайковський. Богданко, с. 58); Стріляли [козаки] на валах 
із гармат… (А. Я. Чайковський. Богданко, с. 55) – тексти частково подають інформацію 
про те, якою саме була ця зброя і де вона використовувалась. У літературі підросійської 
України натрапляємо на нетипову для козаків зброю – мечі: Коло тих воріт… стояли 
на сторожі два старі запорожці з великими мечами (І. С. Нечуй-Левицький. Запо-
рожці, т. 2, с. 346); – До гетьмана! до гетьмана! – загули позаду козаки, і обидва діди 
спустили підняті мечі додолу… (І. С. Нечуй-Левицький. Запорожці, т. 2, с. 346). Художні 
твори також містять оцінку ставлення козаків до зброї: Козаки дуже кохались в добрій 
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зброї. Кожний вважав собі за обов’язок мати добру шаблю, випробувану рушницю, з 
якої поцілював птицю на льоту… (А. Я. Чайковський. Петро Конашевич-Сагайдачний, 
с. 512). Бунчук та булава є специфічними козацькими атрибутами: Базари, де військо, 
як море червоне Перед бунчуками, бувало, горить, А ясновельможний, на воронім коні, 
Блисне булавою – море закипить... Закипить – і розлилося Степами, ярами; Лихо мліє 
перед ними... А за козаками... (Т. Г. Шевченко. Гайдамаки, т. 1, с. 147). 

Неодмінним атрибутом козака, крім шаблі, була ще й люлька: ...Та як, люльки заку-
ривши В Польщі на пожарі, В Україну верталися [козаки], Як бенкетовали (Т. Г. Шев-
ченко. Гайдамаки, т. 1, с. 131) – контекст є глибоко символічним, адже передає не лише 
авторську рецепцію історичних подій, а й їхню суть – палаючі панські будинки є сим-
волом визвольної боротьби проти польських феодалів. Частотним є атрибут люльки й 
у творчості А. Я. Чайковського: Постелили козакам соломи серед хати. Вони полягали 
та закурили люльки… (А. Я. Чайковський. Козацька помста, с. 614); Козак вкрився вов-
няним кобеняком, покурює люльку… (А. Я. Чайковський. Віддячився, с. 277); …козаки 
сиділи собі любенько в своїх легких човнах… люльки курили та з бусурманів глузува-
ли, дожидаючи, поки тим обридне стріляти (А. Ф. Кащенко. Над Кодацьким порогом, 
с. 583) – люлька в наведених уривках символізує заспокоєність, відпочинок після битви.

Отже, фрейм «Воєнні дії» є найбільшим за обсягом, тобто найширше представленим 
в аналізованих творах, а отже, найбільш значущим у структурі ЛТ «козак».

Фрейм «Характерництво». Іноді письменники описують козаків-відчайдухів у сце-
нах битв, відображаючи народні уявлення про характерництво: … козаки, зробивши ви-
бух смертельний, кинулися з гуком та гвалтом на переляканих жахом гармашів. Оті 
голені голови з гадюками-чупринами на повітрі, оті вирячені пекельною лютістю очі, 
оті піднесені руки з ятаганами, кривими шаблями, отой нелюдський регіт і гик, з 
яким вони в куряві на ворогів остовпілих метались, – здавалось, належали до втікачів 
з самого пекла і ціпили все надокола жахом… козаки її [сотню] привітали таким чор-
тячим наскоком, що оборонці вмить накивали п’ятами… (М. П. Старицький. Облога 
Буші, т. 5, с. 48) – слова та словосполуки смертельний, гадюки-чуприни, пекельна лю-
тість, нелюдський регіт і гик, пекло, жах, чортячий наскок вербалізують у наведеному 
уривку лінгвокультурний концепт ЧОРТ.

Особливо актуальним цей концепт є в зображенні козаків-характерників, яких через 
їхні надприродні здібності та вміння вважали такими, що зналися з нечистю. ХД ХІХ ст. 
містить вербалізований пласт народного уявлення про характерництво, транспонований 
авторською свідомістю: …А що, як справді він характерник? Чував я не раз од старих 
козаків, що сі бурлаки, сидючи там у комишах да в болотах, обнюхуються з нечистим... 
Утікає од татар, розстеле на воді бурку да й попливе, сидя, на другий берег... (П. О. Ку-
ліш. Чорна рада, т. 1, с. 86) – наведений фрагмент тексту містить докладний опис умінь 
характерників; – Отож, щоб ти знав, тут тепер Запорозька Січ, – промовив один за-
порожець. – Ото, бач, як зруйнували Січ, а помочі нам не було де взяти, то наші харак-
терники й зачарували Січ (І. С. Нечуй-Левицький. Запорожці, т. 2, с. 343); ...Там сидить 
старий запорожець-характерник – звуть його Охрімом Неситим і його всі бояться. 
Він, кажуть, з нечистою силою знається (А. Я. Чайковський. Козацька помста, с. 630).

Фрейм «Побратимство». Козакам у художніх творах приписується ідея дружби, 
лицарства, козаки шанували побратимство. Традиційно вважалося, що побратимство 



59

надавало козакові великої сили, робило його непереможним. Воно також властиве і за-
порізьким козакам: – Побратимство між козацтвом – свята річ. Два козаки, звичайно 
ровесники, полюблять один одного, випробують вірність та характерність, а тоді 
йдуть у церкву і присягають собі побратимство. Тоді у них, наче б одна душа… А коли 
б побратима зрадив, тоді ніхто на зрадника не подивиться, усі його відцураються 
(А. Я. Чайковський. Віддячився, с. 319).

Фрейм «Релігійні характеристики». Характерною рисою козаків було те, що вони 
належали до грецької віри. У художній літературі зображено типові для православної 
релігії ситуації, коли хтось хреститься, читає молитви, ходить до церкви: – Ходімо ж, 
козаки, до церкви та спитаємо в бога, що діяти нам, та помолимось богу за Україну. – 
До церкви! до церкви! – загули навкруги козаки (І. С. Нечуй-Левицький. Запорожці, т. 2, 
с. 348); А хіба ж я [козак] не по Закону Божому живу? Свята святкую, посту додержу-
юся, молитви читаю, ворога б’ю (А. Я. Чайковський. Віддячився, с. 277); …всі козаки 
слідом за ним скидали шапки та хрестились… (А. Ф. Кащенко. Над Кодацьким по-
рогом, с. 582). Козаків письменники зображують як воїнів, які обороняли християнську 
віру: Коли стали читати Євангеліє, козаки виймали шаблі на голо і так перестояли 
увесь час на знак, що вони готові усі стати в обороні християнської віри, в обороні 
святого Євангелія (А. Я. Чайковський. Віддячився, с. 338). Православна віра – ця ознака 
є провідним стимулом до боротьби з католиками, до яких належали ляхи: ‒ Нас, запо-
рожців, не визнають за козаків, і як тільки хто піде з Січі на Україну, зараз того пани 
собі в підданці беруть, церкви православні на уніятські повертають і до унії людей 
наших утисками примушують. Та ще мало полякам і тієї неправди, так намислили 
вони винищити нас, запорозьких козаків, і для того збудували на нашій одвічній землі, 
над Кодацьким порогом, велике замчище… (А. Ф. Кащенко. Над Кодацьким порогом, 
с. 590) – відображаючи реалії історичної доби, автор проводить протиставлення Січ – 
Україна, що на позатекстовому рівні актуалізує концепт ВОЛЯ у наведеному контексті. 
Негативну оцінність у зображенні поляків, крім опису їхніх дій, автор передає слово-
сполукою велике замчище, вживаючи іменниковий суфікс -ищ- зі значенням згрубілості.

В іншому контексті зображене історичне минуле Української Православної Церкви, 
яка, зазнавши утисків від католицизму, знайшла собі захисника в українському козацтві: 
Січовики дуже поважали свого архімандрита, бо щонеділі і по празниках після од-
прави поучав він народ поважним словом, не з книжки, а напам’ять, і ще нашою мовою, 
так що й мала дитина зрозуміла б те святе казання (О. П. Стороженко. Споминки про 
Микиту Леонтійовича Коржа, т. 1, с. 277) – виразно простежується глибока повага до 
духовенства. 

Зображення описів богослужінь, на яких були присутніми козаки, та зміст духовних 
проповідей засвідчують, що запорожці глибоко усвідомлювали важливість віри й освіти, 
прагнули до благодійництва щодо бідних і сиріт: …отець архимандрит січової церкви 
виголосив проповідь… говорив про вагу освіти та науки… Наприкінці просив панів запо-
рожців сімейних, щоб не забували про потреби школи, та щоби не цурались тих бідних 
сиріток січових і позабирали їх з собою… (А. Я. Чайковський. Віддячився, с. 338).

Отже, в українському ХД ХІХ ст. спостерігаються узагальнені ідеалізовані описи 
козацтва, які припадають на найдавніші періоди, зокрема, виникнення Січі, організа-
цію реєстрового козацтва, війни з поляками, татарами, добу Хмельниччини. Детально 
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описані запорізькі козаки в художній літературі та фольклорі. Козак у ХД зображений 
через участь у воєнних діях, він вирізняється швидкістю, спритністю, хоробрістю, йому 
властива ідея дружби, лицарства, побратимства. Суперниками козака за художніми тво-
рами виступають ляхи, татари, гайдуки. Відповідно в описі ЛТ «козак» з’являються опо-
зиційні протиставлення: козак – лях, козак – татарин, козак – гайдук. Показовим для 
типажу «козак» є фрейм «Релігійні характеристики». Письменники ХІХ ст. зображують 
козаків, які обороняли християнську віру. 
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ФРЕЙМОВЫЙ АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДИСКУРСА
В работе отмечено, что лингвокультурные типажи являются одним из особых 

разновидностей лингвокультурных концептов, важнейшие характеристики которых 
мотивированы типизированностью определенной личности, ее значимости для опреде-
ленной лингвокультуры. Согласно устоявшихся подходов к описанию концептов в струк-
туре лингвокультурных типажей, последовательно освещены их образно-перцептивные, 
оценочные и ценностные составляющие. Важным в моделировании лингвокультурных 
типажей есть социальные, национальные, нравственные, культурные черты, а также 
отражение оппозиционных противопоставлений и сочетаний типажей. В исследова-
нии применен фреймовый анализ, в процессе которого смоделирован лингвокультурный 
типаж «козак», в описании которого было выделено 4 фреймы и 8 слотов.

Ключевые слова: фреймовый анализ, лингвокультурный типаж, дискурс, фрейм.
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FRAME ANALYSIS OF ARTISTIC DISCOURSE
The paper emphasises that linguocultural types are one of the special types of linguocultural 

concepts, the most important characteristics of which are motivated by a particular person typ-
isation, its significance for a particular linguistic culture. So, due to the established approaches 
to the concepts’ description in the structure of linguocultural types consistently revealed their 
figurative, conceptual and evaluative components.

Important in the modelling of the linguocultural types are social, national moral, cultural 
features and relations, and also the representation of the oppositions and combinations of the 
types. Frame analysis has been used in the work, in the process of which 4 frames and 8 slots 
has been distinguished.

Key words: frame analysis, linguocultural type, discourse, frame.
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ЭТИКА РИСКА: КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ «ЧЕРНОМУ ЛЕБЕДЮ»

Условия чрезвычайности и жестких ограничений способствуют переоценке челове-
ком привычных представлений, изменению приоритетов, ориентаций включая этическую 
линию поведения. Действительно, мир после пандемии с её социально-экономическими 
последствиями станет другим и соответственно изменится и сознание людей. Человеку 
придется жить и действовать в условиях постоянной нестабильности, неопределенности 
при угрозах появления «черного лебедя», то есть непредсказуемых опасных событий. 

Автор этого выражения Насим Талеб не только неоднократно предупреждал об опас-
ности подобных событий, но и разработал соответствующую стратегию и линию по-
ведения, которая помогает индивиду адаптироваться к новым динамичным условиям и 
даже извлекать из них пользу. Рассмотрим основные черты его философско-этической 
концепции.

Основными причинами ошибок человека являются: 1) излишний оптимизм, само-
уверенность, увлеченность планами, схемами; 1) наивный рационализм как вера в по-
стоянство причинно-следственны связей и неизменный порядок; 3) узкое, фрагментар-
ное или «тоннельное» восприятие; 4) неумение извлекать уроки, забывание проблем. 
Действительно установление искусственного псевдопорядка ведет на практике к бес-
порядку. Более того, отрыв от традиционно-естественного и абсолютизация прогресса 
(«неомания») – делают нас все более уязвимыми, хрупкими.

Отрыв слов от дела, принятия от исполнения решений распространяется также че-
рез интернет, глобализуется и ведет к безответственности. Действительно, этот разрыв 
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деформирует всех участников и индивид хорошо исполняет те решения, которые сам 
принял.

Повышение устойчивости («антихрупкости») связано с овладением проявлениями 
случайного, неопределенного, хаотичного, невидимого и уменьшение их сферы. Малое 
и простое являются более устойчивыми, чем сложное и большое [1, с.521].Также и лока-
лизация сферы деятельности уменьшает, а глобализация увеличивает хрупкость нашего 
существования.

Условия политико-экономической изменчивости, конъюнктуры вносят нестабиль-
ность в существование индивидов. Поэтому важно умение проигрывать в мелочах 
(случайное, изменчивое), чтобы выигрывать в крупном и главном (стратегия, ценнос-
ти, цели). Другими словами, проигрыш в споре не уменьшает и часто и способствует 
выигрышу в реальных делах, поскольку различием между словом и делом возрастает и 
становится сейчас более значительным, чем прежде, в силу известных причин (виртуа-
лизация, повышенная коммуникативность).

Составление долгосрочных планов, приверженность теориям, идеологиям и даже од-
ним и тем же принципам, ценностям повышает хрупкость существования. То, что ста-
бильность – это бомба замедленного действия, видно на приведенном автором примере 
возрастания национализма в некоторых странах в XIX, которое привело к двум мировым 
войнам. Любая стратегия, выбираемая человеком в современных реалиях должна вклю-
чать в себя элементы неопределенности, случайности, неизвестного в настоящем и буду-
щем. Это особенно важно для долгосрочного социально-экономического планирования, 
которое должно быть гибким и открытым для возможных изменений.

Известный издавна тезис и близости свободы и правды приобретает сейчас особую 
актуальность и формулируется Насимом Талебом категорическим образом: «Никогда 
не верь человеку, который не свободен» [там же, с. 621 ], Это, несомненно, относится 
ко всем субъектам, вовлеченным в социальные, идеологические структуры, движения, 
а также и преследующим частный интерес, либо одержимым определенными идеями.

Социальные структуры имеют тенденцию к самовозрастанию и усложнению, что 
приводит к стиранию граней между буквой и духом, словом и делом и это актуализирует 
способность индивидов к упрощению ситуаций, которая необходима для успешной де-
ятельности. Действительно изменчивость в средствах, инструментах, привычках может 
способствовать достижению значимых целей.

Наконец, современные реалии заставляют включить неопределенность в этические 
нормы поведения: «Жизнь по этическим правилам неэтична, если вы ничем не риску-
ете» [ там же с. 715]. Действительно, в этих условиях этические нормы отдаляются от 
традиционной морали, субъектом которой не могут быть «власть имущие» и приближа-
ются к реалиями, становясь частью практического опыта индивидов. В итоге, «черный 
лебедь» может быть источником справедливости, поскольку не «взирает на лица» как 
и на иерархии, капиталы, статусы или прошлые заслуги. Он признает только тех, кто 
сам находится в неопределенном состоянии, готов к переменам, не переоценивает свои 
знания и только им он может принести удачу. Возможные риски включают в себя адап-
тацию, использование и познание неопределенности в зависимости от наклонности и 
способностей индивидов.
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В целом, данный вид этики включает в себя элементы стоицизма, скептицизма в со-
четании с прагматизмом и современной динамикой, что позволяет определить его как 
этику риска или негативного минимализма.
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ФІЛОСОФСЬКІ ПИТАННЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТЕКСТІВ: 
ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

У статті аналізуються проблеми філософії мовознавства, пов’язані з поступаль-
ним розвитком інформаційних технологій. Аналізуючи репрезентацію текстів в Гло-
бальному павутинні в інтроспективній та ретроспективній проекціях, неминуче ак-
туалізується питання про роль Інтернету і особливості тексту в сучасній культурі з 
властивим їй кліповим і фрагментарним мисленням, з огляду на регламентацію форм 
сучасного тексту, кількісне встановлення і лімітування в меседжерах. Завдяки Інтер-
нету і переходу багатьох ЗМІ в цифровий формат відбувається нібито подвоєння світу 
технічними засобами.

Ключові слова: інтерпретація текстів, інформаційні технології, філософські пи-
тання, ЗМІ, Інтернет, віртуальність.

У сучасну інформаційну та постіндустріальну, постмодерністську і посттехнічну, 
постісторичну та посткультурну епоху реактуалізуються концептуальні положення кла-
сиків соціально-філософської думки - наприклад, положення Маршалла Маклюена про 
те, що в наш час зустрічаються всі часи і простори відразу. Сучасна епоха багато в чому 
повертає нас в античні реалії, коли міркування Сократа та Гомера декламувалися на пло-
щах, проте в епоху софістів (Протагор, Горгій) поняття цінності та істинності тексту 
почало релятивізуватися і нівелюватися, і текст, що звучав з амвона і кафедри, за нада-
ною йому цінністю міг парадоксальним чином прирівнюватися до тексту вуличного про-
повідника. Актуальність статті зумовлена важливістю розгляду питань інтерпретації 
текстів крізь призму інформаційно-технологічного аспекту.

Метою нашого дослідження є розгляд методологічних питань інтерпретації тек-
стів у фокусі сучасних медійних штудій та інформаційно-технологічних рефлексій. 
Реалізація поставленої мети передбачає вирішення конкретних завдань: розглянути 
питання еволюції інтерпретації текстів, описати елементи медійної філософії в аспекті 
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high-tech-модусів, рефлексій та дискурсів. Об’єктом дослідження виступають питання 
філософської інтерпретації текстів.

По мірі розвитку культури усний і письмовий текст багато в чому повернув свій цін-
нісний потенціал, чому сприяла поява академій, університетів і філософських шкіл. На 
початку Нового часу відбувся розвиток книгодрукування, що призвело до дихотоміч-
них наслідків: з одного боку, письмові тексти могли втрачати свій сутнісний авторитет 
і вплив, хоча, з іншого боку, вже тоді в Європі найбільш маргінальні ідеї відсіювалися 
- істина ставала конвенціональною і загальноприйнятною, а тексти були певним чином 
авторизовані державними і політичними інститутами.

Вже в ХХ столітті Германн Гессе у творі «Гра в бісер» фіксує настання фейлетонної 
епохи. Епоха фейлетонізації та карнавалізації культури і духовних цінностей може бути 
охарактеризована таким чином, що інформація стає рівноцінною за рахунок доступності 
ЗМК (соціальні мережі та меседжери, віртуальні світи і комп’ютерні ігри, відео- і гео-
картографічні сервіси, мережеві енциклопедії та блогосфера тощо), які подекуди елімі-
нують і нейтралізують авторитет класичних текстів саме за рахунок загальнодоступності 
інформації: в блогосфері думка професора та експерта може означати рівно стільки ж, як 
думка пересічного громадянина. Аналізуючи репрезентацію текстів в Глобальному паву-
тинні в інтроспективній та ретроспективній проекціях, неминуче актуалізується питання 
про роль Інтернету і особливості тексту в сучасній культурі з властивим їй кліповим і 
фрагментарним мисленням, з огляду на регламентацію форм сучасного тексту, кількісне 
встановлення і лімітування в меседжерах.

Завдяки Інтернету і переходу багатьох ЗМІ в цифровий формат відбувається нібито 
подвоєння світу технічними засобами. Тут можна було б згадати сприйняття Піфагора 
Бога-Творця як бездоганного геометра і математико-подібного характеру світоустрою, 
уявлення Конфуція, що знаки і символи керують світом, переконання Йоганна Гете, 
який, уточнюючи ідею відповідностей числа і міри, відзначав, що числа показують, як 
управляється світ, відображаючи сутність речей через зв’язність їхніх відносин.

З точки зору філософії віртуальності, «Якщо тебе немає в Інтернеті - ти не існуєш» 
(Білл Гейтс), «Підключись, інакше загинеш» (аксіома веб-серфінгу), «Реальність - це 
галюцинація, викликана відсутністю Інтернету». Відбувається медіатизація релігії і по-
літики: за словами теоретика «інформаційного суспільства» Мануеля Кастельса, вірту-
альна реальність модифікується в реальну віртуальність. У зв’язку з цим пригадується і 
постмодерністський вислів «мир - це текст», і те, що депутат Європарламенту Джульєтто 
Кьєзе заявив: «Культура змінила своє ім’я - тепер її звуть інформація».

Своєрідною моделлю медіального мережевого конс’юмеристського мегасоціуму ви-
ступає Матриця, що може свідчити про формування ідеології нетократізму і нетократич-
ної філософії. Ця ситуація сприяє дискурсу ідеології мережевого лібералізму, либерта-
ріанської ідеології, поліцентризму, політеїзму, мультикультуралізму та «кнопкової демо-
кратії». У Мережі існує безліч додатків, що дозволяють закачувати Писання в цифрові 
пристрої - таким чином священні тексти стають електронними. Психолог С.Вигонский 
визначає віртуальну реальність як масову галюцинацію, в контексті того, що IT умож-
ливлюють маніпуляцію суспільною свідомістю.Феномен «розумної техніки» та муль-
тимедійна революція означають поширення електронно-паперових медіа (наприклад, 
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електронного паперу), поширення дигітального, інтерактивного і 3D/10D-кінематографу, 
розвиток мобільного ТБ і тріумф блогосфери як альтернативи ЗМІ в XXI ст.

Ще президент США Г. Гувер провіщував появу культу масової людини як культу ме-
діа-культури. CNN-ізація світу, глобальна комунікаційна революція, влада друкованого 
тексту призводять до ситуації, коли журналісти перетворюються на магів, володарів душ 
і жерців, часом ЗМІ довіряють більше, ніж церкві, IV медіа-влада і V влада кіберпрос-
тору витісняє владу перших трьох. Дискурс віртуальної реальності характеризується су-
міжністю гуманітарного та соціального знання: філософії талінгвістики, релігієзнавства 
та політології, психології та інформаціології, що дозволяє їх використовувати у взаємних 
інтересах.

Згідно з деякими припущеннями, еволюція людини супроводжується еволюцією 
його тексту, і якщо на початковому етапах розвитку людина була обмежена природою 
каменю, папірусу, клинопису на глині, написів на скелях, граніту в Єгипті, на сучасному 
етапі свого існування історія тексту як такого скоріше характеризується якісно іншою 
проблематикою: обмеженням свободи слова в Китаї та багатьох інших країнах шляхом 
фільтрацією контенту і забороною на репости, видаленням акаунта в меседжерах і штра-
фами, керівництвом текстів і в можливості їхньої елімінації і державної цензури, кримі-
нальним переслідуванням і кібердисидентством.

Ми можемо спостерігати послідовний процес від повної свободи до повного обме-
ження і навіть заборони, і якщо раніше за тексти в Інтернеті не переслідували, то зараз 
можуть притягнути до відповідальності будь-якого користувача внаслідок деаноніміза-
ції текстів та їхніх авторів. Крім того, сюди додається і проблема штучного інтелекту, 
коли все більша кількість механізмів можуть відповідати тесту Т’юрінга, все складніше 
ідентифікувати та відрізнити тексти, створені людьми, від машинних текстів, а тексти 
майбутнього напише штучний інтелект.

Таким чином, ми повертаємося в епоху еллінізму з її поступальною релятивізаці-
єю сенсів та значень, і на сьогоднішньому етапі потрібні автономні критерії істинності 
в контексті уявлень про альтернативну історичну хронологію та теорії плоскої Землі, 
конспірологічних теорій щодо природи свинячого і пташиного грипу, вірусів та вакцин, 
ГМО і уфології, ВІЛ та СНІД. Можливо, ідея Маршалла Маклюена про розвиток ЗМІ 
набула свого завершеного вираження (коли світ, оповитий електричними проводами, є 
не більшим за село), коли в нашому бездротовому світі думка малозначущих і неавто-
ритетних людей може ставати вирішальною, а істина часом стає майже невід’ємною від 
брехні в філософії і культурі, релігії та політиці.
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ФИЛОСОФСКИЕ ВОПРОСЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕКСТОВ: 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В статье анализируются проблемы философии языкознания, связанные с 
поступательным развитием информационных технологий. Анализируя репрезентацию 
текстов в Глобальной паутине в интроспективной и ретроспективной проекциях, неиз-
бежно актуализируется вопрос о роли Интернета и особенности текста в современной 
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культуре с присущим ей клиповым и фрагментарным мышлением, учитывая регламен-
тацию форм современного текста, количественное установление и лимитирование в 
месседжерах. Благодаря Интернету и перехода многих СМИ в цифровой формат, про-
исходит якобы удвоение мира техническими средствами.

Ключевые слова: интерпретация текстов, информационные технологии, философ-
ские вопросы, СМИ, Интернет, виртуальность.
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PHILOSOPHICAL QUESTIONS OF INTERPRETATION OF TEXTS: 
INFORMATION-TECHNOLOGICAL ASPECT

The article analyzes the problems of the philosophy of linguistics associated with the pro-
gressive development of information technology. Analyzing the representation of texts on the 
World Wide Web in introspective and retrospective projections, the question of the role of the 
Internet and text features in modern culture with its inherent clip and fragmentary thinking in-
evitably becomes relevant, taking into account the regulation of modern text forms, quantitative 
setting and limitation in messengers. Thanks to the Internet and the transition of many media to 
digital format, there is a seemingly double world by technical means.

Keywords: text interpretation, information technology, Philosophical Nutrition, media, In-
ternet, virtuality.
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МОРАЛЬНІСНІ ОСНОВИ КОСМІЗМУ

Фундаментальний принцип космізму – це принцип всеєдності всього сущого у Все-
світі. Для вирішення назрілих глобальних проблем людства повинна змінитися сама лю-
дина, бо подальший розвиток Всесвіту можливий лише на основі духовно-морального 
перетворення людини, її самовдосконалення, вважали російські космісти.

Ключові слова: космізм, мораль, екологія, Всесвіт, ноосфера, природа, людина, 
творчість.

Вступ. У сучасному світі особливо актуалізувалися проблеми соціальної нерівно-
сті, економічні, екологічні тощо. Всі ці проблеми активізують інтерес до місця та ролі 
людини в історії розвитку людства та сьогодення. Цей інтерес викликаний необхідністю 
нових знань про природу людини та її місце у Космосі, нового способу мислення про 
Космос і пошуку інших аксіологічних оцінок у розумінні природи, інших моральнісних 
відносин до неї. Реальність сучасного людського буття, особливо середини ХХ – початку 
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ХХІ століть, показало, що людство надто повірило у своє «панівне положення» на пла-
неті Земля, наслідком чого і стали ті глобальні кризи та катастрофи, які потрясають як 
саму нашу Планету, так і її населення. Бо ж сьогодні людська діяльність сама по собі 
набуває міць і розмах стихійної сили природи та здатна змінити планетарне середовище 
існування живого або ж, навіть, знищити саме життя.

Актуальність дослідження. У сучасній філософській літературі зазначена специфі-
ка й гострота екологічної ситуації, що загрожує катастрофою для всього земного життя. 
Ця специфіка заключається у тому, що в нинішню епоху відбувається перехід від ти-
сячолітнього стихійного розвитку локальних цивілізацій, які, змінюючи одна одну, за-
лишали після себе зруйновану природу, до світової цивілізації, чиє існування залежить 
від дотримання гранично допустимих навантажень на природу. З точки зору біології, у 
природі діє «правило десяти відсотків», тобто в екстримальних умовах земна природа 
здатна витримати десятикратне навантаження у порівнянні зі звичайним [4]. Сьогодні 
ж, творча діяльність людини часто порушує це правило, а тому вона не співвідноситься 
з відновними можливостями біосфери. Тому планетарні ресурси життєзабезпечення не 
витримують тиску цивілізації і йде процес їх деградації. Якщо додати до цього всі інші 
проблеми, то отримаємо жахливу картину абсурдності людського існування, трагічного 
й невизначеного, про що застерігав ще М.Ф. Федоров: «Итак, мир идет к концу, а че-
ловек своей деятельностью даже способствует приближению конца, ибо цивилизация, 
эксплуатирующая, а не восстанавливающая, не может иметь иного результата, кроме 
ускорения конца… При такой свободе остается только ждать и прогнозировать, когда же 
человечеству не станет хватать угля, железа и хлеба, чтобы, в конце концов, подчиниться 
природе и отдать ей свою жизнь» [5, с. 301].

Для вирішення цієї проблеми представники східної та західної філософії пропо-
нують вихід до загальної моральної платформи, до, так званої, планетарної етики, про 
необхідність якої говорять К.О. Апель, С. Стоянов, Б. Матилал та ін. Планетарна етика 
покликана захищати культурний плюралізм і відстоювати інтереси всього людства. Важ-
ливість дослідження російського космізму пов’язане з пошуками шляхів виходу з кризи, 
викликаної порушенням екологічних зв’язків, що руйнують природу, породжують від-
чужене, антигуманне ставлення до космосу, а також з проблемами виживання людства в 
умовах глобальних катастроф, а звідси – необхідністю розробки нової, на думку західних 
і східних філософів, планетарної етики, здатної привести людство до благого життя. 

Основна частина. В цьому сенсі особливо привабливою є концепція російського 
космізму, що вже отримує своє втілення. Дійсно, сьогодні біосфера перетворюється в 
якісно новий феномен – ноосферу, як діалектичну єдність біосфери і техносфери, а люд-
ство – соціальний суперорганізм, що володіє планетарною свідомістю, що, в свою чергу, 
допоможе подолати кризу, викликану глобальними проблемами. Сам термін «російський 
космізм» з’являється в 1970-і роки [4, с. 49].

Актуальність теорії російського космізму, перш за все в тому, що вона може бути 
зорієнтована на моральнісну досконалість людини й людства. В ній фіксуються зако-
номірності, на основі яких має здійснюватися управління соціально-природними про-
цесами, як в інтересах самої людини, так і прогресивного розвитку людської цивілізації 
на планеті Земля. А це дуже актуально не тільки для вивчення і вирішення екологічних 
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проблем, створення нової екокультури, але й для вирішення проблеми безсмертя, яка 
всебічно проаналізована в теоріях російського космізму.

Російський космізм як універсалістський тип світогляду, який розглядає онтологію 
світу й людини в їх єдності, в діалектичному зв’язку мікрокосму людини та макрокосму 
природи, склався в результаті переосмислення уявлень стародавніх і західноєвропей-
ських філософів про буття людини, про його взаємозв’язок з космічним середовищем 
світу. Виникнення і розвиток російського космізму були підготовлені всим ходом розви-
тку вітчизняної культури, філософії і науки, стурбованих пошуком інших аксіологічних 
оцінок у розумінні природи, інших моральних відносин до неї, пошуком шляхів до без-
смертя людства через його самовдосконалення.

Еволюція людини від біосфери до ноосфери як прояв гуманістичної філософської 
традиції розроблялася в працях В. Вернадського, Тейяра де Шардена. Саме в роботах 
Вернадського сформульовано вчення про біосферу та її перетворення у ноосферу. Біо-
сфера Вернадського – це планетарно-космічне природне явище, і її жива речовина є нова 
геологічна сила в еволюції планети, коли всі зміни, процеси та динаміка на майбутнє 
визначаються розумом людини [2]. Ідеї Вернадського отримали розвиток у роботах  
B.C. Голубєва, Е.В. Гирусова, А.Д. Урсула, H.H. Моїсеєва, A.A. Оносова та ін. Ці вчені 
підкреслюють, що для виживання людства є тільки один шлях – сходження до ноосфери, 
загальний перехід до ноосферного способу виробництва, де визначальною основою є 
людська діяльність. 

К.Е. Ціолковський, В.І. Вернадський, Тейяр де Шарден, які представляли людину 
як результат космогенеза, вважали, що розвиток людини йде до єдиного планетарного 
утворення та експансії у простори Всесвіту. Тут вчені виходять із розуміння людини як 
космопланетарної істоти, як мікровсесвіту, нерозривно пов’язаного нескінченною «нит-
кою життя» зі Всесвітом, яка є частиною зверхвсесвіту, що припускає вічність існування 
життя і розуму [1;2].

З точки зору космістів, для вирішення питань, пов’язаних з проблемою виживан-
ня людства, необхідна гармонійна, думаюча особистість, що усвідомлює свою високу 
людську гідність і моральнісний обов’язок перед людством, виконання якого вимагає 
мужності у прийнятті важливих зважених рішень у ситуаціях виняткової моральної на-
пруги. Відрадно, що вчення про біосферу та роздуми космістів дають певні результа-
ти. Так, останнім часом повсюдно поширився новий моральний принцип: «не зашкодь 
біосфері», хоча при цьому вживаються слова «охорона природи», тощо. Вчені-космісти 
вірили в творчі здібності гармонійної і вільної думки, заснованої на моралі, вірили, що 
вільна творчість і праця культурного людства здатні привести світове співтовариство до 
ноосферної дійсної єдності, вірніше, не тільки вірили, але й вказали шляхи продовження 
продуктивних функцій свідомості. 

Єдність людини і космосу осмислювались російськими космістами як детерміную-
чий фактор у самовдосконаленні людини, в досягненні нею вічності через творіння но-
вого загальною працею у перетворенні недосконалого буття. Російському космізму при-
таманна заклопотаність проблемами збереження екологічної рівноваги між суспільством 
і природним середовищем, сприйняття природи як цінності вищого порядку. Оспівані 
у творах космістів ідеали припускають глибинний моральний розвиток людини, пере-
орієнтацію її свідомості на новий тип відносин між людиною і природою, а саме, не 
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на панування та управління природою, а на діалектичну єдність із нею. У цій єдності 
людина мислиться як особливий, унікальний компонент Всесвіту, сполучна ланка між 
кістлявою матерією і вищим виявом духовності. Тобто, космісти орієнтують нас не тіль-
ки на гармонійне осягнення світобудови, але й на єдність цінностей екологічного й со-
ціально-духовного як єдиного аксіологічного континіуму.

Фундаментальний принцип російського космізму – принцип всеєдності всього сущо-
го у Всесвіті, затвердження подібності мікро- і макрокосмосу, людини і Всесвіту. Але, 
щоб вирішити назрілі глобальні проблеми, на думку російських космістів, має змінитися 
сама людина, бо подальший розвиток світобудови (Всесвіту, Космосу) можливий тільки 
на основі духовно-морального перетворення людини, її вдосконалення. Один із провід-
них філософів, фахівців із російського космізму, С.Г. Семенова дуже точно підмічає, що 
представники цього філософського і наукового напрямку, оцінюючи взаємини людини і 
природи, «ставлять завдання подальшого сходження духу, що регулює свідомість в лоні 
матеріальних форм. Причому ця регуляція і одухотворення обов’язково повинні йти в 
обидва боки, поширюючись і на принципи гріхопадного, природно-смертного буття, і на 
саму людину, і на всю тварь» [3, с. 559].

Одним із першочергових завдань людства російський космізм вважає активну дію 
людини й моральнісне перетворення її природи. Людина, у поданні російських філо-
софів і вчених, далеко не досконала, але вони визнають її високу гідність. Серед не-
багатьох, загальних для всіх російських космістів, поглядів є уявлення про те, що вона 
еволюціонує по висхідній лінії Всесвіту, йде у постійному ускладненні форм життя і, 
відповідно, про природний шанс у людини для вдосконалення. Високоморальна особис-
тість окреслюється ними як активна, діяльна, перетворююча, творча, вільна, що постій-
но розвивається, та самовдосконалюється.

Висновки. Важливість усих цих теорій російських космістів, насамперед, у тому, 
що вони орієнтують на духовно-моральнісну досконалість людини, фіксують об’єктивні 
закономірності, на основі яких зможуть надалі здійснюватися управління соціально-при-
родними процесами в інтересах людини та прогресивного розвитку земної цивілізації. 
Тобто, перефразовуючи відомі слова Ф. Достоєвського, можна сказати, що саме мораль і 
моральнісність спасуть світ.
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НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВАНИЯ КОСМИЗМА
Фундаментальный принцип космизма – это принцип единства всего сущего во Все-

ленной. Для решения назревших глобальных проблем человечества должен измениться 
сам человек, ибо дальнейшее развитие Вселенной возможно лишь на базе духовно-нрав-
ственного развития человека, его самосовершенствования, считали русские космисты.
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The fundamental principle of cosmism is the principle of the omnipresence of all things 

in the universe. To solve the pressing global problems of mankind, man himself must change, 
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moral transformation of man, his self-improvement, Russian сosmisty believed.
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OCCUPATION OF APRIL 27 IN BAKU AND SOVIET PROVOCATIONS  
IN IRAN

Although Azerbaijan has a long history of statehood, the 20th century has a special place in 
this history. On the whole, the 20th century is remembered in the world history as a completely 
different era, both in terms of the threats it posed to humanity, and the laying of the background 
for a number of future threats. The two world wars, the Cold War, and various covert wars re-
vealed a truth at the end of the second millennium: any moment our world could have become 
a victim of its own culture, if to say in a broad sense. Now, at the beginning of the new mil-
lennium, our world, which has become more global and has become a single living organism 
in terms of information and contact, could have beeen dragged to great disasters not only by 
nuclear weapons, but also by a small virus. Azerbaijan was not left out of the processes in the 
history of the world in the 20th century, experienced both the sorrows and joys of the time, 
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raised its voice in moments of historical need. The most proud and terrible stages of our modern 
history also happened in that century.

Great leader, president of Republic of Azerbaiyan (1993-2003) Heydar Aliyev paid special 
attention to the deep and objective study of the 20th century history of our people and called our 
historians to re-investigate this period. This was not accidental, because the 20th century was 
a period of national-democratic movements, independence struggles, building an independent 
state and a hard struggle against hostile forces in both the north and south of Azerbaijan. It is 
a period of liberation movements of the Azerbaijani people against the monarchy in Southern 
Azerbaijan at the beginning of that century, in 1920 and 1945-1946, although it ended in col-
lapse.

After a two-year period of independence in the north in 1918-1920, it was a period of 70 
years of Soviet rule with its more negative than positive aspects, and since 1991 it has been a 
period of struggle for regaining and preserving independence. Now, looking back at the last 
century tragic, bloody events which happened a century ago that radically changing the course 
and essence of the history of our modern statehood, come to mind. It is comforting that even in 
the totalitarian communist regime, the national thinking, education and culture of our people, 
the attitude to the motherland, native language, national values did not stagnate despite the pro-
hibitions and threats, arrests and exiles and laid the necessary foundation for our independent 
statehood. 

April 27, 1920 - 100 years have passed since the occupation of the Azerbaijan Democratic 
Republic by Soviet Russia. The anniversaries of the invasion are not and should not be cel-
ebrated, but were made to celebrate this bloody act as a voluntary Sovietization. This meant 
trampling on the fundamental rights of the people, degrading it from the essence of being a 
nation, destroying its national identityand self-respect. In the article, we wanted to express our 
intention to purify our historical memory and draw conclusions from the lessons of history 
by commemorating the centenary of this occupation. Speaking about the historical place and 
importance of the Azerbaijan Democratic Republic, the national leader Heydar Aliyev, who 
headed the Supreme Assembly of the Nakhchivan Autonomous Republic then, had emphasized 
that if the republic collapsed as a result of the occupation in April 1920, then a political assess-
ment should be given to this occupation.

It should be noted that before the April occupation, the Russian Bolsheviks carried an ac-
tive work in Azerbaijan, as well as in Iran. The point is that although Iran declared its neutrality 
during the First World War, its territory became a battleground for various foreign powers, and 
the royal government of Iran, which had weakened and lost its influence both the interior and 
outside of the country, had no power to influence these processes. Thus, the armed forces of the 
two Entente countries - Russia and Britain - had been in Iran for several years. British forces 
were placed in the south and center, and Russian troops in the northwest, mainly in the province 
of Azerbaijan and this necessitated the confrontation of the troops of the Ottoman state, which 
had joined the war as an ally of Germany, with these forces in the region. The Iranian demo-
crats were against each of these forces, they were more or less sympathetic to Germany, and 
they worked to raise the people against the Russian-British occupation. Russian troops placed 
in Qazvin, not far from Tehran, could attack the capital at any time. Under such conditions, the 
Ottoman state opened a new front against the Entente in Iran. The entry of Turkish troops into 
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Iranian Azerbaijan became a necessity, and soon the region became a became a field of compe-
tition and battleground for foreign forces.

The February Revolution of 1917, which ended the three-hundred-year monarchy in Rus-
sia, followed by the October coup d’etat of the Bolsheviks, changed the mission of Russian 
troops in Iran, and there was an atmosphere of revolutionary ideas among Russian soldiers as 
well. Despite this the country’s democratic forces did not trust Russian troops. These were the 
troops who were the main helpers of the Shah’s government in to defying the achievements of 
the Constitutional Movement (1906-1911) and in mercilessly punishing of the heroes of this 
revolution.

Of course, the occupation of Azerbaijan, and later the entire Caucasus by Soviet Russia 
was a policy of restoring all the lost borders of Tsarist Russia, even gaining new territories and 
spheres of influence, strengthening Soviet Russia’s position in the great geopolitical geography 
recognized by only one or two countries. Isolated and unrecognized by the leading powers of 
the West, the new Russia has the ability to penetrate the Muslim countries of the East with 
deceptive and attractive slogans, to win the sympathy of the poor by spreading Bolshevik ideas 
and to unite the peoples of those countries in one way or another and “Sovietize” them. Thus 
aspired for rich oil and energy resources and a more favorable position leading to the warm 
seas. It is no coincidence that head of the new Russia Vladimir Lenin, ordered his comrades-in-
arms to “seize Baku, it is very, very necessary”. Baku meant both an oil and an attractive door 
to the whole East. Outwardly, the Soviets seemed to be the great patron of the peoples of the 
East, a supporter of the freedom ideas of all Muslims in Russia and in the former Russian space. 

It should be taken into account that Soviet Russia’s new colonial plans began to be drawn 
up immediately after the coup d’etat of October 1917. Declaring its withdrawal from World 
War I, Russia expanding Bolshevik propaganda among the armed soldiers returning from the 
territory of Iran and the Ottoman state, skillfully uses them for the purpose of aggression, with 
the support of the “fifth column” formed from local communists, it was advancing step by 
step to the East. In December 1917, Baku was completely occupied by Bolshevik-Dashnak 
troops supported by V.Lenin. The Baku Soviet, in which the national forces were almost not 
represented, was formed, and S.Shaumyan, appointed by V.Lenin with very broad powers, 
established the Soviet government here. Under his command, there were thousands of troops 
of Russian Bolsheviks and Armenian Dashnaks, and with these forces, supplied by Russia with 
weapons and money, Russia planned to annex the entire Caucasus, then important regions of 
Turkey and Iran. For this, the national forces had to be destroyed, and a new empire had to be 
established in the name of the Soviet government. The main purpose of the massacre commit-
ted by the Baku Soviet against the people of Azerbaijan in March 1918 in Baku and a number 
of regions of Azerbaijan was to break the will of the local people, physically destroy it and take 
possession of the whole country.

Soviet Russia, which had a many-thousand army in Baku and a fleet in the Caspian Sea, 
was planning to destroy the Azerbaijan Democratic Republic proclaimed in Tiflis on May 28, 
1918, while being in its temporary capital Ganja. But as a result of the decisive and purposeful 
policy of the Popular Front leadership, it could not stop the victorious march of the Caucasus 
Islamic Army established with the help of brotherhood support Ottoman Turkey, to Baku, and 
on September 15, 1918, Baku was liberated from the enemy and took its rightful place as the 
capital of the Republic (1, p. 5 ). But Lenin and his government did not intend to abandon 
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their plans, and the “fifth column” was launched more actively. The Bolsheviks, Russian and 
Armenian communities in the country were aimed at weakening and dividing the country from 
within. Extensive provocations were being prepared, especially in regions where the govern-
ment of the Azerbaijan Democratic Republic was not yet established or weak. Thus, in May 
1919, the Russian Bolsheviks with the help of naval troops in the Caspian Sea seized power in 
and around Lankaran,and announced the establishment of the puppet Mugan Soviet Republic. 
This so-called entity, led by the Russian Bolsheviks, was to play the role of a supporting point 
in land in Soviet Russia’s plan to occupy Baku. Since the North Caucasus was under the control 
of Denikin’s army, it was still impossible for Russia to find its way to Baku from that direction. 
This entity had 1.500 soldiers and officers, mostly Russians and Armenians, and Bolshevik 
Anastas Mikoyan played an important role in coordinating its work with Russia. However, with 
the resolute military operation of the ADR government and the Azerbaijani National Army, the 
troops of this treacherous organization were destroyed, and at the end of June this Bolshevik 
fire was successfully extinguished. Some of the leaders of this group were killed, and some 
were forced to flee to their patrons by sea (2, p.223).

Despite the recognition of the Republic of Azerbaijan by the world’s leading states on Janu-
ary 11, 1920, Soviet Russia never intended to recognize the independent Azerbaijani state and 
demanded that the Iranian Gajar state, with which it had already established relations, not to 
recognize the independent states in the Caucasus, including the Republic of Azerbaijan. Both 
the political envoy sent by the chairman of the Baku Soviet Shaumyan to Iran on behalf of 
Soviet Russia in 1918 and the Soviet ambassador sent by Russia afterwards demanded that Ira-
nian officials to treat the delegations from the Caucasus countries not as political, but as trade 
representatives. The Iranian side assured Russia that it would not establish political relations 
with these new republics and that the delegation to be sent to the Caucasus would deal with 
non-political issues such as the problems of Iranian citizens, trade and so on. For this reason, 
in the autumn of 1919, not a state official, but Seyid Ziyaeddin Tabatabai, a young newspaper 
editor who would later become the country’s Prime Minister, was appointed the head of Ex-
traordinary Caucasus Delegation, which was composed of state officials sent by Iran to the 
Republic of Azerbaijan (3, p. 26). 

Russia had skillfully used its emissaries in Iran to carry out large-scale work here with the 
help of the Social Democrats, the Bolsheviks and its propagandists, who had been influential 
since the time of the Constitutional Movement. In those years, as well as during the First World 
War, the Bolsheviks in the northern regions of Iran, especially in the Russian military units in 
the province of Azerbaijan, were working in the spirit of the “world revolution”. Along with 
the national-democratic movement and parties, with the support of the Russian Bolsheviks the 
Communist Party of Iran and its provincial organizations were established in Iran. The com-
munists sent by Soviet Russia had a decisive word in party building, and they were constantly 
in disagreement with national-democratic forces.

On April 27, 1920, the 11th Red Army of Soviet Russia, accompanied by an armored train, 
crossed the border of the Republic of Azerbaijan and entered the country. A unit of about 300 
Azerbaijani soldiers resisted the enemy until the last man, but could not stop this huge army. 
On the day of the occupation, most of the 40.000-strong Azerbaijani National Army was sup-
pressing the Armenian uprising against the Azerbaijani government in Karabakh. On April 27, 
1920, the 11th Red Army of Soviet Russia, accompanied by an armored train, violating the 
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border of the Republic of Azerbaijan entered the territory of the country. A unit of about 300 
Azerbaijani soldiers resisted the enemy until the last man, but could not stop this huge army. 
On the day of the occupation, most of the 40.000-strong Azerbaijani National Army was sup-
pressing the Armenian uprising against the Azerbaijani government in Karabakh. The uprising, 
which began on the instigation of the Dashnaks and Bolsheviks, was planned in advance to 
ensure easy access of Russian troops to Azerbaijan. At the same time, the Russian Bolsheviks 
were propagandizing among the population that the purpose of the Russian army was simply to 
help Ataturk Turkey passing through Azerbaijan. However, that same evening, the Bolsheviks, 
relying on the Russian army approaching Baku, issued an ultimatum to the Azerbaijani govern-
ment to hand over power to the Azerbaijani Bolsheviks. The Azerbaijani Parliament made such 
a decision as there was no other way but to hand over power on accepted terms. However, the 
Russian Bolsheviks, who led the 11th Army, did not keep to any of these terms and soon began 
arrests and executions. The leaders and activists of the republic, all the officers of the National 
Army, in short, all the national forces were physically destroyed. The uprisings against the Rus-
sian occupation in a number of regions of Azerbaijan were ruthlessly suppressed. On May 28, 
1920, on the second anniversary of the establishment of the Azerbaijan Democratic Republic, 
the uprising in Ganja was suppressed by arms. A message sent to Tehran by the Iranian consul 
in Baku, Said-ul Vuzara, stated that the overthrown forces of the Azerbaijani government were 
fighting with Red Army units around Baku (3, p. 276).

Shortly after the occupation of the Republic of Azerbaijan, the Russian army and navy 
occupied the port city of Anzali in north of Iran, bordering South Azerbaijan, and completely 
seized Gilan province, with the central city of Rasht. Unable to resist a large number of Russian 
troops due to the unequal balance of forces British troops left the region. In fact, according to 
the Russian-British treaty of 1907, Iran was under the influence of the Russians in the north 
and west, and the south and center of Iran was under the influence of the British. According to 
one of the Iranian historians, at that time, the Shah of Iran while talking to those close to him, 
cuffed himself on the head and said, “Oh how miserable you are , the Shah of Iran, you have to 
get permission from the British ambassador to travel to the south and from the Russian ambas-
sador to travel to the north”. However, after the withdrawal of Soviet and Ottoman troops from 
the north and west of Iran, these areas were already included in the British sphere of influence, 
and this worried Soviet Russia, which was gradually gaining strength. 

In such circumstances, by the action of the Bolsheviks, in June 1920, the Gilan Soviet 
Republic (Jumhuriye Shuraviye Gilan) was established in the neighborhood of South Azer-
baijan (4). Mirza Kuchek khan, the leader of the famous Jangali movement against the central 
government of Iran, was brought to the head of this unrecognized government. Mirza Kuchek 
khan, under pressure from the central government of Iran and the British mission in the region, 
considered it appropriate to form an alliance with the Russian Bolsheviks whom he had previ-
ously had contacts with, and the commander of his troops, Ehsanullah khan, also supported this 
political step. However, soon Mirza Kuchek Khan had a serious disagreement with the Soviets 
and the Iranian Communist Party. It should be noted that one of the main reasons for the deep-
ening of this disagreement was the irrelevant interference of Sultanzadeh, one of the founders 
of the Communist Party in Iran, in all the activities of this government. Avetis Sultanovich 
Sultanzadeh Mikaelyan (1889-1938), originally an Iranian-Armenian born in Maragha town of 
Azerbaijan, was trained by Soviet Russia and, in fact, was in strained oppostion to all national 
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forces in Iran, as well as the leadership of the National Government and the Azerbaijan Demo-
cratic Party in Tabriz. According to him, the democratic movements in Iran should be based on 
class principles, not national ones, and work only under the leadership of the Communist Party. 
Karakhan, the Deputy Foreign Minister of Soviet Russia, who had a say in Eastern affairs in 
particular, also fully supported him. The representatives sent by Mirza Kuchek khan to V.Lenin 
could not come to a positive conclusion. The beginning of the Sheikh Mohammad Khiyabani 
movement in Southern Azerbaijan also gave the Soviets hope that they would be able to fully 
influence Iran by dividing it and Sovietizing its northern and western regions. 

Under such circumstances, Mirza Kuchek khan announced his resignation from the gov-
ernment and left Rasht. After that, the government was unofficially ruled by Ehsanullah Khan, 
and this became a puppet body in the hands of the Soviets. In 1921, Soviet Russia’s policy of 
improving relations with the Iranian government resulted in the end of Soviet support for the 
government and the launch of large-scale operations by the Iranian central government against 
this entity. Thus, was put to an end to this so-called entity.

The Bolsheviks also tried to use the Khiyabani movement to weaken the British presence 
in Iran . A number of authors state that the revolt of Sheikh Mohammad Khiyabani began in 
early April 1920, on the eve of the occupation of the Azerbaijan Democratic Republic (5). 
Before the uprising began, in February-March 1920, a large-scale movement was launched in 
South Azerbaijan against the British presence in Iran. The Bolshevik emissaries here, as well 
as representatives of the “Hummat” and “Adalat” organizations, had a special role in inciting 
anti-British sentiment. To the point, at that time, the Deputy People’s Commissar for Foreign 
Affairs of the RSFSR, L.M. Karakhan, an Armenian, played an active role in determining Rus-
sia’s policy towards Iran. He was also the main organizer of sending Armenians with falsified 
names and surnames to South Azerbaijan under the Bolshevik name.

Many documents in circulation today confirm that the Bolsheviks tried to influence the 
democratic movement in South Azerbaijan in 1920. M.Khiyabani’s wrong attitude to the inde-
pendent republic in Northern Azerbaijan also indirectly proves this.

Since the Ottomans were in a contradictory position against Khiyabani from the very be-
ginning due to his relations with the Russian Bolsheviks, democrats’ relations with them con-
tinued to be cold and distant. Alliance with the British was also impossible due to Britain’s 
anti-Democrat attitude and long-term policy against them. Ali Azeri, a like-minded and loyal 
adviser to Khiyabani, writes that in this circumstance, it seemed that the new Russian govern-
ment, which overthrew the Russian Empire, annulled the unjust treaties of Tsarist Russia and 
recognized the right of nations to self-determination, could be a possible ally of democrats (6, 
p.482). It should be noted that the Azerbaijani Democrats welcomed the Russian Revolution 
of 1917 (October Revolution – E.M.) and instructed the provincial committees of the party to 
establish friendly relations with those groups operating in Russia that “along with fighting for 
democracy in their countries respected the fundamental rights of other nations”.. 

The Soviet government’s “Appeal to all Muslim working peoples of Russia and the East” 
was greeted with hope by Khiyabani and his followers, and even calls were made to benefit 
from the experience of the Bolsheviks, at the same time, the victory of the Soviet government 
in Azerbaijan was met with approval. However, the aggressive policy of Soviet Russia against 
its close neighbors, especially the peoples who gained independence in the Caucasus, forced 
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the South Azerbaijani democrats completely to change their relations with the Bolsheviks and 
be cautious.

Sheikh Muhammad Khiyabani, the leader of the Azerbaijani Democrats, was born in 1880 
in the Khamna settlement near Tabriz. Educated in a school and madrasa, M.Khiyabani had 
lived for several years in Petrovsk, Russia (after the Russian conquest of the ancient city of 
Derbent and surrounding regions of Azerbaijan in the early 19th century, the city was changed 
to Makhachkala - E.M.). After his return to Tabriz he was engaged in both teaching and reli-
gious activities, and was an active participant in the Constitutional Revolution (Constitutional 
Movement). He fought valiantly against the reactionary forces under the leadership of brave 
Sattarkhan during the Constitutional movement, and for leading the uprising in Khiyaban quar-
ter of Tabriz and ably organizing the defense was given the nickname “Khiyabani”. In the 
elections to the Second Assembly formed in Iran after the Constitutional Revolution, he put 
forward his candidacy on Azerbaijan and, along with eleven other elected deputies, managed to 
represent Azerbaijan in Tehran - in the Iranian parliament (7, p. 78).

In his book, “The Revolt of Sheikh Muhammad Khiyabani”, written in 1923, Ahmad 
Kasravi noted that Khiyabani was an authoritative and well-known member of parliament 
for his speeches and that his harsh criticism of Russia’s ultimatum to Iran in 1911, was well 
remembered. . In 1917, M.Khiyabani together with his colleague Z.Giyami, M.I.Nobari, 
M.A.Badamchi, I.Amirkhizi, M.T.Rafat, A.Abdullazadeh, A.Chaychi and others announcing 
to the people the activity of the Azerbaijan Democratic Party (ADP) and began to publish the 
“Tajeddod” newspaper, the official organ of the party (8, pp. 134-170). 

The revolutionary events that took place in Russia in the same year caused a great re-
verberation in the north as well as in the south of Azerbaijan, and rallies and demonstrations 
against the current regime were held in various cities. M. Khiyabani was closely involved in 
those events. In fact, as a result of the popular movement in South Azerbaijan, the central gov-
ernment of Iran was forced to resign. The ADP put forward eight-point demands of Azerbaijan 
to the new government, including the holding of democratic elections to the Assembly and 
provincial councils (assembles). T.Atabeyi writes that in the winter of 1918, at a time of famine 
in Azerbaijan, the Democrats took a number of measures, including the distribution of grain to 
the people, which naturally led to the rise of the party’s prestige and popularity both in the local 
province and in Iran as a whole ( 9, p.69).

It should be noted that Bolshevik Russia began to withdraw Russian troops from Iran in 
early 1918, but the British, who had full control over the south and center of the country, were 
tempted to take Azerbaijan into their sphere of influence, and in the spring of that year they had 
already entered the Azerbaijani cities of Zanjan, Miyana, Urmia and Khoy. Armenians, Assyr-
ians and Kurds, supported by British and American missionaries, committed horrific massacres 
against Azerbaijanis in the Azerbaijani cities of Urmia, Salmas, Khoy and others. These events 
are described in detail in the works of A.Kasravi, a witness and researcher of the period, as well 
as in the research of later Iranian historians. In such a difficult situation, the volunteer groups 
created by the Democratic Party of Azerbaijan under the leadership of M.Khiyabani played an 
important role in preventing these massacres. The entry of Turkish troops under the leadership 
of Ehsan Pasha into South Azerbaijan in March 1918 saved the Azerbaijani Turks from these 
massacres. According to the Mudros agreement signed on October 30, 1918, M.Khiyabani, 
who returned from exile after the withdrawal of Turkish troops from South Azerbaijan, became 
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the most prominent leader of the Democrats. Since then, Khiyabani, based on the policy of 
radical change in Iran, began to put forward the need to give Azerbaijan greater local autonomy. 
As a result of purposeful work of M.Khiyabani and his associates among the people, the 4th 
convocation, which took place in August-September 1919 in the conditions of intense political 
struggle, was represented by 6 out of 9 deputies elected to the Iranian Parliament from Tabriz 
and suburbs and the most famous of them was M.Khiyabani.

M.Khiyabani uprising, the subsequent Jangal movement and the uprising of Colonel Mu-
hammad Taghi khan Pusyan - all of them were defeated, but had a certain impact on socio-
political thought, minds and senses. 

A.Kasravi notes that M.Khiyabani and his associates were not able to offer anything to the 
people this time and dragged their people to another society, «calling for raising the Bolshe-
vik flag with the rites of Monsieur Lenin». A.Kasravi, hinting that M.Khiyabani sympathized 
the Bolsheviks, showed that at that time the Bolshevik idea and system filled the brains of 
people everywhere, motivated them to action. The Russian Bolsheviks had reached the bor-
der of Azerbaijan, and since M.Khiyabani turned to them received help and cooperation from 
them. However, Khiyabani was well aware that if he raised the red flag of the Bolsheviks, 
British troops would always come from Zanjan and Qazvin passing the Gaplankuh (mountain) 
to prevent the arrival of the Bolsheviks, and in those days arrival of Major Edmund -Chief of 
the Political Department of the British Army in Qazvin to Tabriz turned Khiyabani’s eyes and 
heart away from the Bolsheviks this time. A. Kasravi writes that Khiyabani’s attitude towards 
his associates that relied upon the Bolsheviks changed after that, and the inspectors appointed 
by him inspected the activities of the Bolshevik party in Tabriz, arrested some and turned out 
of the city. Gradually, solidarity and friendship began to turn into contradictions and hostility. 
A. Kasravi writes that the German consul, despite the pressure of the British, patronized the 
groups supporting the Bolsheviks. After Khiyabani began to be hostile to the Bolsheviks in 
Tabriz, some of the leaders of these groups took refuge in the German consulate, and gradually 
others joined them, and thus their number increased significantly.Their plan was after gather-
ing up enough forces to begin fight one day and to make way for a revolt. On hearing about it 
Khiyabani immediately surrounded the consulate and ordered not to let anyone in. A.Kasravi 
writes with reference to the employee of the consulate that at that time there was a German doc-
tor, 4 Austrians, 17 Indians and 8 Iranian farrashs (police) and 40-50 Bolsheviks from Tabriz.
They had 12 machine-guns, 4 mountain cannons, 2700 rifles and some bombs in their armory. 
He writes that the battle began on the 13th day of Ramadan and that the consul was going 
ahead. And that day or the next the consul was shot in the mouth and died, and that was the end 
of the matter. With this victory, M Khiyabani, on the one hand, brought his opponents to their 
knees, seized many weapons and ammunition, and on the other hand, saved the people from the 
anxiety and fear created by the German consul in them (8, p. 158). 

On June 24, 1920, M.Khiyabani announced the establishment of a local government in 
Tabriz, which he called the National Government. The announcement of this significant event 
was made in the form of a solemn ceremony accompanied by Marseillaise, which was adopted 
as the national anthem at Ala Gapi, the provincial headquarters of the central government. Dur-
ing the five months of its existence, the National Government has implemented a number of 
reforms, including the establishment of ministries of education, culture, health, justice, Wakf 
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foundations, and military ministries and departments. Turkish (Azerbaijani) language became 
the language of education, management, and the national press flourished.

On the whole, most Iranian historians who have written about the M.Khiyabani movement 
agree that it was anti-British, and that it was a democratic movement against the Iranian central 
government, which supported British policy and signed the August 1919 treaty with it. This 
is confirmed by the demands of the Azerbaijan Democratic Party (ADP) in April 1920, led 
by M.Khiyabani.These demands included the establishment of a republic in Iran, the granting 
of political and administrative self-government to Azerbaijan, the expansion of the rights of 
provincial and outlying districts’ Assemblies, the withdrawal of all foreign troops and military 
advisers, the resignation of the Vusug-ud-Dovla government, the annulment of the Iran-Britain 
agreement and other items. 

M. Khiyabani was calling the freedom-loving forces not only of Azerbaijan, but of all Iran 
to change the existing Constitution, determine the future state structure by the people, replace 
the monarchy with a democratic republic if necessary, and provide real examples of democratic 
governance as an integral part of Iran, demonstrated to the whole country, sending a demand for 
progressive reforms to the central government. Khiyabani and his democratic followers were 
supporters of a free and independent policy in the country, free from the influence of any for-
eign power, and criticized the central government for being under British influence. Although 
the M.Khiyabani movement and a series of subsequent uprisings and protests were brutally 
suppressed, Azerbaijan taught a lesson of democracy to a country ruled by the monarchy for 
centuries.

Iranian historians who deals with the M.Khiyabani movement say very little about the 
anti-imperialist nature of this movement. This, apparently, was due to the pro-Western position 
of the Pahlavi Shah’s regime. At the same time, they note that Khiyabani was cautious about 
Soviet Russia and Soviet Azerbaijan. For example, Ali Azeri writes that Azerbaijani democrats 
welcomed the 1917 revolution, fought for democracy in their home country, and established 
friendly relations with groups operating in Russia, respecting the fundamental sovereignty of 
other nations. However, as T.Atabeyi wrote, soon after, the political measures taken by these 
revolutionaries on the other side of the Araz River forced the Azerbaijani democrats to establish 
more cautious and vigilant relations with their great neighbor (Russia - E.M.). M.Khiyabani 
reacted positively to the Bolsheviks’ seizure of power in Azerbaijan. The Minister of Educa-
tion of the National Government even sent a letter to the Minister of Foreign Affairs of the 
Azerbaijan SSR M.D.Husseynov, proposing to establish relations between the two Azerbaijans. 
T.Swietochowski in his book ”Russian Azerbaijan.1905-1920” connects this with the presence 
of Khiyabani’s friends, old members of ”Hummet” among the leaders of Soviet Azerbaijan, but 
his attitude to the leaders of Soviet Azerbaijan soon changed completely (10). S.Ghiyami writes 
that M.Khiyabani highly appreciated the socialist revolution in Russia and even was preparing 
a book on ”Lenin and Iran” (7, p. 187). The main reasons for this change were the aggressive 
goals of the Bolsheviks, especially their policy implemented in northern part of Iran - Gilan. 
M.Khiyabani directly stated that if the Bolsheviks tried to occupy Iranian territory, the people 
of Iranian Azerbaijan would fight to the end against the occupiers. In doing so, he showed his 
strong opposition to the interference of both the British colonialists and the Soviet Bolsheviks 
in Iran’s internal affairs. 
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On the whole, starting from the beginning of 1919, the activity of the Bolsheviks in the 
north of Iran began to intensify. The failure of anti-Bolshevik forces, Denikin in the North 
Caucasus and the Caspian Sea, also facilitated this. The Bolsheviks, who were planning to oc-
cupy the Azerbaijan Democratic Republic, tried to drive the British away from the Azerbaijani 
borders in order to neutralize any threat from abroad to the implementation of these plans. For 
this purpose, a large number of Bolshevik emissaries were sent to Iran, and even the Soviet-
ization of Iran was planned. The People’s Commissariat of Foreign Affairs of Soviet Russia 
(MFA), which did not hide its dissatisfaction with the Anglo-Iranian agreement of August 9, 
1919, adopted an “Appeal to All Iranian Workers and Peasants” in relation to the agreement and 
in some regions of Iran, it provided military-political support to forces opposed to the central 
government and the British military forces that supported it. Although the Bolsheviks carried 
out a number of provocative plans in Iran in 1918-1921, they failed to achieve their ultimate 
goal, and finally reached an agreement with the Iranian government to sign an agreement that 
would regulate Soviet-Iranian relations and satisfy Russia. After that, Soviet provocations in 
Iran were stopped for a long time. 
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Мадатли Э. 

ОККУПАЦИЯ БАКУ 27 АПРЕЛЯ 1920 ГОДА И СОВЕТСКИЕ ПРОВОКАЦИИ 
В ИРАНЕ

Созданная 28-го мая 1918 года Азербайджанская демократическая республика 
(АДР), несмотря на тот факт, что была де-факто признана ведущими странами мира 
в Парижской мирной конференции 11 января 1920 года, была повержена в результа-
те военной агрессии Советской России, которая не признала первую демократическую 
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республику на Мусульманском Востоке. Начатые на территории Ирана до указан-
ного вторжения провокационные действия получили размах благодаря поддержке 
вооруженных сил Советской России. Как известно, в тот период в Иране развернулась 
широкое национально-демократическое движение, направленное против реакционного 
шахского режима и его антинародной деятельности, диктуемой империалистическими 
странами. Этим движением старалась воспользоваться Советская Россия, преследо-
вавшая собственные экспансионистские цели. В представленной статье рассматри-
ваются действия азербайджанских демократов во главе с М.Хиябани, расстроившие 
вышеозначенные коварные планы большевиков.

Ключевые слова: Азербайджан, советская оккупация, Иран, большевистские прово-
кации, М. Хиябани, национально-демократическое движение. 
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КОНЦЕПТ «ЧОЛОВІК» У СУЧАСНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ: 
ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ ПОРТРЕТ

У статті через набір текстем з твору І. Роздобудько, які реалізують певний тип 
концепту «темперамент», описано психолінгвістичний портрет головного героя. За до-
помогою сучасних наукових методик пропонуємо концептуальну інтеграцію когнітивно-
го та семіотичного моделювання такого портрету. Концепт «чоловік», в центрі якого – 
его-сутність, менталізує навколишню дійсність та створює концептуальну модель Чо-
ловік / Жінка через засвоєння основних рис характеру, поведінки, створює шкалу оцінок 
його особистості. Зацікавлення мовною особистістю проявляється і в антропологічній 
лінгвістиці.

Мета статті – проаналізувати вербалізацію психопортрета чоловіка через ужи-
вання різних мовних форм і категорій.

Ключові слова: текстотема, психолінгвістичний портрет, концепт, темперамент, 
локус.

На межі ХХ – ХХІ століть одним із основних завдань мовознавства постає упоряд-
кування метамови. Особливо це стосується когнітивної лінгвістики – науки про смис-
лові знаки, так звані концепти. Серед українських мовознавців виділяються тлумачення 
концепту О. Селівановою та А. Загнітком. О. Селіванова визначала концепт як інфор-
маційну структуру свідомості, різносубстратну, певним чином організовану одиницю 
пам’яті, яка містить сукупність знань про об’єкт пізнання, вербальних і невербальних, 
набутих шляхом взаємодії п’яти психічних функцій свідомості й позасвідомого. Ядром 
концепту є поняття, фіксоване у вигляді пропозиційних структур і позначене певною 
номінативною одиницею. Концепти зароджуються під час пізнавальної діяльності, 
відображають і узагальнюють досвід людини й інтеріоризовану її свідомістю дійсність, 
підводячи інформацію під певні вироблені суспільством категорії та класи. Слово є засо-
бом доступу до концептуального знання, однак воно може представляти різні концепти, 
тому мова є доволі компактним засобом концептуалізації [8: 256].

А. Загнітко тлумачить концепт як глобальну одиницю «мисленнєвої діяльності, він 
є квантом структурованого знання. Концептам здебільшого властивий універсалізм, 
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їхнє вираження не можна обмежити тільки мовою, але остання постає одним із 
найпотужніших засобів вияву концепту зокрема і концептосфери загалом» [4: 12]. 

У світлі тенденцій ХХІ століття мовознавці звернули увагу на дослідження гендер-
них особливостей концептів «жінка» та «чоловік» на матеріалі української мови [1; 5; 
10; 11].

Таким чином, дослідження соціальної обумовленості чоловічого домінування і жі-
ночої дискримінації поки що залишається головним в побудові гендерних теорій. Але в 
перспективі аналіз текстів з позиції гендерної лінгвістики повинен мати, крім досліджен-
ня жіночого письма, образів-концептів жінок з позиції жінок і чоловіків, ще й розумін-
ня соціальної обумовленості чоловічого образу, змісту цього образу і соціальних ролей 
чоловіка у минулому і в сьогоденні, аналіз чоловічої психології і суспільної свідомості.

Поняття «гендер» – похідне від англійського позначення граматичного роду [2 : 58]. 
Проте слід зазначити, що деякі автори звертають увагу на те, що в самій англійській мові 
немає граматичної категорії роду. 

Гендерні системи розрізняються в різних суспільствах, але в кожному суспільстві ці 
системи асиметричні таким чином, що чоловіки і все «чоловіче-маскулінне» (риси вдачі, 
моделі поведінки, професії і інше) вважаються первинними, значущими і домінувальни-
ми, а жінки і все «жіноче-фемінінне» визначається як вторинне, незначне з соціальної 
точки зору і підпорядковане.

Нас зацікавив процес створення психолінгвістичного портрету чоловіка в художньо-
му творі, а саме в романі І. Роздобудько «Дві хвилини правди», оскільки саме в ньому 
спостерігали опис концептосфери чоловіка та жінки в опозиційному протиставленні та 
взаємозв’язку, у намаганні продемонструвати стереотипні ролі головних героїв та дефор-
мацію психологічної особистості кожного.

Один із основних компонентів особистості людини – її темперамент. Для визначення 
темпераменту головного героя через мовотворчість письменника вживатимемо термін 
«текстема» як концепт, що реалізується в тексті [3 : 27]. Крім того, текстема може попо-
внюватися фрагментами тексту, що дає змогу визначити тип темпераменту героя твору. 
«Для сангвінічного типу – сильного, врівноваженого, рухливого темпераменту – харак-
терні весела вдача, гумор, оптимізм, контактність, доброта, готовність прийти на допо-
могу, чуйність, утома від напруженої розумової чи фізичної роботи, не завжди стримува-
ні обіцянки. Меланхолійний тип нервової діяльності протилежний щодо сангвінічного, 
також належить до темпераменту почуттів, але до його слабкого типу. Для цього типу ха-
рактерні стриманість (зовнішні вияви відчуттів менш яскраві, проте внутрішні – глибші 
й протяжніші), похмурість, тривожність, ранимість, вразливість, нелюбов до обіцянок, 
складне та напружене внутрішнє життя» [6 : 203]. 

Образ чоловіка – головного героя роману Ірен Роздобудько – зреалізовано фрагмен-
тами тексту з певними ключовими словами, ознаками, через які можемо визначити тип 
темпераменту, а й, отже, психолінгвістичний портрет.

Н-д: «Він любив дощ, любив відчуття самотності під дощем, коли стаєш не та-
ким, як усі. Адже коли інші розбігаються, мов миші, прикриваються парасольками, полі-
етиленовими пакетами і з жахом поспішають під перше-ліпше прикриття, ти спокійно 
йдеш вулицею, мокрий і щасливий» [7: 5]. Елементи меланхолійного типу темпераменту 
(неконтактність) підкреслено ключовим словом самотність. Ця ж риса зреалізована у 
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фрагменті: «На нього з подивом поглядали пасажири маршруток, що проїжджали, а 
точніше – пропливали повз гастроном. Мабуть, жаліють мене, подумав. Хіба поясниш, 
що тобі добре саме тепер, коли вулиці порожні та майже темні від потоків зли-
ви…» [7: 6]. Ще одна риса меланхолійного типу – байдужість до зовнішнього життя – 
має також вербалізацію в портретному описі героя роману: «Раніше він любив їздити у 
відрядження, дивитися на дорогу, хапатися за камеру, побачивши коника на листку чи 
незвичайну квітку в полі. Зараз він хотів тільки одного: аби щось трапилось – без його 
участі! – аби все загинуло, вкрилося мороком і ніколи не поверталось. Хіба у вигляді пер-
шої інфузорії в першому очереті, що утвориться в перших хащах після не-першого всес-
вітнього потопу» [7: 13]. Самоаналіз власного «я» героя-чоловіка, який дозволяє нам 
відтворити його психолінгвістичний портрет, поєднаний в тексті роману і з портретним 
описом героя очима жінки – головної героїні: «Вона знову згадала про Богдана – наре-
шті додзвонилася! Вчора так і не змогла, хоча й хотіла привітати з днем народження. 
Як завжди, він вимкнув телефон. А вона хвилювалася. Адже минулого року їй довелося 
їхати за ним до відділку міліції, трясти перед ментами своїм посвідченням, божитися, 
що нічний п’яниця-бешкетник є найкращим оператором на відомому каналі, котрий у 
свій день народження, ось вже котрий рік поспіль, має дивну звичку потрапляти до 
відділку. Таке нехлюйство викликало у неї водночас обурення і деяку заздрість, оскільки 
вона ніколи не могла ось так плюнути на все і, скажімо, не піти на роботу» [7: 9]. Клю-
чове слово нехлюйство тлумачиться як «незібраність, недбалість у діях, учинках і т. ін.» 
[9 : 5 : 401]. Проте в тестемі твору воно передає нудьгу: «Нудьга, нудьга, суцільна нудьга, 
панове…» [7: 25].

Меланхолічний тип темпераменту головного героя сприяє побудові градаційного сві-
ту навколо нього. Нульовою точкою цього світу є сам герой – інтелігент, який або пере-
більшує, або применшує події, які відбуваються навколо нього, передаючи центричність 
цього світу. «Кілька років тому він і подібні до нього надто голосно кричали і надто 
щиро вірили, адже інтелігенція схильна до віри у порядність та справедливість…» [7: 
53]. Градація почуттів виражена прислівником міри «надто», прислівниками «голосно» 
та «щиро», які також вказують на інтенсивність ознаки ознак, та дієсловами «кричали» 
(сильна дія – на противагу слабкій – говорити, шепотіти, мовчати) й «вірили». Нульова 
точка, з якою асоціює себе герой, означає абсолютний нуль, який герой сприймає як 
«ніщо», тобто заперечує власне існування і себе як людину, яка відбулася, як справжньо-
го чоловіка: «Кілька років тому тобі трапився шанс загинути під кулями, як і належить 
справжньому чоловікові. Але… куль не було! Ти міг загинути у бійці від ножів чи кула-
ків бритоголових, котрі хмарою насувались на твоє місто. Але… Але їх не було – тих 
ножів! І ти просто стояв у натовпі. Просто стояв, думаючи про непослідовність усіх 
дій, сподіваючись на міфічний «вищий розум», який усе вирішить для тебе. Тепер ти – 
ніщо…» [7: 79].

У другій частині роману психологічний портрет героя змінюється. На перше місце 
виходять сангвінічні риси темпераменту, що пов’язано із словами провидиці та її пора-
дами перестати слухати себе. Авторка відтворює це в тексті за допомогою градаційного 
синонімічного ряду, який передає таку рису, яку авторка називає «відчуття комплексу 
невгамовної спраги» [7: 215]: «Кожна нова справа поглинала мене з головою – захо-
плення, драйв, творчий захват здавалися мені безмежними до тих пір, доки справа була 



84

незвіданою» [7: 215]. Також прокидається в головного героя і почуття іронії: «Можу 
лише іронізувати над собою» [7: 237]. Сангвінічні риси в портреті героя спостерігаємо 
і в сприйнятті ним реального часу, оскільки сангвінік поспішає жити, випереджає події, 
швидко переповнюючись ними: «Я гадав, що таким чином рухаюсь до певної мети – на-
приклад, зробити щось велике, залишити слід у вічності. Тепер я думаю, це звичайний 
синдром бездонної діжки, яку неможливо наповнити» [7: 215].

Таким чином, спостерігаємо зміну темпераменту людини, спричинену змінами об-
ставин життя. Поняття «чоловік» як ядро однойменного концепту передане авторкою 
через спостереження над реальними подіями, які стали справжніми завдяки реаліті-шоу. 
Жінка і чоловік не сприймаються як дихотомічні концепти, чоловік викликає справжні 
почуття. Відтворення авторкою образу чоловіка як концепту знаходить своє відображен-
ня в мовних формах, які відображають людський досвід в різні періоди життя. Ми маємо 
тип героя-чоловіка з певним темпераментом, опис якого передано оцінними характерис-
тиками, градаційною ієрархією мовних засобів. І чим більше фактів про нього подає нам 
авторка, тим складніший психологолінгвістичний портрет постає, стверджуючи думку, 
що ускладнення знання веде до ускладнення концепту.
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КОНЦЕПТ “МУЖЧИНА” В СОВРЕМЕННОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ 
ДИСКУРСЕ: ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ

В статье с помощью набора текстем из произведения И. Роздобудько, которые ре-
ализуют определенный тип концепта «темперамент», описано психолингвистический 
портрет главного героя. С помощью современных научных методик предлагаем концеп-
туальную интеграцию когнитивного и семиотического моделирования такого портре-
та. Концепт «человек», в центре которого – эго-сущность, ментализирует окружаю-
щую действительность и создает концептуальную модель Мужчина / Женщина посред-
ством анализа основных черт характера, поведения, создает шкалу оценок личности. 
Интерес к языковой личности проявляется и в антропологической лингвистике.

Цель статьи – проанализировать вербализацию психопортрета мужчины различ-
ными языковыми формами и категориями.

Ключевые слова: текстотема, психолингвистические портрет, концепт, темпера-
мент, локус.
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CONCEPT “MAN” IN MODERN ARTISTIC DISCOURSE: 
PSYCHOLINGUISTIC PORTRAIT

The article describes a psycholinguistic portrait of the protagonist through a set of texts 
from the work of I. Rozdobudko, which implement a certain type of concept “temperament”. 
Using modern scientific techniques, we offer a conceptual integration of cognitive and semiotic 
modeling of such a portrait. The concept of “man”, in the center of which is the ego-essence, 
mentalizes the surrounding reality and creates its conceptual model, Man / Woman, through 
analysis of the main character traits, behavior, creates a rating scale for his personality. Inter-
est in the linguistic personality is also manifested in anthropological linguistics.

The purpose of the article is to analyze the verbalization of the psycho-portrait of a man by 
various language forms and categories.

Key words: texttheme, psycholinguistic portrait, concept, temperament, locus.
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ДИСКУРСИВНЫЕ ПРАКТИКИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОПЫТА В РАБОТЕ 
ТЕЛЕФОННЫХ СЛУЖБ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

В статье рассматриваются некоторые психологические особенности дистанцион-
ной психологической помощи в период пандемии и карантина. Обсуждаются особен-
ности личного кризиса, который переживают люди из-за пребывания в неожиданно из-
менившейся жизненной ситуации. Путь к преодолению кризиса – это осознание своего 
состояния и переосмысление своих возможностей в этих условиях. Задача психологи-
ческой поддержки состоит в том, чтобы помочь человеку подключить собственные 
личностные ресурсы для адаптации к ситуации. Обсуждаются перспективы использо-
вания нарративных стратегий в практике дистанционной психологической поддержки, 
в частности, для целей жизненного и личностного самопроектирования на основе кон-
струирования жизненного опыта. 

Ключевые слова: дистанционная психологическая поддержка, карантин, телефон 
доверия, личностный кризис, жизненное и личностное самопроектирование, нарратив-
ные стратегии.

Постановка проблемы. Во время пандемии COVID-19 и обусловленного этим ка-
рантина дистанционная психологическая поддержка стала основной формой оказания 
психологической помощи тем, кто в этом нуждается. Соответственно, обострилось вни-
мание к формам, методам и возможностям этой психологической практики. Именно это 
и обусловило актуальность исследований различных психологических аспектов дис-
курсивных практик, порождаемых во время оказания дистанционной психологической 
помощи. В частности, актуальной представляется практически не исследованная до на-
стоящего времени проблема конструирования опыта при осуществлении дискурсивных 
практик такого рода. Именно этот аспект и стал целью исследования, которое представ-
лено в данной работе.

Основные результаты. Традиционная форма дистанционной психологической под-
держки с использованием аудиоканала – это работа «телефонов доверия», имеющая широ-
кое распространение в различных странах мира. Пандемия коронавируса и вынужденное 
пребывание большинства населения в условиях карантина поставило новые задачи перед 
консультантами таких служб, поскольку существенно изменились обстоятельства жизни 
практически всего населения, и соответственно выросли количество и состав тех, кто стра-
дает от этих вынужденных изменений и нуждается в психологической поддержке.

Большинство людей во время пандемии переживают личный кризис того или иного 
масштаба, вызванный пребыванием в неожиданно изменившейся жизненной ситуации: 
замкнутое пространство карантина; вынужденное прекращение привычной деятельно-
сти или перевод помимо воли на дистанционную работу с соответствующими новыми и 
для многих необычными нагрузками; резкое изменение количества и состава социальных 
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связей, окружающих человека – прерывание или уменьшение времени контакта с одни-
ми, резкое увеличение времени контакта с семьей; потеря работы в связи с закрытием 
рабочего места (часто еще и возвращение в родной город или вынужденный переезд 
из-за невозможности платить аренду); резкое уменьшение доходов; транспортные про-
блемы, очереди в общественных заведениях из-за необходимости сохранять социальную 
дистанцию, и т.п. Все это наполняет жизнь человека новыми заботами, психологически-
ми, финансовыми, бытовыми проблемами, неуверенностью в будущем, страхом заболеть 
или принести заболевание близким людям и т.п.

Еще более серьезный кризис и вызванный им стресс в форме панической атаки пере-
живают медицинские работники и работники служб, обеспечивающих жизнедеятель-
ность населенных пунктов, транспорта и т.д., потому что они повседневно находятся 
в контакте с потенциально или и реально больными COVID-19. Страх, отчаяние, не-
определенность относительно перспектив дальнейшей жизни создают условия для того, 
чтобы человек чувствовал себя неуверенно, незащищенно, растерянно и нуждался в пси-
хологической помощи.

Характерно, что так же, как в зоне риска тяжелого протекания заболевания, вызван-
ного коронавирусом, оказываются люди, у которых есть сопутствующие хронические 
заболевания, так и в зоне риска психологически более тяжелых расстройств как послед-
ствий этой ситуации оказываются люди, которые и до карантина имели определенные 
психологические проблемы. Анализ обращений в службу дистанционной психологиче-
ской поддержки во время карантина свидетельствует, что даже когда поводом для звонка 
является совсем иная, не связанная с карантином проблема, углубление в жизненную 
ситуацию клиента обнаруживает, что карантин и страх перед вирусом образовали не-
благоприятный фон (как субъективно психологического, так и грубо материального, со-
циально-бытового плана), на котором эта проблема обострилась и стала невыносимой.

Наши исследования приводят к выводу о том, что в условиях личного кризиса путь 
к преодолению негативного состояния, к обузданию негативных чувств и эмоций для 
личности, которая его переживает, – это осознание своего состояния, осмысление и при-
нятие особенностей нынешней ситуации с параллельным переосмыслением своих соб-
ственных возможностей в этих условиях: я оказался в другой субъективной реальности, 
пусть и временно; каким я должен стать, какой новый жизненный план должен выбрать 
или выработать, чтобы не упустить это время, не страдать, а прожить его достойно, ос-
мысленно, сделать этот опыт орудием собственного укрепления и роста. Человек, нахо-
дящийся в таком состоянии, часто начинает осознавать, что надо что-то в жизни менять, 
начинать новую жизнь, но не находит сам ответа, как это делать, и не чувствует сил для 
поиска путей. Помочь человеку найти и подключить собственные личностные ресурсы 
для выстраивания своей новой, адаптированной к новым условиям, личности может кон-
сультант, который соответствующим образом построит коммуникацию во время оказа-
ния психологической поддержки. 

Традиционные формы работы консультанта с абонентами, переживающими жизнен-
ный кризис, – это активное эмпатическое слушание, обсуждение и анализ их состояния, 
осторожное прикосновение к их жизненным проблемам и возможностям конструктив-
ного решения проблем, обусловивших кризис. Перспективным представляется привле-
чение в работу с клиентом нарративных стратегий, в частности, проговаривание с ним 
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возможностей жизненного и личностного самопроектирования на основе конструирова-
ния жизненного опыта. Это будет способствовать обращению взгляда клиента на себя 
как личность, переключению внимания на свои возможности и ресурсы, заложит базу 
для оптимального решения своих личностных задач в новых условиях жизни. По на-
шему мнению, именно это и должно быть суперзадачей консультанта при оказании дис-
танционной психологической поддержки.

Разработкой различных аспектов, дискурсивных технологий, стратегий и форм само-
проектирования для людей разного возраста уже несколько лет занимается коллектив 
психологов лаборатории когнитивной психологии Института психологии имени Г. С. Ко-
стюка НАПН Украины под руководством Н. В. Чепелевой и С. Ю. Рудницкой [1; 2; 3; 4; 
5]. Внедрение выработанных в процессе проведения этих исследований концептуальных 
идей и практических методов в психологическую практику можно рассматривать как 
перспективную, актуальную для потребностей нынешнего момента и конструктивную 
форму дистанционной психологической поддержки.

Конкретные технологии работы такого типа, выработанные нами в предыдущих ис-
следованиях, проходят апробацию [1; 2; 3; 4]. В частности, в тех случаях, когда позво-
нивший по телефону доверия человек проявляет готовность и потребность продолжить 
общение, была апробирована возможность письменного поддерживающего контакта с 
ним по специально разработанной методике и специально созданным конфиденциаль-
ным каналам письменной коммуникации [1; 4]. Это параллельно способствовало еще и 
нарастанию нарративной компетентности личности. 

Выводы. Полученные при апробации результаты очень обнадеживают: нарративы, 
порожденные абонентами телефона доверия при таком письменном контакте, представ-
ляют очень перспективные в научном плане образцы для углубленного и детального 
исследования процесса конструирования своего опыта клиентами непосредственно во 
время письменной коммуникации с консультантом. Проведение плановых масштабных 
исследований такого рода позволит отработать методики, на принципах и началах кото-
рых в дальнейшем могут быть основаны специальные тренинги развития личности, а 
также тренинги нарративной компетентности.
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ДИСКУРСИВНІ ПРАКТИКИ КОНСТРУЮВАННЯ ДОСВІДУ В РОБОТІ 
ТЕЛЕФОННИХ СЛУЖБ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ

У статті розглядаються деякі психологічні особливості дистанційної психологічної 
допомоги в період пандемії і карантину. Обговорюються особливості особистої кри-
зи, яку переживають люди через перебування у життєвій ситуації, що несподівано 
змінилася. Шлях до подолання кризи – це усвідомлення свого стану і переосмислення своїх 
можливостей в цих умовах. Завдання психологічної підтримки полягає в тому, щоб допо-
могти людині підключити власні особистісні ресурси для адаптації до ситуації. Обго-
ворюються перспективи використання наративних стратегій в практиці дистанційної 
психологічної підтримки, зокрема, для цілей життєвого і особистісного самопроекту-
вання на основі конструювання життєвого досвіду.

Ключові слова: дистанційна психологічна підтримка, карантин, телефон довіри, 
особистісна криза, життєве і особистісне самопроектування, наративні стратегії.
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DISCOURSIVE PRACTICES OF DESIGNING EXPERIENCE IN WORK OF 
PHONE SERVICES OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT

The article is focused on some psychological features of remote psychological assistance 
during a pandemic and quarantine. The features of the personal crisis that people experience 
because of being in an unexpectedly changed life situation are discussed. The author comes 
to the conclusion that the way to overcome the crisis is to realize your condition and rethink 
your capabilities in these conditions. The main idea of the article is that the task of psychologi-
cal support is to help people connect their own personal resources to adapt to the situation. 
The prospects of using narrative strategies in the practice of distance psychological support 
are discussed, in particular, for the purposes of life and personal self-designing based on the 
construction of life experience. 
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МОДАЛЬНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПЕРФОРМАТИВНИХ ВИСЛОВЛЕНЬ У 
МОВЛЕННЄВОМУ ЖАНРІ ОБІЦЯНКИ

У статті проаналізовано семантичні та функційно-прагматичні особливості пер-
формативних висловлень з іллокутивною функцією обіцянки, зокрема паспортизовано 
мовленнєвий жанр обіцянки, схарактеризовано умови ефективної реалізації перформа-
тива в мовленнєвому жанрі обіцянки; запропоновано механізми експлікації модальності 
перформативних висловлень, що репрезентують класичний промісив; встановлено осо-
бливості декодування модальності транслювального промісива.

Ключові слова: модальність, перформативне висловлення, промісив (класичний, 
транслювальний), мовленнєвий жанр обіцянки.

Перформативні висловлення як висловлення-дії здавна є об’єктом наукових студій 
насамперед через нестандартність семантики (Е. Кошмідер [14], Е. Бенвеніст [5], Дж. 
Остін [18], Дж. Серль [23; 24] та ін.). Традиційно виокремлювані базові диференційні 
ознаки перформативів – автореферентність і самоверифікація – яскраво демонструють 
і «нестандартне співвідношення між висловленням і дійсністю» [19, с. 20]. Відомі за-
уваги Е. Бенвеніста щодо унікальності перформативних речень: «Висловлення Я клянусь 
є актом прийняття на себе зобов’язання, а не описуванням акту, який я виконую… Від-
мінність оприявниться, якщо заступити Я клянусь на Він клянеться. … Він клянеть-
ся – усього-на-всього таке саме описування, що й Він біжить, Він курить» (переклад –  
Н. Г.) [5, с. 299]. Функційна специфіка перформативів увиразнена й в запропонованому 
Л. Еквістом (шв. Lennart Åqvist,) теоретико-модельному описі семантики перформатив-
них речень, за яким смисл речення Обіцяю повернути тобі ці п’ять фунтів експлікують 
через речення Я кажу тобі фразу «Обіцяю повернути тобі ці п’ять фунтів» у цьому 
контексті, і за допомогою цієї дії я зв’язую себе обіцянкою повернути тобі ці п’ять 
фунтів [19, с. 20]), що зокрема й закцентовує на поєднанні двох функцій у перформативі 
обіцяю – декларативної й модальної [3, с. 60].

Релевантним для визначення кореляції між висловленням і дійсністю, або модаль-
ної кваліфікації перформативних висловлень, окрім облігаторності опозиції Я- та Він-
речень – конструкцій, що відповідно демонструють об’єктне та суб’єктне прочитання 
[29, с. 73], є виокремлення перформативів із-поміж інших типів Я- речень за ознакою де-
локутивності [5, с. 320]: якщо в реченнях зразка Я пишу мовець називає дію, яку виконує 
(у разі відповіді на запитання Що ти робиш?), тобто здійснює мовленнєву дію Я кажу, 
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що для називання немовленнєвої дії Я пишу, то в реченні Я обіцяю (написати) мовець 
виконує мовленнєву дію, яка водночас і є власне-дією, а компонент казати є складником 
семантики дієслова-перформатива обіцяю (пор. неприродність відповіді-реакції *Я обі-
цяю на запитання Що ти робиш?). Класифікаційним критерієм об’єднання перформати-
вів в одну тематичну групу визначено спосіб дії – мовленнєва дія.

На особливий статус перформативних речень-висловлень вказує їх функційна близь-
кість з імперативними конструкціями за формальної належності до розповідних речень. 
Через таку специфіку перформативні речення уналежнено до імперативного іллокутив-
ного типу, а перформативність запропоновано кваліфікувати як «особливу сферу іллоку-
тивної модальності» [21, с. 117-119]. 

Перформативні речення-висловлення як висловлення-дії з чітко визначеною просто-
ровою локалізацією мовця – Я-речення – викликають особливе зацікавлення в контексті 
когнітивної концепції модальності, відповідно до якої модальність – спосіб ментально-
чуттєвого відображення або моделювання дійсності мовцем [7, с. 79].

Мета пропонованої студії – визначити механізми експлікації модальності перформа-
тивних висловлень з іллокутивною функцією обіцянки. Завдання: описати семантичні та 
функційно-прагматичні особливості перформативних висловлень з іллокутивною функ-
цією обіцянки, встановити специфіку декодування модальності перформативних вислов-
лень в контексті мовленнєвого жанру обіцянки.

Відомо, що термін перформатив (перформативне речення, перформативне вислов-
лення) на позначення висловлення-дії запропонував Дж. Остін [18]. Диференційними 
ознаками перформативів як розповідних речень називають: самоверифікацію (відбува-
ється автоматична верифікація перформативного висловлення як істинного в момент 
його вимовляння); автореферентність (перформативне вживання в такому сенсі є «ана-
логом автонімного вживання знака, тобто такого, за якого знак позначає сам себе» [19, 
с. 20 ]); егоцентричність [22, с. 110]. Перформативні речення залежать від акту вислов-
лювання; щоразу (в іншому мовленнєвому акті) вони позначають іншу дію (таку влас-
тивість Г. Рейхенбах назвав token-reflexivity / оберненість на екземпляр (див.: [19, с. 21]); 
перформатив є номінатором відповідного мовленнєвого акту. 

Виокремлюють експліцитні та імпліцитні перформативні речення- висловлення. До 
експліцитних зараховують такі, що містять перформативне дієслово в перформативному 
вживанні (перформатив): Я присягаюся, що зроблю це краще за будь якого професора 
(В. Шкляр). Окрім того Дж. Лайонз експліцитним називає перформатив, висловлення-
інскрипція якого містить компонент, що позначає або в якийсь інший спосіб експлікує 
тип здійснюваної дії; у дефініції не йдеться про власне перформативні дієслова [15,  
с. 267]. Тому, напр., вигуки їй- богу, їй-бо (їх уживають «для потвердження чого-небудь, 
для запевнення в чомусь» [25, Т. 4, с. 60]) у відповідному контексті є експліцитними пер-
формативами – показниками іллокутивної функції: – Їй- богу, більше не буду, і в хату, й 
в оселю кумів не пущу (І. Нечуй- Левицький); Я слухатимусь, їй-бо, слухатимусь! (Остап 
Вишня). Імпліцитними називають перформативні висловлення, у яких немає перформа-
тивного речення (експліцитного перформатива): Я зроблю все, що зможу (В. Малик). 

Експліцитна та імпліцитна субмоделі перформативного висловлення в тому самому 
мовленнєвому жанрі (МЖ) не мають суттєвих відмінностей, пор. висловлення з іллоку-
тивною функцією обіцянки: Я, чуєш, лікарю, обіцяю тобі велику нагороду (С. Скляренко); 
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А вам я обіцяю захист і допомогу (В. Нестайко) і – І це зроблю, – кивнув Леміш. – Лише 
б ти, дорогий мій друже, досяг того, що замислив. – Дякую, пане старосто. Зроблю 
все, що в моїх силах. <…> – Бо без твоєї підтримки у нас нічого не вийде. – Розумію, 
друже, – уже без посмішки сказав Леміш. – Розумію і також робитиму все можливе… 
(В. Рутківський). Диференційним чинником може послугувати ступінь відповідальності 
мовця: наявність перформатива сигналізує про вищий ступінь відповідальності. Окрім 
того, вищий ступінь відповідальності з- поміж перформативів-комісивів має слово кля-
нусь, пор.: Я ще повернусь. Я тобі обіцяю. Клянусь... (Г. Пагутяк). 

Поза контекстом інтерпретування іллокутивної функції часто ускладнене, пор.: ви-
словлення Ти дістанеш свою нагороду може позначати або обіцянку, або погрозу, або 
ствердження (констатацію, інформування), пор: – Добре. Дістанеш свою нагороду. Ану, 
сторожа, вліпіть йому десять гарячих (Ю. Винничук). Проте й наявність перформатива 
без необхідного контексту не забезпечує однозначного декодування іллокутивної функ-
ції, пор. перформатив клянуся в різних контекстах: (1) – Клянуся, – Джомо ударив себе 
рукою в груди, – клянусь духами своїх предків і священною горою Кенія, де живе могут-
ній Нгаї, що я не вчиняв замаху на бвану Кребса!.. Джомо каже правду! В його голосі 
прозвучала така щирість, а очі дивилися так правдиво, що Дженні повірила (В. Малик) і 
(2) Клянусь тобі, веселий світе, / Клянусь тобі, моє дитя, / Що буду жити, поки жити / 
Мені дозволить дух життя (М. Рильський). У контексті (1) дієслово клянусь демонструє 
належність до класу репрезентативів, або асертивів (мовець зобов’язується нести відпо-
відальність за істинність висловлювання; пор.: присяга (клятва) // Запевнення у правди-
вості сказаного, у вірності в коханні і т. ін. [25, Т. 8, с. 54]); у контексті (2) – комісивів 
(обіцянка-клятва). Граматичним маркером належності висловлення з перформативом 
клянуся до асертивних мовленнєвих актів є уживання в пропозитивному компоненті ді-
єслова у формі минулого часу; у промісивах дієслово на позначення обіцяної дії вжива-
ють у формі майбутнього часу. 

Декодування іллокутивної функції висловлення потребує й урахування режиму ін-
терпретації (див.: [20]). Зокрема в мовленнєвому (діалогічному) і наративному контек-
стах речення Я щиро обіцяю неодмінно й дуже швидко зайти має різне функційне на-
вантаження, пор.: – Знову довго тебе не побачу? – Я щиро обіцяю неодмінно й дуже 
швидко зайти і Через те, коли я, нарешті, прощаюсь, і Клавдія Петрівна, невідомо чого 
притихнувши, соромливо запрошує заходить, я щиро обіцяю неодмінно й дуже швидко 
зайти «якнебудь увечері» (В. Винниченко); у мовленнєвому контексті зреалізована іл-
локутивна функція обіцянки, у наративному – інформативна функція (пор. також: Що я 
задумую? Я задумую всесвітній фестиваль мистецтв у нашому районі. Б’ю телеграми 
президентам. Запрошую, вітаю, обіцяю (П. Загребельний).

Мінімальним контекстом, необхідним для інтерпретації іллокутивного призначення 
речення, зокрема реалізації-декодування іллокутивної функції висловлення, може по-
слугувати МЖ. Мовленнєві жанри називають комунікативними атракторами, оскільки 
вони «накладають обмеження на інтерпретацію висловлень, що сприяє стандартизації 
інтерпретації й знижує рівень невизначеності комунікації [12, с. 92]. Мовленнєві жанри, 
за висловленням Ст. Гайди (за ідеями М. М. Бахтіна), функціонують як моделі творення 
для мовців і горизонт очікувань для слухачів [9, с. 24]. Мовленнєві жанри уважаємо од-
ним із засобів актуалізації й декодування модальності.
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Проаналізуємо перформативні висловлення з іллокутивною функцією обіцянки в од-
нойменному МЖ.

Докладному описові МЖ обіцянки послугує модель МЖ, яка передбачає «паспорти-
зацію» жанру за такими параметрами: комунікативна мета, образ автора, образ адресата, 
образ минулого, образ майбутнього, оцінка диктумної події, мовне втілення мовленнє-
вого жанру [28]. 

Паспорт мовленнєвого жанру обіцянки
Комунікативна мета – переконати адресата в намірі (у щирості наміру) мовця ви-

конати або не виконати ту чи ту дію.
Перформативні дієслова «позначають акти породження висловлень, що належать до 

таких мовленнєвих жанрів, у яких інформування адресата про іллокутивну силу жанру є 
достатньою умовою для досягнення іллокутивної мети» [27, c. 119]. Пор. формулювання 
іллокутивної мети обіцянки, запропоноване А. Вежбицькою [31, с. 138]: (a) Думаю, що 
ти хочеш, щоб я здійснив (ла) Z, (b) не бажаючи не робити того, що ти хочеш від мене, 
(c) бажаючи спонукати тебе думати, що я зобов’язаний (-на) зробити це, (d) я кажу: я 
зроблю Z.

Образ автора (мовця, S). Компонента мовця є обов’язковою. Виконавцем потенцій-
ної дії є мовець. Мовець знає про зацікавленість адресата у виконанні обіцяної дії. У пер-
формативних висловленнях відбувається збіг трьох суб’єктних зон на вісі «Він суб’єкт 
вихідної моделі – Я мовця»: S4=S3=S2 (мовець=авторизатор=каузатор) [13, с. 231]. 

Образ адресата (слухача, Н). Наявність адресата є обов’язковою. Оскільки спрямо-
ваність інтенції мовця може бути різною, адресатом може бути і слухач, і мовець (кон-
струкції адресант = адресат – не частотні: І я обіцяю собі, що стану в ворота. Хоча б 
і довелося лягти потім кістьми (А. Дімаров); [Беранже] Я врочисто обіцяю сам собі. 
Цього слова я дотримаю (Е. Йонеско). Адресат зацікавлений у виконанні обіцяної дії, 
оскільки вона вигідна для нього (задовольняє його вимогу / прохання / бажання), пор.: – 
… Тому, брате, коли ти мене справді любиш, то не згадуй про Кандіду. – … Але, щоб 
не заходити з тобою у всілякі небажані суперечки, обіцяю тобі, що мої вуста аж тоді 
вимовлять Кандідине ім’я, як ти сам даси мені привід (Е. Гофман).

Образ минулого. Перформатив обіцяю – це дія-реакція на прохання, бажання або 
вимогу продуцента стимулу Н. Мотивом інтенції мовця можуть слугувати і складна для 
Н або для S та Н ситуація, зміна якої передбачає участь S або Н або обох одночасно, чи 
обов’язок S перед Н (S уважає себе зобов’язаним перед Н або має з ним домовленість) 
[10, с. 20]. Також мовець може використовувати обіцянку як додатковий спонукаль-
ний стимул до чого- небудь (у контексті інших мовленнєвих актів, напр., прохання) [8,  
с. 11- 12]. 

Образ майбутнього. У разі ефективного перформатива змодельована мовцем уявна 
ситуація (відображена в пропозиції) буде реалізована мовцем у майбутньому. Тому про-
гнозованою реакцією-відповіддю на обіцянку є слова подяки: Я обіцяю тобі допомагати; 
поки я живий, ти не знатимеш клопоту... Вона похапцем надівала капелюх. – Дякую, дя-
кую... Я знаю, що ти добрий (В. Підмогильний); – Ми лишимось гарними друзями, я вам 
це обіцяю. А майбутнє покаже... – Дякую... … – Дякую, ви мене врятували... (В. Дрозд). 

Мовець очікує від адресата відповідної реакції (вербальної чи невербальної), що сиг-
налізуватиме про ефективність / успішність мовленнєвого акту. Пор.: – … Ви скосили наш 
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луг, де ми танцювали щоночі, й ми покололи собі ніжки. От і забралисьмо вас сюди. – Але 
я не мав нічого лихого на думці, косячи при березі. Просто там трава густіша. Іншим 
разом буду косити за вербами… Я вам це обіцяю. – Ми вам віримо, – всміхнулася ру-
салка якоюсь підступною усмішкою (Ю. Винничук).

Природно, що людина підсвідомо прагне вірити в обіцянку, виконання якої для неї 
вигідне, навіть попри те, що частотними є випадки, коли мовець не виконує обіцянки, 
напр.: Ти стільки всього обіцяєш, проте за два місяці майже не знаходиш часу, аби 
достойно зростити свою північну квітку і присвятити їй коротке побачення… (Б. Ре-
дінг); – Ти обіцяв покликати на землю Урана, щоб повернути вік свободи. А замість 
того ти створив покірних істот – довічних рабів, з яких п’єш сили і снагу для власного 
буття! (О. Бердник). Цікаво, що українська народна творчість фіксує випадки недотри-
мання обіцянки, пор: Казав пан кожух дам, та тепле його слово; Обіцяв золоті гори, а 
дав в’язку яєць і решето води; Обіцяйло обіцяло з козла три пуди сала; Хто багато обі-
цяє, той мало дає; Обіцянка – цяцянка, а дурневі радість; Обіцянка – цяцянка, а цяця й 
досі в кишені; Обітницям не радуйся та ін.

Оцінка диктумної події. Семантичним актантом перформативних дієслів є нествер-
джувальна пропозиція; змістове наповнення пропозиції – майбутня дія мовця, яку мо-
вець уважає корисною для адресата. За ознакою корисність / некорисність дії для адреса-
та розмежовують власне-обіцянку – промісив і погрозу – менасив. 

Мовне втілення МЖ. У сучасній українській мові семантичний розряд обіцянка ре-
презентують дієслова обіцяти, гарантувати, клястися, зобов’язуватися; фразеологізми 
на зразок давати слово, ось вам хрест тощо [26, с. 9-10] (про семантичну класифікацію 
перформативів див.: [2]): Гаразд, діти, я обіцяю вам довідатися і пояснити, – сказала 
Кетлін (П. Загребельний); – Я вам гарантую, що за погляди вам нічого не буде, – про-
мовив серйозно Фрей (І. Багряний); Клянуся, / Що, коли не загину, / Хуліганити кину! / 
Валер’янку забуду! / Ой, я більше не буду!.. (В. Нестайко); Я особисто зобов’язуюсь … 
завозити Сіроманцеві на мотоциклі в область у зоопарк стільки м’яса, скільки він з’їсть 
за добу... (М. Вінграновський); Я даю тобі слово, що нічого без твоєї згоди не зроблю 
(В. Винниченко); – На. Тільки нікому не кажи, що давав, бо за це... виженуть мене. – 
Ні-ні-ні, дядечку! – аж похлинається від щирості Марфа. – Ось вам хрест святий!  
(Гр. Тютюнник). 

Глибинна структура експліцитної перформативної моделі мовленнєвого акту (МА) 
комісива, запропонована Дж. Серлем, містить два складники – I verb (you) + I Fut Vol Verb 
(NP) (Adv) [30, с. 22]. Перший складник називають протазисом, або перформативним 
вступом, а другий – аподозисом, або вбудованим додатком. У складі повної перформа-
тивної формули обов’язковими є чотири складники: (1) компонента дії, (2) компонента 
мовця, (3) компонента адресата, (4) компонента наміру: … (2) Я (1) обіцяю (3) вам, що 
(4) спочатку буду вмикати звук, а потім зображення (Р. Полонський). Компоненти дії, 
мовця й адресата формують протазис, а компонента наміру – аподозис. Компонента мов-
ця виражена особовим займенником 1 ос. одн. (Я) або мн. (Ми) у наз. відм.: А зі свого 
боку я обіцяю, що завжди носитиму біля серця зів’ялу, проте досі запахущу троянду… 
(М. Гримич); – Ми прийшли від усіх дітей, – сказала червоніючи Галя. … Ми обіцяємо 
глядіти її [Орисю], і в нас їй буде добре (О. Іваненко); компонента адресата – особовими 
займенниками 2 ос. одн. або мн. у дав. відм. (тобі, вам) (адресат ≠ адресант) або 1 ос. 
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одн. у дав. відм. (собі) (адресат = адресант); граматичним маркером компоненти дії є ді-
єслово в 1 ос. одн. теп. ч., компоненти наміру – дієслово у формі майбутнього часу.

Частотними є еліптичні перформативні формули – без компоненти адресата чи на-
міру, пор.: – Ви невмолимий... І неможливий. – Вибачте. Я обіцяю надалі бути можли-
вим. – Обіцяйте, що як вийде погано – покажете мені. Я вражлива на фотогеніку. – Обі-
цяю (У. Самчук). 

Інверсія протазиса й аподозиса може слугувати засобом підтвердження наміру мов-
ця, зокрема щирості його наміру: Толя (У відчаї). Чебурашко! Де ж я тепер тебе зна-
йду?!. <…> Галина Сергіївна. Заспокойся. Ми знайдемо його. Я тобі обіцяю (В. Нестай-
ко); Більше я так не буду робити ніколи і ніде. Обіцяю (В. Нестайко); Я більше ніколи 
сюди не прийду… Обіцяю вам (С. Цвейг).

Лексеми-інтенсифікатори перформативного значення (або персуазивного компо-
нента інтенції (див.: [1]) у протазисі не частотні, переважно це прислівники: Отже, я 
клятвено обіцяю поновити свої кулінарні екзерсиси! (М. Матіос); – Ми з Олексієм Кири-
ловичем не допустимо до цього, обіцяю майже урочисто (П. Загребельний); Але я вам 
обіцяю твердо, що зроблю такий самий приймач і передавач для вашого... нареченого  
(Р. Полонський); –Ну, тоді я вам щиро обіцяю, що нікому, крім пана Лавріна, голови не 
підставлю (Ю. Винничук). В імпліцитних субмоделях частотним є вживання прислівни-
ка обов’язково (менш частотними є неодмінно, будь- що- будь, будь- що): Я обов’язково 
запрошу вас на свою прем’єру, Семене Семеновичу… (В. Дрозд); Зрозуміла, брате мій 
Толю! Нехай тільки спробують, я обов’язково скажу: «Не зачіпайте, бо як покличу бра-
та!» (Н. Бічуя); [Вітька]. Спа… спасибі!.. Я віддам, обов’язково… (В. Нестайко); – Ти 
ж, як повернешся, прийдеш іще до нас? – спитала вона голосом, повним туги. … – При-
йду, Яно! Неодмінно прийду! – пообіцяв твердо (Б. Комар).

Аподозис у класичному промісиві може бути оформлений: а) підрядною конструк-
цією в складному реченні (Я обіцяю, що ніколи нічим не ображу тебе! (Г. Малик); спо-
лучник що вводить пропозицію; у підрядній частині дієслова вживають у формі майбут-
нього (аналітичного чи синтетичного) часу без або із заперечною часткою не; б) простим 
реченням з інфінітивом або прямим додатком: Добре, я обіцяю тобі закінчити справу 
й виконати свою обіцянку (Ю. Сорока); Я, чуєш, лікарю, обіцяю тобі велику нагороду  
(С. Скляренко). 

Окрім класичного промісива виокремлюють транслювальний (термін М. К. Гусарен-
ко [11]) промісив, у якому мовець встановлює умову (умови), за виконання яких мож-
ливий акт обіцянки; репрезентантами транслювального промісива можуть слугувати 
складнопідрядні речення з підрядними «реальної» умови або умовно-наслідкові склад-
носурядні речення: Козаче, якщо ти скажеш правду, я обіцяю тобі життя і волю, – 
тихо промовив гетьман (В. Малик) / Козаче, скажеш правду – і я обіцяю тобі життя і 
волю, – тихо промовив гетьман. Уважаємо, що функцію транслювального промісива за 
відповідних контекстуальних умов виконують і конструкції зразка: Офіційно ти роби 
свою термітну анкету… Але мені роби окрему, мою. Розумієш? А за це я тобі обіцяю 
взяти тебе під свій захист, які б не були результати твоїх анкет (В. Винниченко). 
Пор.: Якщо ти робитимеш для мене окрему анкету, то я тобі обіцяю взяти тебе під 
свій захист. 
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Інший тип – диз’юнктивний промісив (або обіцянка-підтвердження) – підтверджен-
ня озвученого наміру [1, с. 16]: Міцька розплющила очі: – Якщо ти нічого не придумаєш, 
я помру зараз же! – О люба,– ридаючи, видушив з себе Маркіян, – ради тебе я зроблю 
все, що в моїх силах! – Обіцяєш? – Обіцяю! Клянусь! – закричав чоловік (Г. Пагутяк); – 
Пробач, будь ласка, зараз же припини гніватись, і тоді я подарую тобі пиріг із мухами, 
щойно ми повернемося. – Обіцяєш? – спитала Дульчібелла. – Аякже, обіцяю, – роздра-
товано сказав Папуга (Дж. Даррелл). Уживання частки слугує підсиленню підтверджен-
ня наміру. Уважаємо, що диз’юнктивний промісив репрезентує синкретичну модель мов-
леннєвих актів згоди й обіцянки. Пор. можливість заступлення лексеми обіцяю ствер-
джувальною часткою так (‘уживається під час відповіді, що підтверджує правильність 
думки, наявність факту чи явища; виражає згоду на якусь дію або ствердження раніше 
висловленого; за значенням близька до слів: авжеж, справді’ [25, Т. 10, с. 17.]: – Випий. 
Як вип’єш, дам тобі цукерку, щоб тобі стало солодко в роті. – А де цукерка? – Ось 
вона, – сказала Фея, дістаючи з золотої цукернички цукерку. – Я спочатку з’їм цукерку, а 
потім вип’ю оту гидку гірку воду. – Обіцяєш? – Так [= Обіцяю] (К. Коллоді). 

Для модальної інтерпретації висловлення зі значенням обіцянки значущим є також 
аналіз умов і правил успішності іллокутивного акту обіцянки, що його запропонував Дж. 
Серль [24]. Умови успішності: (1) Дотримуються умови нормального входу і виходу. (2) 
S вимовляючи Т висловлює думку, що р. (3) Висловлюючи думку, що р, S предикує майбут-
ній акт мовцеві S. Умови (2) і (3) називають умовами пропозиційного змісту. (4) Н віддав 
би перевагу тому, щоб S здійснив акт, на противагу тому, що S не здійснить акт А, і S 
переконаний, що Н віддав би перевагу здійсненню акту А, на відміну від нездійснення ним 
акту А. (5) Ні для S ні для H не очевидно, що за нормальних обставин S виконає A. Умови 
зразка (4) і (5) називають передумовами. (6) S має намір виконати А. Цю умову нази-
вають умовою щирості. (7) S має намір висловлюванням Т зобов’язати себе виконати  
А. Ця умова є суттєвою умовою. (8) S має намір викликати в Н вимовлянням Т пере-
конання в тому, що умови (6) і (7) є такими завдяки розпізнанню ним наміру створити 
це переконання, і він розраховує, що це розпізнання буде наслідком знання того, що це 
речення прийнято вживати для створення таких переконань. (9) Семантичні правила 
того діалекту, яким розмовляють S і Н, такі, що Т ужито правильно й щиро, якщо і 
тільки якщо умов (1) – (8) дотримано.

Послуговуючись наведеними умовами, учений формулює п’ять семантичних правил, 
що індексують іллокутивну силу обіцянки: (1) Pr (promise) має вимовлятися тільки в 
контексті речення (або в рамках ширшого дискурсу) Т, вимовлянням якого предикують 
деякий акт A мовцеві S, який він здійснить у майбутньому. Це правило пропозиційного 
змісту, яке виводять з умов пропозиційного змісту (2) і (3). (2) Pr має вимовлятися лише 
за умови, що слухач Н віддав би перевагу тому, щоб S здійснив акт А, і S переконаний, 
що Н віддав би перевагу здійсненню акту А, на відміну від нездійснення ним акту А. (3) 
Pr має вимовлятися лише за умови, що ні для S ні для H не очевидно, що за нормальних 
обставин S виконає A. Правила (2) і (3) називають підготовчими й виводять із передумов 
(4) і (5). (4) Pr має вимовлятися лише за умови, що S має намір виконати А. Називають 
правилом щирості і виводять з умови щирості (6). (5) Вимовляння Pr уважають при-
йняттям зобов’язання виконати А. Називають суттєвим правилом. Ці правила мають 
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порядок: правила (2) – (5) застосовують, якщо виконано правило (1), і правило (5) за-
стосовують, якщо виконано правила (2) і (3) [Там само].

Умова (8) закцентовує на значущості мовленнєвого жанру як упізнаваної форми ко-
мунікації (пор.: «…мовленнєві жанри дано нам майже так само, як і рідну мову» [4,  
с. 181]). Тож послуговуючись тим чи тим мовленнєвим жанром як інструментом мовець 
водночас надає слухачеві інструкцію з декодування своїх намірів. 

Семантичне правило (2) визначає зацікавленість слухача й водночас упевненість мов-
ця в зацікавленості слухача в здійсненні обіцяного. Незацікавленість адресата вказує на 
неуспішний МА або свідчить про реалізацію іншого МА, напр., погрози, відмови, попе-
редження, пор.: Вам буде цікаво, я вам обіцяю… – Відчепіться від мене! Я не слухатиму 
жодного вашого слова! Жодного! Що мені може бути цікавим? Наклепи на мою матір? 
Ви помиляєтесь! Мені це не буде цікаво! Забирайтесь геть! (Є. Кононенко) (Дж. Серль 
називає такі випадки некоректною обіцянкою [24]); – Володарко! – мовила, простягнув-
ши до неї руки, дівчина. – Імператор обіцяв оддати мене як рабиню Вініцію, але ти за-
ступись за мене й поверни мене Помпонії. … Поппея повернула до неї за хвилину обличчя, 
освітлене злим усміхом, промовила: – Отож я тобі обіцяю, що вже сьогодні ти будеш 
рабинею Вініція (Г. Сенкевич). – Але, Стратоне Стратоновичу, дозвольте… – Кнюх 
випростався. – Ви… ви щойно мені обіцяли подяку… – Тепер я вам обіцяю ще й тюрму  
(О. Чорногуз); Ах, Костю! Але ж що то за дитина! Даю тобі слово, будеш покараний 
(В. Винниченко). На неуспішність МА вказує й порушення правила (А.2), сформульова-
ного Дж. Остіном: Конкретні особи й обставини в кожному конкретному випадку ма-
ють бути придатними для проведення тієї конкретної процедури, до якої ми зверта-
ємося (invoke) через перформатив [18], пор.: Я гарантую, що ніщо не трапиться! – А 
ви – Бог? Ні, так не годиться (В. Винниченко). Невпевненість адресата в спроможності 
(чи щирості) адресанта виконати обіцяне – стимул для отримання підтвердження: Ні-
кому, – мовила вона, – нікому не треба розказувати. – Ні. – Обіцяєш? – Обіцяю.. ... 
Авжеж, – сказав він, і вона й собі засміялася (Г. Белль).

Правило щирості (4) послугувало підґрунтям для дискусії [17] через зарахування до 
іллокутивного акту обіцянки й висловлень, у яких пропозитивний компонент містить 
елемент нещирості, тобто, мовець, обіцяючи зробити дещо, насправді не має наміру це 
робити. Дж. Серль запропонував скоригувати умову (9), вилучивши слово «щиро» та 
додати умову (6*) «S має намір вимовлянням Т покласти на себе відповідальність за 
намір виконати А». Теза Дж. Серля щодо мовця, який поводить себе так, наче в нього 
ті самі наміри й переконання, що й у разі щирої обіцянки [24], зокрема й те, що власне 
виконання / не виконання обіцяної дії (процес виконання) – поза межами МА обіцянки, 
уможливлюють висновок щодо нерелевантності критерію щирості для кваліфікації МА 
обіцянки. Адже невиконання умови щирості вказує лише на нещирість мовця щодо його 
зобов’язання перед слухачем виконати дію (пор. значення лексеми зобов’язання, яке міс-
тить сему ‘обов’язковість виконання’ [25, Т. 3, с. 673]) проте не впливає на кваліфікацію 
такого МА як МА обіцянки (у тому й у тому разі мовець бере на себе відповідальність 
за намір виконати дію) (пор. у Дж. Остіна: «Річ у тім, що людина справді дає обіцянку: 
і, хоча вона нещира, її не можна визнати недійсною» [18]. Натомість невиконання пере-
думов і суттєвих умов (див.: [19; 24]) унеможливлює інтерпретацію таких висловлень як 
обіцянки (промісива). Пор.:
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№ з/п За наявності 
компонента щирість

За відсутності 
компонента щирість

1. Вимовлянням Pr мовець бере 
на себе зобов’язання виконати 
в майбутньому дію (суттєве 
правило)

Вимовлянням Pr мовець бере на себе 
зобов’язання виконати в майбутньому 
дію (суттєве правило)

2. Мовець знає, що адресат 
зацікавлений у здійсненні дії; 
мовець уважає дію корисною для 
адресата (передумова)

Мовець знає, що адресат зацікавлений 
у здійсненні дії; мовець уважає дію 
корисною для адресата (передумова)

3. Мовець і адресат уважають, 
що дія не належить до таких, 
що відбудуться самі собою 
(передумова)

Мовець і адресат уважають, що дія не 
належить до таких, що відбудуться самі 
собою (передумова)

4. Мовець може виконати дію (має 
відповідні внутрішні ресурси) 
(передумова)

Мовець може виконати дію (має 
відповідні внутрішні ресурси) 
(передумова) 

5. Мовець хоче, щоб адресат повірив 
у його намір

Мовець хоче, щоб адресат повірив у його 
намір

6. Мовець має намір виконати дію
(умова щирості)

Мовець не має наміру виконувати дію

7. Мовець знає/упевнений, що 
зробить обіцяне

Мовець знає/упевнений, що не зробить 
обіцяне

Когнітивний підхід до модальної інтерпретації перформативних висловлень умож-
ливлює міркування, що перформативні висловлення з іллокутивною функцією обіцянки 
демонструють волевиявлення мовця (попри те, що формально демонструють належність 
до розповідних конструкцій – репрезентантів інформативних жанрів): відбувається мо-
делювання дійсності (створення уявної моделі ситуації) мовцем; волевиявлення мовця 
щодо адресата – сформувати в адресата уявлення про реальність обіцяної (майбутньої) 
дії, викликати в адресата віру в слова мовця (намір мовця), волевиявлення мовця щодо 
себе – зобов’язання (пор. обіцянка – ‘добровільно дане зобов’язання зробити що- не-
будь’ [25, Т. 5, с. 508]) виконати дію / взяти відповідальність за намір виконати дію (Я 
хочу, щоб Ти (Н) повірив у реальність уявної моделі дійсності – мій намір- зобов’язання 
виконати дію).

Запропонована модальна інтерпретація визначає відцентровий тип модальності (схе-
матично: Я хочу, щоб це було [6, с. 83], що корелює із напрямом пристосування до світу 
комісивів у класифікації Дж. Серля – слово- у-світ (див.: [23]). 

Така інтерпретація можлива за умови реалізації сценарію МЖ обіцянки. Як зазначе-
но вище, граматична реалізація класичного промісива – прості речення з інфінітивом або 
прямим додатком та складнопідрядні зі сполучниковим (асемантичним сполучником що) 
і безсполучниковим зв’язком, які мають подібну до простих речень синтаксичну органі-
зацію, що зумовлено відкритою правобічною валентною позицією предиката обіцяю (у 



99

головній частині речення): Я обіцяю, що [текст]; Я обіцяю: [текст]. Натомість у залежній 
(підрядній) позиції перформатив втрачає свою прагматичну специфіку, пор.: Я сказав, 
що обіцяю … (Тарас Прохасько). 

Частотними є складнопідрядні конструкції та складні речення з різними типами 
зв’язку із семантико-синтаксичними відношеннями умови з предикатом обіцяю в голо-
вній / предикативній частині речення. 

Декодування модальності складних конструкцій має свої особливості. Зокрема екс-
плікація модальності складних речень, предикативно оформлених умовним способом, на 
думку В. М. Бріцина, пов’язана з «усвідомленням буттєвості зв’язку між двома уявними 
моделями дійсності» [7, с. 85]; «об’єктивація інформації, закладеної в реченнях, що ма-
ють форму умовного способу, полягає в утвердженні знання про істинність, буттєвість 
зв’язку між цими експліцитно чи імпліцитно вираженими двома ситуаціями (без надання 
предикативно оформленим одиницям модусу відбиття реальної дійсності): Я знаю, що 
є реальний зв’язок між умовою і певною моделлю дійсності, яка є наслідком цієї умови» 
[6, с. 108]; Я знаю (думаю, припускаю), що якби була ситуація син учиться, то була б і 
ситуація мати задоволена» [7, с. 85]. Пор. міркування О. С. Мельничука щодо складно-
підрядних речень з підрядними умови, які могли постати як результат переосмислення 
модальних значень двох сурядних бажальних речень і зміни синтаксичних зв’язків між 
ними (речення «Перестав би дощ – пішов би я в поле» первісно могло розумітися як два 
сурядні речення «Якби перестав дощ, якби я пішов у поле») [16, с. 85].

Запропонований механізм експлікації модального значення однозначно застосовний 
до складнопідрядних речень із підрядними «ірреальної» умови, характерною ознакою 
яких є наявність дієслівних форм умовного способу. Проте вимоги до граматичного 
оформлення перформативного висловлення, зокрема промісива, унеможливлюють вжи-
вання дієслів у формі умовного способу. Якби мені було вигідно, я пообіцяв би тобі й 
місяць із неба, – промовив Каприкорн … (К. Функе). Уживання перформатива можливе 
лише в головній частині складного речення з підрядним «реальної» умови. Дієслова го-
ловної і підрядної частин «реальної» умови можуть бути виражені формою майбутнього 
часу (перформатив обіцяю – теперішнього часу; за традиційним підходом – відповід-
но майбутнього й теперішнього часу дійсного способу); підрядну частину з головною 
в реченнях «реальної умови» поєднують семантичні сполучники якщо, коли, як, раз 
(сполучниковий елемент то вказує на формальну особливість – розташування підрядної 
частини перед головною): – Як ти випустиш мене звідси, то я обіцяю, що ніколи сюди 
не прийду, – сказав Людвіг Чотирнадцятий (Я. Екгольм); пор. можливі варіанти: (1) Як 
(Якщо) ти випустиш мене звідси, то (я) обіцяю, що ніколи сюди не прийду / (я) обіцяю ні-
коли сюди не приходити); (2) Я обіцяю, що ніколи сюди не прийду / Я обіцяю ніколи сюди 
не приходити, якщо ти випустиш мене звідси; (3) Випустиш мене звідси – і я обіцяю, що 
ніколи сюди не прийду / і я обіцяю ніколи сюди не приходити; (4) Випустиш мене звід-
си – обіцяю, що ніколи сюди не прийду / обіцяю ніколи сюди не приходити; (5) Випустиш 
мене звідси – обіцяю: ніколи сюди не прийду; (6) Випустиш мене звідси – ніколи сюди не 
прийду. Конструкції такого зразка репрезентують транслювальний промісив. Зауважимо, 
що низка перформативів, напр., просити, радити, рекомендувати, пропонувати, не втра-
чають перформативного статусу у формі умовного способу (див.: [26, с.331]): Я просив 
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би [= прошу] вас не називати мене цим словом, – тихо, але твердо промовив Твердохліб 
(П. Загребельний); Я би радив [= раджу] вам, в інтересах служби, для вашого власного 
добра, оженитися (І. Франко).

Транслювальний промісив відрізняється від класичного промісива наявністю додат-
кової умови (або умов), за якої можливе виконання дії, відображеної в пропозиції. Реа-
лізація додаткової умови може залежати або від об’єктивних обставин (що не залежать 
від учасників діалогу), або від виконання дії-умови адресатом або/та адресантом, пор.: 
Якщо все обійдеться, обіцяю на вечерю куліш зварити, бо ми так і не пообідали до- 
пуття (В. Савченко); ... Якщо ми виборсаємося, то обіцяю тобі: наше майбутнє зовсім 
не буде схоже на твоє минуле! (Р. Бах); … якщо ти захочеш виправити нашу помилку, 
якщо ти жбурнеш долі межи очі всі переваги, якими життя оточило тебе з колис-
ки, і захочеш зазнати долі ось цих нещасних... я, Максим Яценко, обіцяю тобі свою по-
вагу, поміч і сприяння... (В. Короленко). Наявність умови модифікує образ майбутнього 
МЖ – опосередковане спонукання адресата (або адресанта та адресата) до дії (фізичної, 
інтелектуальної тощо) прогнозує його реакцію-репліку або/та реакцію- дію, пор.: – Яс-
новельможний качане, – вигукнув заєць, – допоможи мені видибати звідси, і я обіцяю, 
що вже ніколи тебе не турбуватиму жодними податками. – В мене добре серце, й мені 
тяжко відмовити, – сказав качан капусти (Е. Андієвська). 

Значущими для модальної інтерпретації транслювального промісива є усвідомлен-
ня складного речення як єдиного комунікативного цілого. Послуговуючись таким типом 
синтаксичної конструкції, мовець формує в адресата уявлення про реальність умовно- 
наслідкового зв’язку між уявними моделями дійсності – моделлю- умовою і моделлю-
наслідком. Модальне значення аналізованих речень- висловлень експлікуємо через мен-
тальний предикат хочу: Я хочу, щоб Ти (адресат/слухач) повірив у реальність зв’язку між 
уявними моделями дійсності – моделлю-умовою і моделлю-наслідком-обіцянкою. 

Отже, за умови ефективної (успішної) реалізації перформатива в мовленнєвому жан-
рі обіцянки базова інтенція промісива прогнозує відцентрову модальність; модальне зна-
чення експлікуємо через ментальний предикат хочу: Я хочу, щоб (це було / ти повірив). 
Окрім волевиявлення мовця щодо адресата, у класичному промісиві увиразнене волеви-
явлення мовця щодо себе – зобов’язання взяти відповідальність за намір виконати дію – 
модальне значення: Я хочу, щоб Ти (адресат/слухач) повірив у реальність уявної моделі 
дійсності – мій намір- зобов’язання виконати дію. У транслювальному промісиві мовець 
спонукає адресата повірити в реальність зв’язку між уявними моделями дійсності, на-
томість опосередкованими є волевиявлення мовця щодо адресата чи адресата й мовця – 
потенційних виконавців дії-умови – та волевиявлення мовця щодо себе – зобов’язання 
взяти відповідальність за намір виконати дію. З огляду на зазначене, уважаємо тран-
слювальний промісив невласне-промісивом.

Запропонований механізм експлікації модальності перформативних висловлень з іл-
локутивною функцією обіцянки може послугувати підґрунтям для розпрацювання алго-
ритму декодування модальності перформативних висловлень в контексті інших мовлен-
нєвих жанрів, що вможливить удокладнення типології когнітивної модальності.
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МОДАЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПЕРФОРМАТИВНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ 
В РЕЧЕВОМ ЖАНРЕ ОБЕЩАНИЯ 

В статье проанализированы семантические и функционально-прагматические 
особенности перформативных высказываний с иллокутивной функцией обещания, 
в частности паспортизирован речевой жанр обещания, охарактеризованы условия 
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эффективной реализации перформатива в этом жанре; предложены механизмы экспли-
кации модальности перформативных высказываний, репрезентирующие классический 
промиссив; установлены особенности декодирования модальности транслирующего 
промиссива.

Ключевые слова: модальность, перформативное высказывание, промиссив (класси-
ческий, транслирующий), речевой жанр обещания.
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MODAL INTERPRETATION OF THE PERFORMATIVE UTTERANCES IN 
THE PROMISSIVE SPEECH GENRE 

The article analyzes the semantic and functional and pragmatic features of performative 
utterances with the illocutionary function of the promise, in particular, the speech genre of the 
promise is certified, the conditions of practical realization of the performative in the speech 
genre of the promise are characterized; the mechanisms of the modality explication of the per-
formative expressions representing the classical promissive are proposed; the peculiarities of 
decoding the modality of the transmitting promissive are established.

Keywords: modality, performative utterance, promissive (classical and transmitting), pro-
missive speech genre.
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О СООТНОШЕНИИ ГЛУБИННОЙ И ПОВЕРХНОСТНОЙ СТРУКТУРЫ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СВЕТЕ АСИММЕТРИЧНОГО ДУАЛИЗМА 

ЯЗЫКОВОГО ЗНАКА
 

В статье анализируются соотношения глубинной и поверхностной синтаксических 
конструкций в свете теории асимметричности языкового знака. В статье указывает-
ся, что предложение как конструктивно-коммуникативная единица обладает планом 
выражения и планом содержания. В нем не всегда одна форма покрывает одно значение 
и наоборот. Одна и та же глубинная структура в предложении нередко выражается 
разными поверхностными структурами. В статье подчеркивается, что при устра-
нении многозначности предложения особую роль играет синтагматическое членение 
целого и конситуация.

Ключевые слова: текст, глубинная структура, поверхностная структура, предло-
жение, когезия, когеренция.
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Вопрос о характере связи между означаемым и означающим языкового знака в линг-
вистической науке имеет давнюю историю. В языке нет симметрии типа «одна форма – 
одно значение», т.е. как отмечает В.Г.Гак «одна форма может иметь несколько несходных 
значений, а одно значение может быть выражено несколькими формами» [1: 121]. 

Феномен асимметрии проявляется в том, что одна и та же языковая форма нерегу-
лярно используется для выражения одного и того же значения, и в том, что языковая 
форма используется для выражения разных значений. Изучение несоответствий глубин-
ных и поверхностных структур синтаксических конструкций само по себе представляет 
интерес с точки зрения функционирования языка. На лингвосемиотической почве этот 
вопрос впервые был привлечен к изучению Ф. де Соссюром, который рассматривал язы-
ковой знак как «двусторонняя психическая сущность», объединяющая «означаемое» и 
«означающее». Изменчивость языкового знака, по Ф. де Соссюру, есть «сдвиг между 
означающим и означаемым …в этом одно из следствий произвольности знака» [2: 378]. 

Идея асимметричного дуализма языкового знака нашла свое дальнейшее развитие в 
работе С.О. Карцевского: «Знак и значение не покрывают друг друга полностью. Их гра-
ницы не совпадают во всех точках: один и тот же знак имеет несколько функций, одно и 
то же значение выражается несколькими знаками. Всякий языковой знак является потен-
циально «омонимом» и «синонимом» одновременно, т.е. он образован скрещением этих 
двух рядов мыслительных явлений» [3: 85]. По мнению автора, «обозначающее (звуча-
ние) и обозначаемое (функция) постоянно скользят по «наклонной плоскости реально-
сти». Они асимметричны; будучи парными, они оказываются в состоянии неустойчивого 
равновесия. …благодаря асимметричному дуализму структуры знаков лингвистическая 
система может эволюционировать» [3: 90]. 

Асимметричность языкового знака есть не результат несовершенного устройства 
языка, а неизбежное и необходимое явление, без которого человеческий язык не мог 
бы нормально функционировать и развиваться. Отношения между планом содержания 
и планом выражения языкового знака, не ограничиваются отношениями субординации, 
это весьма разнонаправленные связи, так как не только план содержания определяет план 
выражения, но и поверхностная структура может актуализировать глубинную структуру. 
Одной глубинной структуре может соответствовать только одна поверхностная структу-
ра, т.е. одна лингвистическая форма, так как изменение поверхностной структуры спо-
собствует появлению нового текста. Всякий текст как некая глобальная всеобъемлющая 
структура есть единство глубинной и поверхностной структур. О.И. Москальская ут-
верждает, что «глубинная структура предложения включает в себя не только конкретное 
прямое номинативное значение, но и значение сигнификативное, в котором означенное 
номинативное значение взаимодействует с семантическими компонентами субъектив-
ного, модального и коннотативного порядка. Поверхностная же структура предложения 
включает в себя, таким образом, только прямое номинативное значение» [4: 34]. 

И.А. Гальперин в тексте разграничивает два вида информации: «содержательно-фак-
туальную и содержательно-концептуальную» [5: 27]. Информация глубинной структуры 
выявляется на основе семантико-стилистического анализа текста. Извлечение смысла 
текста, т. е. содержательно-концептуальной информации, осуществляется не только в 
процессе линейного восприятия текста, но и в результате вертикального среза структуры 
текста. Внешняя структура является материальным выражением внутренней структуры, 
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которая представляет собой структурно-семантическую основу текста и может быть 
обнаружена только благодаря анализу лексической организации текста. Именно поэто-
му Г. Михель, рассматривающий лингвистические аспекты структуры текста, признает 
«композицию как текстовую категорию, отражающую иерархическую, сложно организо-
ванную систему отношений плана содержания и плана выражения» [6: 18]. 

 Идея глубинных и поверхностных структур синтаксических конструкций возник-
ла из стремления найти оптимальный способ описания неоднозначности в отношениях 
между формой и содержанием. По определению М.А. Шелякина, «одна и та же формаль-
ная структура базовой модели может иметь разные типовые значения, и, наоборот, одно 
и то же значение может иметь разные формальные структуры. В таких случаях имеет 
место омонимия или синонимия» [7: 183]. По мнению автора, «предложения /Я боюсь 
холода//, /Он хочет чая//, /Мы накупили книг// имеют одинаковую формальную структу-
ру и разные типовые значения, а предложения /У меня есть велосипед// и /Я имею вело-
сипед// имеют одинаковое типовое значение и разные формальные структуры, которые 
выражают одно и то же типовое значение с внесением собственных семантико-синтак-
сических особенностей» [7: 183]. На наш взгляд, в тех случаях, когда предложение имеет 
более чем одно значение, целесообразно говорить не об омонимии, а о неоднозначности 
той синтаксической структуры. 

Разграничение поверхностной и глубинной структур синтаксических конструкций 
является важным, так как оно открывает возможность для изучения многозначности вы-
сказываний. Глубинные структуры едины для всех естественных языков, а поверхност-
ные структуры естественных языков, посредством которых реализуются конкретные эк-
земпляры высказываний, различны. Одна и та же глубинная структура в языке нередко 
выражается разными поверхностными структурами. Конкретная форма языкового вы-
ражения всегда придает поверхностным структурам, которые репрезентируют одну и ту 
же семантическую структуру, определенное дополнительное значение. Тот факт, что со 
структурной точки зрения некоторые предложения являются неоднозначными, позволил 
представителям генеративной теории предполагать существование особой глубинной 
структуры предложений. Согласно Н.Хомскому, «глубинная структура» предложения, 
как семантический код содержательной основы высказывания, с помощью трансфор-
мации могут превращаться в «поверхностные структуры» [8: 30] или «поверхностная 
структура полностью задает фонетическую интерпретацию, а глубинная структура вы-
ражает те грамматические функции, которые играют роль при задании семантической 
интерпретации» [8: 40]. Н.Хомский отмечает, что «поверхностная структура часто быва-
ет обманчивой и неинформативной» [8: 49], и это положение означает, что «любая син-
таксическая конструкция изолированно не может выразить глубинный смысл» [8: 49]. 
Данное высказывание Н.Хомского хорошо согласовывается с той мыслью, что в языке 
каждая единица характеризуется лишь относительной самостоятельностью. Другими 
словами, всякая единица языка, в том числе и предложение, приобретает свою полно-
ценную значимость только в контексте других единиц.

Носитель языка способен проникать глубже в поверхностную структуру предло-
жения, трансформируя эти структуры в глубинные структуры, передающие скрытые 
значения. По мнению Н.Хомского, «глубинная структура соотносится с поверхностной 
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структурой посредством некоторых мыслительных операций…Каждый язык может рас-
сматриваться как определенное отношение между звуком и значением» [8: 29]. 

Одна и та же глубинная структура предложения может по-разному реализоваться в 
разных языках, например, предложение /Товарищи по команде уважают Сашу// можно 
двояко трансформировать - /В команде уважают Сашу// или /Сашу в команде уважают//. 
Данное предложение условно можно сформулировать так: /Товарищи по команде ува-
жают Сашу//. Однако, сопоставляя предложения, мы выявляем, что в нем выражается 
дополнительное значение локации, обусловленное употреблением предложно-именной 
группы «в + имя в предложном падеже». Поэтому мы можем сделать вывод о том, что 
конкретная форма языкового выражения всегда придает поверхностному предложению 
(конкретной репрезентации) определенное дополнительное значение. Как видно из при-
веденного примера, два поверхностных предложения репрезентируют одну и ту же се-
мантическую структуру, другими словами, в этих предложениях одно и то же денотатив-
ное значение. 

Глубинная структура предложения есть система выражаемых в предложении смыс-
ловых отношений, а его поверхностная структура есть реальная грамматическая форма, 
которая употребляется в речи. В качестве компонентов глубинной структуры предложе-
ния можно взять лексемы, между которыми устанавливаются денотативно значимые, т.е. 
отражающие различия в самой описываемой внеязыковой ситуации глубинные синтак-
сические отношения (действие и ситуация, действие и его актанты и др.), элементами же 
поверхностной структуры предложения выступают конкретные словоформы.

Концепция поверхностной и глубинной синтаксической структуры непосредственно 
опирается на наличие в строе предложения двух типов синтаксических отношений: по-
верхностных, т.е. формально выраженных в данном предложении, и глубинных, вскры-
ваемых только путем сопоставления данного предложения с другими, семантически 
идентичными предложениями того же языка. Один и тот же тип глубинной синтаксиче-
ской связи может быть реализован в поверхностной структуре в форме различных типов 
поверхностной связи. Например, в следующих предложениях

 /Der Student hat die Prüfung bestanden// (Студент сдал экзамен);
/Die Prüfung wurde von einem Studenten abgelegt// (Экзамен был сдан студентом) 

глубинные синтаксические отношения одни и те же («действие –деятель – объект дей-
ствия»), а поверхностные синтаксические отношения в них каждый раз различны. 

Многозначность языкового знака, в том числе и предложения, есть семантическая 
универсалия, глубоко коренящаяся в фундаментальной структуре любого языка. Много-
значность в предложении может возникать в результате конверсионной омонимии, т.е. 
омонимия разных частей речи, т.е. когда одной вещественной форме соответствуют раз-
ные формально семантические классы слов. Например: в предложении /Рабочие бригады 
выполнили задание / может означать: 1) /Бригады рабочих выполнили задание// или же 
2) /Рабочие, входящие в бригаду, выполнили задание//. В 1-ом варианте интерпретации 
«бригады» - подлежащее, а «рабочие» определение (прилагательное), при второй интер-
претации «рабочие» - подлежащее (существительное), а «бригады» - несогласованное 
определение (родительный падеж единственного числа).

В немецком языке подобная неоднозначность возникает из-за совпадения форм имен 
существительных, личных и относительных местоимений в номинативе и аккузативе 
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женского и среднего родов, а также во множественном числе. Кроме того, в немецком 
языке неоднозначное толкование возможно при наличии нескольких существительных 
одного рода, одно из которых заменяется личным местоимением: /Sie (Wirtin) muss gute 
Verbindungen haben. Entweder weiß die Polizei es wirklich, oder sie wird geschmiert// [9]. 

Данный пример иллюстрирует, что местоимение /sie/ может относиться как к /Wirtin/, 
так и к /Polizei/. Возникшую проблему решает наличие контекста. 

Одним из способов устранения омонимии синтаксических конструкций является 
трансформация. Так как при перестановке слов в рамках одного предложения по прави-
лам конкретного языка многозначность элиминируется. Так, например, в немецком пред-
ложении /Viele Opfer wurden nach ersten Angaben von Ärzten tot getrampelt// посредством 
трансформации можно развести каждое из имеющихся значений: 

а) /Nach ersten Angaben von Ärzten wurden viele Opfer tot getrampelt//;
б) /Nach ersten Angaben wurden viele Opfer von Ärzten tot getrampelt//. 
Правила синтаксиса немецкого языка позволяют носителю языка перестроить пред-

ложение подобным образом без нарушения синтаксической нормы. Зачастую синтакси-
ческая омонимия в устной речи может быть устранена интонационно. Для этого служат 
соответствующие паузы и тон. Например: /Viele Opfer wurden nach ersten Angaben von 
Ärzten↑ tot↓ getrampelt//. /Viele Opfer wurden nach ersten Angaben↑ von Ärzten↓ tot get-
rampelt//. 

Синтагматическое членение высказывания играет важную роль при верной передаче 
намеренной мысли адресатом адресанту. Например: в азербайджанском языке предложе-
ние /Qonaq qadın sürücüyə təşəkkür etdi// в зависимости от синтагматического членения 
может выражать разные значения: 

1) /Qonaq [NP]/qadın sürücüyə[NP]/ təşəkkür etdi [VP]// 
2) /Qonaq qadın [NP]/sürücüyə[NP]/ təşəkkür etdi [VP]//
В ситуациях, где доминируют два и больше предикативных информационных центра, 

в определении сообщения контекст выполняет важную роль. По этому поводу Ф.Я. Вей-
сялли пишет, что «в понимании сказанного контекст играет важную роль» [10: 292]. 

В предложении, со стабильным лексическим составом, изменение интонации, паузы 
и синтагматического членения, место контрастивного ударения меняет синтаксическую 
функцию членов предложения и приводит к изменению значения. В подобных случаях 
предложение понимается двояко. Под влиянием просодических средств высказывание с 
грамматической и коммуникативной точки зрения актуализируется в новой форме. Фор-
мально-грамматическая структура предложения под влиянием фонетических средств 
меняется, т.е., как пишет Ф.Я. Вейсялли, «членение на синтагмы осуществляется благо-
даря лингвистическим, физиологическим и психологическим факторам» [11: 91]. 

При точной передаче сообщения адресанту лингвистические и экстралингвисти-
ческие факторы занимают особое место. Среди лингвистических факторов членения 
предложения синтагматическое членение занимает ведущее положение. По определе-
нию Ф.Я. Вейсялли, «синтагма наполняется конкретным смысловым содержанием лишь 
в контексте речи. Смысл синтагмы зависит от смысла целого, так как строй и состав 
синтагмы определяются лишь посредством семантического расчленения высказывания. 
Синтагма компонент речи, ее простейшая смысловая синтаксическая единица, соотноси-
тельная с другими такими же единицами в составе той же речи» [11: 109]. 
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Реализуясь во внешней речи посредством особых трансформаций, глубинная струк-
тура высказывания преобразуется в поверхностную, которая приобретает особое фоне-
тическое оформление и получает семантическую интерпретацию. На фонологическом 
уровне функционируют правила членения высказывания на интонационные отрезки, т.е. 
на синтагмы. В результате синтагматического членения высказывание получает поверх-
ностное интонационное оформление. Синтагматическое членение высказывания при-
обретает важное значение особенно в тех случаях, когда в предложении потенциально 
содержится семантический параллелизм. Например, в реализации предложения /Alles 
vergeht, die Wahrheit besteht// определение границы синтагмы и соблюдение внутрипред-
ложенченской паузы приобретает особую значимость. Данное предложение является 
двусинтагменным. Пауза, сделанная после слова /vergeht/ в предложении определяет 
границу между первой и второй синтагмой. Если данное предложение говорящим про-
износится как /Alles/ vergeht, die Wahrheit besteht//, то слушатель не сможет правильно 
понимать значение предложения. 

В реализации значения предложений с одинаковым лексическим составом синтаг-
матическое членение играет важную роль. Например, азербайджанское предложение /
Cavan atlı qocaya yaxınlaşdı// [Молодой всадник подошел к старику] имеет возможности 
двояко произносится. 1] /Cavan atlı /qocaya yaxınlaşdı//; 2] /Cavan/atlı qocaya yaxınlaşdı//. 

Значит, в данном предложении действие направляется то ли на объект, то ли на субъ-
ект. Изменение синтаксических функций меняет информативный характер предложения. 
В подобных предложениях доминирующее денотативное значении проявляется в кон-
тексте. Уместно сказать, что есть предложения, которые независимо от употребления в 
разных языках, приобретают двусмысленность. Например: предложение /The following 
of tigers ended in failure// – /Преследование тигров закончилось неудачей// - [Pələnglərin 
təqibi uğursuzluqla nəticələndi] в этих языках в зависимости от синтаксической связи меж-
ду компонентами может интерпретироваться в двух смыслах. 1] /Тигры преследуют и 
это закончилось неудачей//; 2] /Преследуются тигры и это закончилось неудачей//.

Глубинная структура предложения служит основой для семантической интерпрета-
ции высказывания, а поверхностные структуры, выводимые из глубинных с примене-
нием определенных трансформационных правил, служат основой для фонологической 
интерпретации высказываний синтаксической единицы. Можно констатировать, что 
трансформация по сути не вносят изменения в семантическое содержание высказыва-
ния. Значит, глубинные структуры предложения служат и являются платформой для се-
мантической интерпретации поверхностных структур. Итак, мы приходим к выводу, что 
глубинная структура каждого предложения должна обязательно отвечать следующему 
требованию: глубинная структура должна быть общей для синонимичных конструкций, 
а омонимичным предложениям, наоборот, должны соответствовать разные глубинные 
структуры.
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ON THE RELATION OF THE DEEP-STRUCTURE AND SURFACE-
STRUCTURE OF THE SENTENCES ON THE LIGHT OF THE THEORY OF 

ASYMMETRIC DUALIZM OF LANGUAGE SIGN
In the article the relation of the deep-structure and surface-structure of the sentences on 

the light of the theory of asymmetric dualizm of language sign is investigated. It is noted that 
the sentence, as a constructive-communicative unit, has semantic plan and expression plan. 
In a sentence, not always one form coincides with one meaning, or vice-versa, not always one 
meaning coincides with one from. In a sentence, one and the same deep structure in many cases 
is expressed by several surface structures. Here, it is noted that syntagmatic division of a whole 
and consituation play a special role in the elimination of polysemantisism of a sentence. 

Key words: text, deep structure, surface structure, sentence, cohesion, coherence. 



110

©   Bidnenko N., Lykhopok D.,  2020

UDC 811.111-26
Bidnenko N., PhD in Philology, associate professor
Alfred Nobel university, Dnipro 
Lykhopok D., student
Humanities university, Sosnowiec, Poland 

ARGUMENTATIVE STATEMENTS  
IN ENGLISH WRITTEN BUSINESS DISCOURSE AND 

THE WAYS OF THEIR RENDERING INTO UKRAINIAN

The article deals with the investigation of linguistic peculiarities of argumentative state-
ments in English written business discourse and the ways of their rendering into Ukrainian. 
The aim of study is the comprehensive linguistic analysis of pragmatic linguistic means (lexi-
cal, grammatical and syntactic ones) which influence both a speaker and recipient and argu-
mentative process as well as types of argumentative statements. The article gives the detailed 
analysis of the stages of argumentation process in English written business discourse and its 
adequate rendering into Ukrainian illustrated with examples from English business correspon-
dence and documents and Ukrainian translation variants.

Key words: argumentative statements, English written business discourse, the ways of ren-
dering argumentation from English into Ukrainian, types of argumentative statements. 

Introduction.
Pragmatic linguistic means used for successful influence on the recipient and achievement 

of communicative aim with the help of argumentative expressions in a definite situation rep-
resent a relatively new area of linguistic research. Scholars emphasize the pragmatic speaker’s 
attitudes of the speaker, as well as psychological and behavioral reactions of communicators 
give a more complete idea of the argumentative expressions and speaker-recipient interaction. 
Moreover, the process of rendering argumentative expressions from English into Ukrainian 
arise a quite difficult problem, as we should pay attention not only to rendering a phrase con-
tent, but also to communicating a phrase aim.

The novelty of the research. At the beginning of the new century, linguistics approaches 
to systemic study of written business communication dealing with discourse theory and ar-
gumentation. The investigation of various linguistic factors of written language influencing 
recipients, the choice of linguistic means for expressing argumentation in English written busi-
ness discourse become more vital in modern studies. Despite the long history of investigating 
the features of argumentation, some of the issues remain debatable and almost completely un-
studied especially in English business written discourse. In the middle of the XXth century, the 
latest theories of argumentation were developed based on the model of studying the structure 
of argumentation process and techniques used in business communication, considered as rel-
evant standards. However, the traditional notion of argumentation, as well as the most modern 
argumentation theories are mainly oriented to logical principles and methods of argumentation 
and less to its subjective nature and linguistic features.
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The main aim of the article is to analyze the linguistic peculiarities of argumentation in 
English written business discourse; to conduct a comprehensive linguistic analysis of argu-
mentation in business texts (English business correspondence and documents) and linguistic 
means, focused on the deep investigation of business vocabulary, grammar forms and syntactic 
constructions and the ways of rendering argumentative statements into Ukrainian.

Some aspects of business communication have recently attracted the attention of linguists 
such as J.-K. Anscombero, O. Ducro, G. Apalat, A. Belova, I. Drabkina, O. Kulikova, L. Ry-
apolova, T. Skuratovskaya, A. Syschikov, O. Fadeyeva, Y. Yaskevich and others [18; 1; 3;. 5; 
8; 9; 10; 11; 13; 16; 17]. However, there are no comprehensive studies in pragmatic, linguistic, 
sociolinguistic and communicative aspects of linguistic means for expressing argumentation in 
business communication, especially in English written business discourse in modern linguistics.

Methodology. The comprehensive analysis of the English written business discourse texts 
and their Ukrainian translation variants, the deep analysis of the theoretical material as scien-
tific articles and monographs, using the following methods and techniques of linguistic analysis 
including contextual, descriptive, semantic, syntactic, discursive ones are applied in the article. 
The elements of statistical analysis to identify the most typical and successful linguistic means 
for expressing argumentation in English written business discourse are also used.

Setting of the research. Communicative and pragmatic directions in linguistics based on 
the social, interpersonal, individual psychological characteristics of communicative act partici-
pants in specific conditions allow considering the process of argumentation as a situation of 
a direct communication. Despite the large amount of the researches conducted on the various 
aspects of argumentation, for instance, the works of J.-C. Anscombre, O. Ducrot, G. Apalat,  
A. Belova, I. Drabkina, O. Kulikova, L. Ryapolova and others, there is no coherent argumenta-
tion theory exists. The problem of argumentation remains one of the most difficult in logic and 
almost unstudied in linguistics. In fact, the linguistic aspect of argumentation has only recently 
become the subject of the linguistic researches of A. Belova, T. Skuratovskaya, A. Syschikov, 
O. Fadeyeva, Y. Yaskevich and others. The issue is in the complexity of the definition and con-
struction of the theory of argumentation.

According to the latest investigations, argumentation is considered as a social, intellectual, 
verbal activity focused on confirming a particular view presented as a system of statements to 
achieve an approval of a definite recipient [1, 16]. The process of argumentation is considered 
as a linguistic technique or means aimed at convincing a recipient or audience [3, 7]. In general 
sense, argumentation is the way of thinking or mental process [5, 8]; presenting one piece of 
evidence to support or justify the others [9, 11]. It is important to notice, that the basis for the 
definitions of the notion argumentation mentioned above is a factor of disagreement.

The position of O. Kulikova is seemed as the most acceptable, where the process of argu-
mentation is defined as a sphere of human communication in the two approaches: communica-
tive and interactive ones [8, 22]. The communicative argumentation is directed at understand-
ing; it can be valid or logically false and can be refuted. The interactive argumentation assumes 
the acceptance of recipient; this argumentation can be productive or unproductive and aimless. 
In fact, any argumentative statement containing an author’s intention, includes a certain com-
ponent of influence on a recipient.

The researcher A. Syschikov emphasizes that argumentation as a socially determined pro-
cess, is an appeal to the feelings and minds of the communication act participants by choosing 
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one or another means of influence [11, 47]. Therefore, persuasion is directed to the emotional 
and rational spheres of the recipient’s consciousness. There is the sphere of logic intersects with 
the sphere of psychological means, G. Apalat adds [1, 7].

The role of logical arguments is implemented by implicit ratings (by representing the ob-
jects positively with an externally invaluable linguistic means) and explicit the evaluative de-
scriptive ratings that appeal to the mental sphere of the recipient’s psyche. Explicit ratings con-
sisting of a combination of emotionally expressive and evaluative components have the effect 
of emotional contamination and are directed to the emotional sphere of the recipient’s psyche.

Within the theory of argumentation proposed by J.-C. Anscombre and O. Ducrot, the basic 
integrative pragmatic theory, syntax, semantics and pragmatics are considered as three aspects 
of dialectical interaction. Scientists believe that in most cases, argumentative statements con-
tain the characteristic features, defining their pragmatic meaning regardless of their informative 
content [18, 18]. Semantics can be dealt with pragmatics however, pragmatics do not depend on 
the result of the semantic description of the utterance. Pragmatics has to interact directly with 
the syntactic structure of expression. Pragmatic meaning of argumentation in its turn can and 
should be regarded not as a derivative but as a primary one and thus informative value will be 
derived from argumentative data. Pragmatic argumentative orientation of the speaker’s speech 
strategy allows him influence a recipient in some way, concludes O. Fadeyeva [13, 20]. Prag-
matic functions of language are derived from linguistic meanings of words and statements, as 
there are a large number of linguistic units in the content of which along with “semantic” ele-
ments incorporated “pragmatic” elements, and many units of content possess extremely prag-
matic nature, for example: even, already, still, only, however, suddenly, all, whole etc. [13, 15].

Thus, the process of argumentation represents a specific tactical feature of a positive ma-
nipulative strategy, in particular tactics of raising the importance of the speaker. Argumentative 
statements give the speaker the ability to avoid communicative conflicts, to prevent communi-
cative failures and to assure the speaker’s sincerity.

Argumentative statements are means of persuasion in the communication process. The 
category of persuasion is the key to analysis of argumentation. According to V. Kozmina, per-
suasion is a logical process where recipient accepts approvingly information given in argu-
mentation or argumentative statements [6, 55]. Another scholar O. Baranov includes to the 
components of argumentation, in addition to persuasion, a mental process with elements of 
the persuasion incorporated more or less intuitively, made by habit [2, 80]. The success of 
argumentation depends on how speaker skillfully picks up arguments and expresses them with 
linguistic means on the benefits of his persuasion, considering the factors that play an important 
role in the process of persuasion, in particular, emotionally, for instance:

There are about 600 coal-fired power plants around the country, supplying half our 
electricity. Recently there were plans afoot to add another 150 coal plants. From a climate 
perspective, coal is far and away our worst problem because the remaining reserves are so 
much larger than those of other fossil sources like conventional oil and gas.

P. Voloshyn, while analyzing the structure of speech act from a pragmatic point of view, 
distinguishes its components: a speaker, a recipient of speech, a source material of an utterance 
(speaker’s message), a message purpose, a development of speech, an internal organization of 
speech act, a context and situation of message [4, 62]. According to A. Crymina, pragmatic and 
semantic structures of an utterance include modal, communicative and informative components 
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of content plan [7, 43]. Structures of argumentative statements require a verb-predicate and 
position of speaker. In the process of communication a speaker solves specific communica-
tion tasks as establishes a contact, reflects his subjective attitude towards presentation of facts 
of objective reality, his will, identification of certain communication moments, related to the 
interests of further communication, etc. Thus, the implementation of these tasks is carried out 
by using a grammatical means of a definite language.

The link between implicit and explicit components, the semantics of argumentative state-
ments have a certain relationship, a certain interaction mechanism that provides the informative 
value of the text segments. Lexical and grammatical means are used for the explicit expression 
of argumentation to provide them coherence and effectiveness of argumentative process in 
modern English. Speaker chooses a linguistic device, which, in his opinion, would maintain 
the current focus or point to move the attention from one focus to another. Linguistic units or 
speech constructions that fit into argumentative focus, from the perspective of speaker-argu-
mentator should have the greatest impact on a recipient.

Speakers most often use complex forms of logic arguments to build argumentative dis-
course that makes implicit elements easily understandable. The communicative intentions of 
argumentative influence, the structure of argumentative utterances are usually not limited to 
logical means, since the speaker also seeks to influence recipient’s feelings using pragmatic 
devices.

The following types of implicit information can be distinguished in implicit argumenta-
tion: reposition, initial question resolution, insertion components, implication of discourse. In 
implicit argumentation, information is conveyed through a figurative, ironic interpretation of 
a particular expression and by deliberately creating contradiction between explicit statement 
meaning and its significant background used by the speaker as a method of implicitly revealing 
pragmatic meanings, his subjective - evaluative attitude to the subject of speech, recipient, etc. 
[11, 50].

Therefore, argumentation statements on the way of expressing argumentation are divided 
into explicit (direct or literal) and implicit (indirect or literal). Argumentation can be simple 
(thesis and argument) or complex (thesis and several arguments), retroactive, proactive, or 
mixed ones (depending on the order of thesis and argument) in its structure [9, 156].

After deep analysis of the English written business discourse texts, we could define the 
scheme of expressing argumentation and linguistic means for its creation. The linguistic means 
comprise primarily the words and stylistic figures that author uses to make an argument. The 
following verbs think, report, believe, confirm, insist, tell, inform as well as adjectives unac-
ceptable, affordable, suitable, and adverbs assuredly, immediately, surely, absolutely, no doubt 
can be found among the lexical means used by the authors, for example:

We think our articles will be just what you want for trade, and look forward to the oppor-
tunity of doing business with you;

We confirm our telex instruction, as per copy enclosed, and will be glad if you cover ac-
cordingly all risks, Warehouse to Warehouse, to the value of $10, 000;

Therefore, we must insist that you observe delivery deadlines for future orders.
The process of forming argumentation in written business discourse accompanied with the 

process of terminologisation of commonly used words. Terminologisation occurs in imple-
menting a qualitatively new special terminological meaning that is developed in addition to 
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existing one in common language, narrowing to the level of a term: confirmation, offer, prom-
ise, agreement, delivery, record, debtor, sale, buyer, seller, interest, article, permission, order 
and others, for example:

We are very sorry to have to inform you that your last delivery is not up to your usual 
standard.

Unfortunately, when we opened this case we found it contained completely different ar-
ticles, and we can only presume that a mistake was made and the contents of this case were for 
another order.

The process of argumentation may be expressed with a great variety of syntactic construc-
tions. There are various means of argumentative controversial statements (ellipsis, asyndeton, 
polysyndeton, repetitions, and inversion) in English written business discourse:

These are no ordinary Hummers. (thesis)
I had General Motors customize one of them into a hydrogen Hummer. It’s the only Hum-

mer in the world with that motor. I had another converted from diesel to biofuel. (arguments).
Argumentation statements may be expressed with different constructions of thesis-argu-

ment relations, structure and composition, mechanism of arguments exchange. Despite the fact 
that such types of argumentation as discussion, polemics, debates, speech, talks are sufficiently 
studied, the problem of translating argumentative statements still exists.

Translation of argumentation is a quite difficult problem, as we should pay our attention not 
only to conveying the phrase content, but also to the communicative task of a phrase. Particu-
larly in our research, we paid our attention to the changes in a syntactic structure of a sentence:

We are enclosing a pro-forma invoice for the goods you are interested in: if you wish to 
place a firm order, will you please arrange for settlement of the invoice by draft through your 
bank, and advise us at the same time.

Додаємо рахунок-фактуру на товар, що вас цікавить, у випадку якщо ви побажає-
те розмістити замовлення. Будь ласка, поклопочіться, щоб рахунок був сплачений пере-
відним векселем вашого банку з негайним сповіщенням.

Syntactic transformations take place both on the level of compound and simple sentences. 
These transformations often made us apply full or partial changes within syntactic structure 
of both simple and compound sentences in order to make adequate translation, for example:

We think some reduction in prices seems inevitable if you wish to hold your position and 
acceleration.

Якщо Ви прагнете зберегти свої позиції і прискорити виконання зобов’язань, ми 
думаємо, що потрібно знизити ціни.

Thereby, having analyzed translation of argumentative statements in English written busi-
ness discourse we can conclude that in most cases a translator should change the initial struc-
ture of a sentence. Main reasons for syntactic transformations within the syntactical structure of 
a sentence are to maintain the main stresses of a phrase and to add emotional tone. Moreover, it 
is not characteristic for the Ukrainian language combining many different thoughts into a single 
phrase; therefore in such cases we apply a sentence fragmentation.

From the point of view of stylistic characteristics, an argumentative statement is a verbal 
action aimed at convincing a recipient in speaker’s rightness. When translating argumentative 
statements, it is necessary to remember the basic requirements which put forward to arguments 
as a special form of thought, namely:
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- the need for clear formulation of theses and arguments;
- thesis and arguments should not contradict each other;
- as an argument to use the statements , the veracity of which is not in doubt;
- arguments must be complete and sufficient. Consider examples of translation:
As we have now done business with you for the three last years, on the basis of payment 

on invoice, we would like to ask you to grant us open account terms, with quarterly settlement.
Оскільки ми ведемо з вами справи вже протягом останніх трьох років, розраховую-

чись за товар у міру здобуття ваших рахунків, ми хотіли б попросити вас надати нам 
можливість щоквартальних взаєморозрахунків по відкритому рахунку.

Finally, according to the results of our research in most cases in the process of translation 
the following syntactic transformations have been implemented: the replacement of simple 
sentence with compound one and a sentence fragmentation, saving initial structure of a sen-
tence and replacement of compound sentence with simple one, replacement of subordinate 
clause with coordinate one and vice versa.

Conclusions.
To conclude, argumentative statements in English written business discourse require special 

linguistic means consisting of the argumentative verbal controversial statements, which may have 
different structure. The process of argumentation represents a specific tactical feature of a positive 
manipulative strategy, in particular tactics to avoid communicative conflicts, to prevent commu-
nicative failures and to assure the speaker’s sincerity. The process of argumentation is considered 
as a linguistic technique or means aimed at convincing a recipient or audience.

Analyzing types of argumentation we have come to the conclusion that argumentation 
statements on the way of expressing argumentation are divided into explicit (direct or literal) 
and implicit (indirect or literal). Moreover argumentation can be simple (thesis and argument) 
or complex (thesis and several arguments), retroactive, proactive, or mixed ones (depending on 
the order of thesis and argument) in its structure. Therefore, in the process of translation of ar-
gumentative statements used in English written business discourse a translator should analyze 
the peculiarities of this type of argumentation and convey them in the target language.

Translation of argumentation is a quite difficult problem, as we should pay our attention not 
only to conveying the phrase content, but also to the communicative task of a phrase. Particu-
larly in our research, we paid our attention to the changes in a syntactic structure of a sentence.

Having analyzed translation of argumentative statements in English written business dis-
course we can conclude that in most cases a translator should apply syntactic transformations 
within the syntactical structure of a sentence to convey the main stresses of a phrase and emo-
tional tone. Moreover, it is not characteristic for the Ukrainian language combining many dif-
ferent thoughts into a single phrase; therefore in such cases we apply a sentence fragmentation 
(replacement of simple sentence with compound one and a sentence fragmentation, saving 
initial structure of a sentence and replacement of compound sentence with simple one, replace-
ment of subordinate clause with coordinate one and vice versa).
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ТА СПОСОБИ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ
Стаття присвячена дослідженню лінгвістичних особливостей аргументативних 

висловлювань в англійському письмовому діловому дискурсі та способам їх перекладу 
українською мовою. Ціль дослідження становить порівняльний лінгвістичний аналіз 
прагматичних лінгвістичних засобів (лексичних, граматичних та синтаксичних) для 
впливу як на доповідача, так і на реципієнта, а також процес аргументації у цілому і 
види аргументативних висловлювань. Стаття надає детальний аналіз етапів процесу 
аргументації в англійському письмовому діловому дискурсі та його адекватного пере-
кладу українською, який проілюстровано прикладами з англійської ділової кореспонден-
ції та документів та українськими варіантами перекладу.
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ПИСЬМЕННОМ ДЕЛОВОМ ДИСКУРСЕ  

И СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕВОДА НА УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК
Статья посвящена исследованию лингвистических особенностей аргументатив-

ных высказываний в английском письменном деловом дискурсе и способам их перевода 
на украинский язык. Цель исследования заключается в сравнительном лингвистическом 
анализе прагматических лингвистических средств (лексических, грамматических и 
синтаксических) для воздействия как на докладчика, так и на реципиента, а также 
процесс аргументации в целом и виды аргументативных высказываний. Статья пред-
ставляет детальный анализ этапов аргументации в английском письменном деловом 
дискурсе и ее адекватный перевод на украинский язык, проиллюстрированный приме-
рами из английской деловой корреспонденции и документов и украинскими вариантами 
перевода.

Ключевые слова: аргументативные высказывания, английский письменный деловой 
дискурс, способы перевода аргументации с английского языка на украинский, виды аргу-
ментативных высказываний.
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СТАЛІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ З ДІЄСЛІВНИМ КОМПОНЕНТОМ  
У НІМЕЦЬКІЙ ФАХОВІЙ МОВІ ЕКОЛОГІЇ

Стаття присвячена використанню та функції сталих словосполучень з дієслівним 
компонентом у німецькій фаховій мові екології на основі текстів, присвячених темі вод-
ного господарства. З метою висвітлення цього питання у статті розглянуто поняття 
«німецька фахова мова екології» та «стале словосполучення з дієслівним компонентом», 
проаналізовані сталі словосполучення з дієслівним компонентом у німецькій екологічній 
лексиці, зроблено висновки. 

Ключові слова: фахова мова, німецька фахова мова екології, стале словосполучен-
ня з дієслівним компонентом, морфологічна структура, категорія стану, аспектуальна 
семантика.

Постановка проблеми в загальному та її зв’язок з важливими науковими та 
практичними завданнями. В епоху глобалізації динамічно розвиваються наука, техніка, 
економіка, торгівля, однак все більш актуальними і нагальними стають питання екології. 
Екологія, як наука, зародилась в другій половині 19 століття, об’єднавши велику кількість 
наукових напрямків та дисциплін. Відповідно важливого значення набула фахова літерату-
ра та фахова комунікація, завдяки чому фахова мова набирає все більшої ваги. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання фахових мов досліджували 
такі науковці: Л. Гоффман, Г. Флук, Є, Вюстер, Р. Байер, Д. Мьон, Р. Пелька, Т. Рьольке, Г. 
Бусман, В. Даниленко, В. Карабан, Т. Кияк, А. Коваль та інші. Г. Бусман вважає, що фахо-
ва мова - це «мовна варіативність із функцією точної, ефективної комунікації щодо най-
більш професійно-специфічних сфер та поля діяльності». [3, c. 211]. На думку Р. Байєра 
фахова мова є «комплексною сферою мовного застосування, яка умовно, через специ-
фіку різноманітних фахових ситуацій, вказує на внутрішню диференціацію». [2, c.122]. 
Шмідт дотримувався думки, що «фахова мова – це засіб оптимального взаєморозуміння 
про предметну галузь фахівців; вона характеризується специфічним лексиконом і спеці-
альними нормами щодо вибору, уживання й частотності загальновживаних лексичних і 
граматичних засобів; вона не існує як самостійна форма реалізації в мові, а актуалізуєть-
ся у фахових текстах, які, крім елементів фахового тексту, завжди містять елементи за-
гальновживаної мови». [8, с. 17]. Німецький лінгвіст Лотар Гоффман дає таке визначення 
цього поняття: «Фахова мова – це сукупність всіх мовних засобів, що використовуються 
в спеціально окресленій комунікативній сфері з метою досягнення розуміння між всіма 
фахівцями певної галузі» [6, с. 53]. Дане визначення доповнює український науковець Т. 
Кияк: «До цієї дефініції варто додати ще й той факт, що функціонування певної фахової 
мови забезпечується винятково чітко встановленою термінологією». [1, с. 203].

Дослідженням фахової мові екології присвячені праці С. Овсейчик (формування укра-
їнської екологічної термінології), О. Бєлякова (особливості комунікації як інструменту 
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екологічної політики), Д. Олтаржевського (екологічна тематика на сторінках сучасної 
української преси), І. Розмаріца (лінгвокогнітивні особливості комунікації у сфері еко-
логії), І. Гусєва (когнітивно-дискурсивний аналіз міжгалузевої екологічної термінології), 
К. Карпенко (гендерний вимір екологічної комунікації), С. Хомінського (взаємозв’язок 
релігійної та екологічної проблематики в системі соціальних комунікацій). Окремі ас-
пекти вивчення фахової мови екології привертають увагу лінгвістів, які досліджують її 
на матеріалі німецької мови (О. В. Іванова, З. І. Ломиліна, І. Н. Рогожникова).

Актуальність дослідження даної теми зумовлена загальним зацікавленням теми 
екології, її активним розвитком і відповідно швидким поширенням термінів екології в 
німецькій науково-технічній термінології, важливістю вивчення фахових текстів з пи-
тань екології, а також необхідністю розробок методичних рекомендацій, вказівок задля 
покращення екологічної ситуації, а також відсутністю комплексного дослідження фахо-
вої мови екології на матеріалі німецької мови. 

Метою дослідження є аналіз сталих словосполучень з дієслівним компонентом в 
лексиці німецької фахової мови екології. Для реалізації поставленої мети необхідно ви-
конати такі завдання: 1) дати визначення поняття «фахова мова екології»; 2) охарактери-
зувати поняття «стале словосполучення з дієслівним компонентом»; 3) систематизувати 
і класифікувати сталі словосполучення з дієслівним компонентом у німецькій мові еко-
логії та захисту довкілля. 

Об’єкт дослідження – сталі словосполучення з дієслівним компонентом, що вико-
ристовуються у фаховій мові екології. Предмет – лексико-семантичні характеристики 
сталих словосполучень з дієслівним компонентом у німецькій фаховій мові екології.

Виклад основного матеріалу
Екологія та захист довкілля не лише стали вагомим складовим елементом нашого 

життя, а й внесли у мову низку нових термінів, з яких розвинулась нова фахова мова, 
для якої характерний певний словниковий запас. Бурхливий науково-технічний прогрес 
у сфері екології та захисту довкілля з 1970-их років значним чином вплинув на мову. Від-
повідно фахова мова екології та захисту довкілля є ще досить молодою фаховою мовою, 
яка швидко розвивається. Німецький дослідник Гас-Цумкер (1998) вважає, що фахова 
мова екології майже не досліджена, що пов’язано з тим, що науку екологію важко ви-
окремити з поміж інших галузей науки, а в першу чергу від біології. Анікі Лііматайнен 
у своєму дослідженні фахової мови екології та захисту довкілля зазначає: «Специфіка 
цієї фахової мови на відміну від багатьох інших фахових мов полягає в тому, що є тісний 
зв’язок між мовою фахових текстів та їх користувачами, з одного боку, і публічною мо-
вою порозуміння, з іншого боку, тому ця фахова мова, як засіб для комунікації, повинна 
відповідати різним вимогам» [7, с. 31]. Отже, фахова мова екології є не лише спеціаль-
ною мовою, яка обслуговує тільки галузь екологічної діяльності людини, а й проникає 
в інші сфери діяльності людини. Основна тематична спрямованість фахових текстів з 
екології – це опис таких проблем, як людина і навколишнє середовище, захист довкілля, 
збереження екобалансу, екосистеми тощо. Ми ж у даному дослідженні зосередили увагу 
на текстах, пов’язаних з водопровідно-каналізаційним господарством, а саме – водопос-
тачанням і водовідведенням. 

Для вибірки та аналізу сталих словосполучень з дієслівним компонентом було обра-
но вузькоспеціальний фаховий текст з екології «Klärwerter-Tachsenbuch».
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Стале словосполучення з дієслівним компонентом (Funktionsverbgefüge – FVG) у ні-
мецькій мові - це словосполучення, яке складається з дієслова та іменника, що викону-
ють у реченні функцію присудка, наприклад: zur Verfügung stehen, Anforderungen stellen, 
in Betrieb sein. Дієслівна частина ССзДК за Петером фон Полєнцом називається функціо-
нальним дієсловом (ФД, Funktionsverb). Функціональні дієслова у ССзДК, повністю або 
частково втратили своє лексичне значення і виконують граматичну функцію експонента 
дієслівних категорій (акціональності, стану, модальності). Значення присудка перемісти-
лося в іменникові члени ССзДК, що є абстрактними іменниками, похідними від дієслів 
або прикметників, і за своїм лексичним значенням дорівнюють відповідним базовим ді-
єсловам або прикметникам. Функціональне дієслово та іменна частина разом становлять 
семантичну єдність. Ця семантична єдність виражена також у тому, що ССзДК можна 
перефразувати відповідним за значенням повнозначним дієсловом (Vollverb) або при-
кметником зі зв’язкою, котрі мають той самий корінь, що й іменник у ССзДК: 

zur Verfügung stehen → verfügen
Anforderungen stellen → anfordern. 
Перші праці, присвячені ССзДК, вийшли у 1963 році. Авторами були Даніельс і Пе-

тер фон Полєнц. Після цього ряд мовознавців зацікавились сталими словосполученнями 
з дієслівним компонентом і дали поштовх до ґрунтовного аналізу цього мовного явища в 
німецькій мові. Це роботи Штьотцеля, 1965 р.; Кольба, 1966 р.; Недялкова, 1967 р., 1968 
р.; Шмідта, 1968 р.; Герінґера, 1968 р.; Енґелена, 1968 р.; Панцера, 1968 р.; Шіппан, 1969 
р.; Герлітца 1973; Рьош, 1994р.; Зайферта, 2004 р.; Гайне, 2006 р., Рьош, 1994 р.; Брукер, 
2013 р. 

Після здійснення тотальної вибірки та проведення аналізу сталих словосполучень з 
дієслівним компонентом у вибраному фаховому тексті з екології було виявлено, що най-
частіше у ньому використовується ССзДК «zur Verfügung stehen»:

 Dabei wird unterschieden, ob eine selbstschreibende Durchflussmessanlage zur Verfü-
gung steht oder nicht. [4, с. 358]

Друге за кількістю використання стале словосполучення з дієслівним компонентом – 
це «in Betracht kommen»:

Für jede der Fallgruppen kommen zur Ermittlung der JSM mehrere Methoden in Betracht. 
[4, с. 346] 

Також часто у даному фаховому тексті з екології та захисту довкілля можна було по-
бачити такі ССзДК: in Frage kommen, Anforderungen stellen, in Kraft sein, in Kraft treten, 
von Bedeutung sein, außer Betrieb nehmen, in Betrieb sein та інші.

Аналізуючи морфологічну структуру ССзДК, виділяємо такі групи: 
1. Функціональне дієслово + іменник: Vorbereitungen treffen, Anforderungen stel-

len, Beitrag leisten, Bedeutung haben:
Ein großer Teil der Nutzungen stellt oft recht unterschiedliche Anforderungen an die Was-

sergüte. [4, с. 15] 
2.  Функціональне дієслово + іменник + прийменник + артикль: zur Verfügung ste-

hen, zur Verfügung haben, im Gebrauch sein, in der Lage sein, zum Einsatz kommen: 
Bei einer evtl. Neuanlage sollte Trockenrasen zum Einsatz kommen. [4, с. 374] 
3. Функціональне дієслово + іменник + прийменник: in Kraft sein, in Betracht zie-

hen, von Bedeutung sein, außer Betrieb nehmen, in Betrieb sein, in Gebrauch sein, in Betrieb 
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setzen, in Berührung kommen. Ця група серед проаналізованих ССзДК є найпоширені-
шою.

Ist dies nicht möglich, muss wenigstens ein eigener Tisch vorhanden sein, der nicht mit 
Abwasserproben in Berührung kommt. [4, с. 386] 

У цій та в попередній групі ССзДК використовуються різні прийменники, а саме: 
auf, aus, außer, bei, hinter, in, um, unter, zu. Особливо частими прийменниками є in та zu: 

Sie kommen meist nur für kleinste Ausbaugrößen in Frage. [4, с. 178] 
Wenn keine Felder zur Schlammverwertung zur Verfügung stehen, ist der Schlamm in 

einen Stapelraum zu bringen, wo er trocknen kann, bis er stichfest oder krümelig wird um dann 
abgefahren zu werden. [4, с. 185] 

4. Функціональне дієслово + іменник + артикль: eine Beurteilung durchführen, eine 
Hilfe bieten, die Frage stellen, eine Untersuchung einleiten.

Hier kann nur empfohlen werden, mit einer biologisch ausgebildeten Fachkraft eine Beur-
teilung durchführen zu lassen. [4, с. 368] 

З погляду категорії стану розрізняють ССзДК з активним та пасивним значенням: 
1. У ССзДК з пасивним значенням перефразування здійснюються пасивними 

формами повнозначного дієслова: 
Gegen Blähschlammbildung oder Schlammabtrieb durch Denitrifikation im Nachklärbek-

ken kommen folgende Maßnahmen in Betracht, die unter Umständen helfen, aber nicht immer. 
[4, с. 164] 

In Betracht kommen → werden betrachtet
2. У ССзДК з активним значенням перефразування здійснюються активними фор-

мами повнозначного дієслова: 
Es wäre abwegig hier in wenigen Zeilen den Versuch zu machen alles aufzuführen, was bei 

einer beheizten Faulung zu beachten ist, da Konstruktion und Verfahrenstechnik der Heiz- und 
Faulanlagen sehr unterschiedlich sind. [4, с. 232] 

 Den Versuch machen → versuchen
Аналізуючи аспектуальну семантику (Aktionsarten) сталих словосполучень з дієслів-

ним компонентом, розмежовуємо за Гельбіг/Буша [5, с. 96] три класи ССзДК:
1. ССзДК, що позначають дію у її протіканні, тобто є дуративними (durativ): in der 

Lage sein, in Betrieb sein, zur Verfügung stehen, zur Verfügung haben. 
Darüber hinaus ist es zweckmäßig, ein transportables pH-Messgerät zur Verfügung zu 

haben, um Einleitungen vom Betriebsabwasser im Kanalnetz und Schlammproben überprüfen 
zu können. [4, с. 302] 

2. ССзДК, що позначають зміну стану чи дії, перехід з одного стану в інший, початок 
або завершення дії, тобто мають ознаку інхоативності (inchoativ): in Kraft treten, außer 
Betrieb nehmen, in die Lage kommen.

Wer schon einmal in die Lage gekommen ist vor Ort den Auslastungsgrad der Kläranlage 
zu ermitteln, der weiß es zu schätzen, wenn die Planungsunterlagen vollständig sind. [4, с. 333] 

3. ССзДК, що виражають спонукання до зміни стану чи дії або чужий вплив на за-
значений процес, тобто мають ознаку каузативності (kausativ): Anforderungen stellen, in 
Bewegung setzen, in Auftrag geben, in Betrieb setzen.

In der Düngemittelverordnung (DüMV) werden u.a. die nachfolgenden Anforderungen an 
den Klärschlamm gestellt. [4, с. 216] 
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Деякі ССзДК, маючи ту ж саму номінальну частину, відрізняються за акціональними 
видовими ознаками, тому що на них впливає семантика дієслова:

In Betrieb sein (dur)
Außer Betrieb nehmen (incho)
In Betrieb setzen (caus)
Wichtig ist dabei, dass diese Arbeiten auch an Maschinen durchgeführt werden müssen, 

die längere Zeit nicht in Betrieb sind, also die entsprechenden Betriebsstunden nicht erreicht 
haben. [4, с. 250] 

Kleinkläranlagen (DIN 4261) müssen nach Anschluss an eine Kanalisation mit Sam-
melkläranlage außer Betrieb genommen werden. [4, с. 34] 

Werden Pumpen nach längerer Standzeit in Betrieb gesetzt, muss die Gleitringdichtungs-
partie mit Betriebswasser von Verunreinigungen freigespült werden. [4, с. 255] 

Таким чином, важлива семантична функція сталих словосполучень з дієслівним ком-
понентом, у порівнянні з їх відповідними повнозначними дієсловами, полягає в тому, 
що вони можуть стосуватися різних рівнів перебігу дії: початку, спонукання до дії, за-
вершення, а відповідно передавати акціональну семантику дуративності, інхоативності, 
каузативності. Цим самим вони збагачують можливості вираження аспектуальної семан-
тики в німецькій мові. Фахові мови характеризуються прагненням надавати висловлю-
ванням більшої ваги, чіткості, однозначності, стислості, економності та текстуального 
ущільнення, тому ССзДК часто використовуються у наукових текстах фахових мов, зо-
крема фахової мови екології та захисту довкілля. Екологічній проблематиці, також і лінг-
вістам, необхідно і надалі присвячувати значну увагу, розробляти глосарії термінів, укла-
дати німецько-українські словники термінів досліджуваної предметної галузі, оскільки 
сучасний стан міжкультурної комунікації та глобалізація світу дозволяють подібні дослі-
дження на матеріалі інших мов, а захист довкілля та безпечне навколишнє середовище є 
однією з головних цінностей.
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Статья посвящена использованию и функции устойчивых словосочетаний с глаголь-
ным компонентом в немецком профессиональном языке экологии на основе текстов, по-
священных теме водного хозяйства. С целью раскрытия этого вопроса в статье рас-
смотрено понятие «немецкий профессиональный язык экологии» и «устойчивое слово-
сочетание с глагольным компонентом», проанализированы устойчивые словосочетания 
с глагольным компонентом в немецкой экологической лексике, сделаны выводы.
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ОНІМІЗАЦІЯ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ПРОДУКУВАННЯ
ГОДОНІМІВ ТА ЕРГОНІМІВ

Стаття присвячена проблемі формування онімного простору міста на прикладі го-
донімів та ергонімів міста Крайстчерч, одного з найперших, заснованих британськими 
поселенцями. Дослідження проведено на матеріалі відапелятивних онімів, які існують в 
анлійській мові Нової Зеландії. Визначено два етапи формування годонімів та ергонімів: 
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вибір мотиваційних ознак та їх мовного оформлення, яке здійснюється шляхом онімі-
зації.

Ключові слова: годонім, ергонім, мотиваційна ознака, онімізація, апелятив, місто 
Крайстчерч.

Проблеми дослідження онімного простору міст нашої держави та інших країн за-
лишаються актуальними і сьогодні. Це пояснюється тим, що власні назви, якими є ур-
баноніми, містять цінну інформацію, яка стосується різних сфер людського життя: істо-
рію, культуру того чи іншого народу, його духовні цінності, географічні характеристики 
країни, де проживає цей етнос, демографічні особливості тощо. Окрім того, вивчення 
процесу продукування урбанонімів дає можливість виявити специфіку номінативних 
процесів, які характерні для обраної мови розвідки. Зазначимо, що значний внесок у роз-
виток ономастики зробили своїми дослідженнями такі вітчизняні та зарубіжні мовознав-
ці: О. Галай, Л. Герман, В. Катернюк, Т. Крупеньова, С. Питина, Н. Подольська, А. Тита-
ренко, М. Торчинский, W. Taszycki та ін. [2-7; 9-11 ], які на матеріалі різних мов вивчають 
окремі класи онімної лексики у структурно-семантичному, дискурсивному, когнітивно-
му, соціолінгвістичному, психолінгвістичному, прагматичному та інших аспектах. Наше 
дослідження присвячено вивченню онімного простору міста Крайстчерч, яке є одним з 
перших, заснованих британськими колонізаторами на островах Нової Зеландії.

Об’єктом для нашої розвідки обрано дві групи урбанонімічної лексики, які є назва-
ми лінійних об’єктів міста (годоніми) і точкових (ергоніми), що функціонують в англій-
ській мові Нової Зеландії.

Для проведення дослідження відібрано названі вище оніми, характерні для цього 
міста. 

Зауважимо, що становлення міста Крайстчерч (у перекладі з англійської мови «церк-
ва Христа») історики пов’язують з 1947-48 рр., хоча офіційна дата його заснування – 1856 
р. Це одне з перших міст, яке прийняло на свої терени перших британських переселен-
ців-колонізаторів (кількістю 752 особи). Сама ідея створення міста належала Асоціації 
Кантербері, що була організована в Британії і якій належить розробка плану колонізації 
Нової Зеландії. Історії відомі й доколонізаційні поселення (маорійців, які прибули сюди 
ще в 1250 р., китобійників, які заснували там китобійні станції, місіонерів з Британії). З 
часом у місті споруджувалися будинки, прокладалися дороги, почала формуватися своя 
власна інфраструктура. Крайстчерч став третім після Окленда та Веллінгтона містом 
за чисельністю населення та розвитку галузей промисловості (переробної: молочної, 
пивоварної; енергетичної; лісотехнічної та ін.), розвинулася транспортна система, яку 
формували різні види транспорту. Широко представлена була мережа доріг, що потребу-
вали свого найменування. Відкривалися установи громадського харчування (кафе, бари, 
ресторани тощо), яким назви надавалися власниками закладів. 

Ілюстративний матеріал для вивчення відібрано з електронних джерел і представлено 
230 годонімами [12] та 60 ергонімами [13 ], утвореними на основі апелятивної лексики, яку 
було залучено до процесу творення онімів.

Предмет дослідження – з’ясування особливостей продукування цих розрядів онімної 
лексики шляхом онімізації, виявлення спільних та відмінних рис.
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Розпочинаючи виклад основного матеріалу, з’ясуємо, що представляють собою обра-
ні для лінгвістичного аналізу групи власних назв. Годоніми як лексичні одиниці, що вжи-
вають у мовній практиці певного народу для позначення внутрішньоміських об’єктів, є 
такими, котрі з’являються й існують лише з появою та існуванням відповідних міських 
поселень. Цей клас власних назв не позначається на картах, тобто є назвами мікрооди-
ниць, що належать внутрішньоміським об’єктам. Вони створюються людиною з метою 
виконання певних функцій. Як зазначає Т.Крупеньова, це номінативна (функція називан-
ня об’єкта), інформативна (оскільки несе у своєму змісті певну інформацію про об’єкт), 
естетична (підкреслюється мовна привабливість назви, її вишуканість, оригінальність), 
ідеологічна (часто назва відбиває те чи інше поняття панівної в суспільстві ідеології) [5: 
29]. Годоніми – нестабільна частина онімів, оскільки ці назви швидко реагують на зміни, 
що відбуваються в житті міста й держави; вони пов’язані з духовними та культурними 
цінностями населення, урбанізацією населення, залежать від мовної державної полі-
тики, яку провадить уряд, та інших чинників, що накладають відбиток на процес тво-
рення найменування. Зауважимо, що назви міських лінійних об’єктів затверджуються 
топонімічною службою міста, тобто вони є офіційно функціонуючими. Часто на вимогу 
суспільства назви лінійних об’єктів можуть змінюватися, що фіксується у відповідних 
документах служби.

Ергоніми – це не офіційні, а комерційні назви, які використовують для найменування 
ресторанів, кафе, барів та інших закладів громадського харчування. Як і годоніми, вони 
мінливі у часі, часто змінюються у зв’язку з переорієнтацією роботи установ харчування, 
зміною їх власників тощо. На відміну від годонімів вони характеризуються значно ви-
щим ступенем суб’єктивності вибору та свободи самовираження. У більшості випадків 
ергоніми є оригінальними, креативними назвами, що приваблюють відвідувачів цих за-
кладів. Ергоніми використовують для виділення названих ними об’єктів поміж інших, 
зокрема для індивідуалізації та ідентифікації.

Узагалі слід зазначити, що процес номінації міських лінійних об’єктів, годонімів, 
чи точкових, закладів харчування, відбувається у два етапи: вибір мотиваційної основи 
найменування та її мовне оформлення. Зупинимося спочатку на особливостях вибору 
мотиваційних ознак при утворенні годонімів та ергонімів. Аналізуючи корпус відапеля-
тивних годонімів, ми виділили низку тематичних груп, об’єднаних спільною ознакою, а 
саме:

1) номінації, що походять від назв дерев, які, як правило, є ендемічними для певної 
місцевості (Pohutukawa Street , Konini Street “after native New Zealand trees”);

2) найменування, вмотивовані ознакою “представник новозеландської фауни” (Kea 
Street “New Zealand native species of parrots”, Plover Street “New Zealand sea-bird”), 

3) номінації, в яких відображено особливості місцевості, де розташована вулиця чи її 
напрямок (Tatahi Avenue “named after seaside”, Tahuna Street “after sandback”);

4) номінації, утворені за мотиваційною ознакою ”будівлі, розташовані там” (Country 
Club Terrace, College Avenue);

5) номінації, вмотивовані ознакою “маорійські культурні реалії”(Te Whariki Street “af-
ter a woven mat or carpet”, Raranga Street “the art of weaving”);

6) найменування, утворені за ознакою “виробнича діяльність новозеландців” (Milk-
ers’ Gate, Mills Road), пов’язана з особливостями різних видів переробної промисловості.
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Вивчення мотиваційної основи виникнення ергонімів дало змогу зробити висновок 
про те, що в основі їх продукування лежить метафоричний або метонімічний переноси. 
Перший з них визначається нами як перенесення назви з одного денотата на другий у 
силу їх схожості, аналогії, хоча аналогія не завжди наочно проявляється у схожості пев-
них емпіричних ознак (розмір, форма тощо). Інколи схожість може бути узагальненою, 
виділеною вже не емпірично, а раціонально, за основною або суттєвою ознакою, або 
їх сукупності [1:113]. Метонімія – це результат переносу найменування за суміжністю 
предметів або явищ. Позамовною базою метонімії є предметно-логічний зв’язок між 
самими позамовними об’єктами [1:123]. Необхідно підкреслити, що метонімія відобра-
жає зв’язки, які реально існують у нашому уявленні про речі, тому межі визначені поза-
мовною дійсністю. Будучи формами сприйняття предметів і явищ дійсності, асоціативні 
зв’язки відображаються в нашій свідомості як відношення між об’єктами реального сві-
ту. Виражені мовою, вони проявляються як відношення між значеннями.

До ергонімів, утворених у результаті метафоризації, відносимо: 
1) номінації, вмотивовані назвами страв національних кухонь, які пропонуються в 

тому чи іншому закладі харчування (Burgers and Beers, Level 1 Craft Beer and Coffee Bar) 
або їх приготуванням (Cook’n with Gas); 

2)  географічно вмотивовані, які не вказують на дійсну адресу закладу (Southside Social, 
The Laboratory), але лише на його розміщення у певному приміщенні;

3) номінації, утворені від назв рослинного або тваринного походження (Blackbird 
Café and Bar, Purple Weka Café and Bar);

4) найменування, вмотивовані мистецтвом (назвами музичних інструментів: Fiddli-
stick Bar, The Little Fiddle).

Метонімічно вмотивовані є назви, утворені від імені власника (Bishop Brothers Public 
House), фактичної адреси закладу (Market Place Restaurant) або особливостей інтер’єру 
(Redwood, Black Door Bar).

Зауважимо, що мовне оформлення обраної для найменування ознаки здійснювалося 
лексико-семантичним способом, який полягає у переосмисленні лексичного значення 
вживаних вже у мові слів (у нашому випадку шляхом онімізації). При утворенні відапе-
лятивних годонімів – це, як правило, пряме переосмислення, тоді як при найменуванні точкових 
об’єктів – в основному переносне.

Як зазначалося вище, для аналізу було відібрано власні назви, які утворені від апеля-
тивів шляхом онімізації. За словами Н. Подольської, онімізація апелятива з теоретичної 
точки зору є досить простим явищем, яке є переходом від незліченної кількості денотатів 
до єдиного денотату. Вона трактує онімізацію апелятива як “перехід апелятива або апе-
лятивного словосполучення через зміну функцій у власне ім’я і його подальший розви-
ток у будь-якому класі онімів“ [7: 25-26].

Звернімо увагу на те, що апелятив – це не тільки іменник (ергоніми Fig, The Bird-
wood), а й словосполучення (годонім Upland Road , ергонім Coaster’s Taverne). При 
утворенні годонімів – це, як правило, поєднання іменника, що позначає тип лінійного 
об’єкта (lane, street, road, avenue, terrace, place, alley, crescent, view, belt, reserve та ін.), 
з іншим іменником і в називному, і у присвійному відмінках ( Plover Street, Distribution 
Lane, Milkers’Gate), з порядковим числівником (Fourth Street, Fifth Street), прикметником 
(Main Road, Evergreen Place). Помічено, що утворюючи ергоніми, номінатори надавали 
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перевагу словосполученням, поєднуючи іменники, котрі позначають заклад харчування 
(café, pub, bistro, house, cuisine, restaurant, тощо) з такими частинами мови, як іменник 
у називному відмінку (Flax Bar and Eatery, Market Place Restaurant), прикметник (The 
Good Home, The Grand Café), кількісний числівник (50 Bistro, N4 Bar and Restaurant). 

Зауважимо, що в годонімах, представлених онімізованими словосполученнями-апе-
лятивами, помітна велика кількість запозичень в основному з маорійської мови (Kauri 
Street, Kereru Lane). Такі найменування ми називаємо гібридними, оскільки тут поєдну-
ється англійська лексична одиниця із запозиченою, маорійською. Поміж відапелятивних 
омонімів–ергонімів виділяються непрозорі, невмотивовані номінації різної структури, 
про значення яких важко здогадатися (Sugarhorse Bar and Eatery, Sundog Dinner) без за-
лучення відповідної екстралінгвальної інформації. І, нарешті, онімізація відбувається і 
від конкретних апелятивів (Moa Place), і абстрактних (Innovation Avenue). Як показало 
наше дослідження, перевага надається конкретним іменникам при утворенні годонімів 
і ергонімів. 

Отже, розглянуши процес творення офіційних і комерційних назв онімного простору 
міста, ми виявили деякі відмінності у процесах номінації лінійних і точкових об’єктів, 
які полягають у виборі мотиваційних ознак та їх мовному оформленні. Перспективою 
подальшого дослідження вважаємо проведення структурно-семантичного аналізу інших 
груп онімної лексики.
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ОНИМИЗАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ ПРОДУЦИРОВАНИЯ ГОДОНИМОВ 
И ЭРГОНИМОВ

Статья посвящена проблеме образования онимного пространства города на при-
мере годонимов и эргонимов города Крайстчерт, одного из первых, основанных бри-
танскими поселенцами. Исследование проведено на материале аппелятивных онимов, 
которые функционируют в английском языке Новой Зеландии. Определены два этапа 
формирования годонимов и эргонимов: выбор мотивационных признаков и их языковое 
оформление, которое осуществляется путем онимизации.

Ключевые слова: годоним, эргоним, мотивационный признак, онимизация, аппеля-
тив, город Крайстчерт.
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ONYMIZATION AS ONE OF THE WAYS OF PRODUCING HODONYMS AND 
ERGONYMS

The article deals with the problem of forming onym city’s space on the example of hod-
onyms and ergonyms functioning in Christchurch, one of the first cities founded by the British 
settlers. The study has been carried out on the material of onyms formed from the appellatives 
existing in the English language of New Zealand. Two stages of hodonyms and ergonyms for-
mation have been determined: the choice of motivation traits and their language expressing by 
the way of onymization.

Key words: hodonym, ergonym, motivation trait, onymization, appellative, Christchurch 
city.
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НОМИНАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ ЕДИНИЦ ТЮРКСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
В ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ

В статье рассматривается происхождение номинаций денежных единиц, заим-
ствованных из тюркских языков в русский и другие восточнословянские языки. Проведен 
анализ иноязычных источников и предпринята попытка восстановить первоначальный 
язык-источник номинации. Рассматриваются слова, которые претерпели наименьшие 
изменения и остались в русском языке в активном употреблении, а также архаизмы и 
историзмы.

Ключевые слова: тюркско-славянские языковые контакты, памятники русской 
письменности, тюркизмы, деньга, деньги, алтын, туман. 

Экономические и торговые отношения между восточнославянскими и тюркскими 
народами на протяжении нескольких веков обогатили русский язык специфической тер-
минологией и лексикой в сфере торговли, которая используется и в настоящее время, 
некоторые номинации перешли в разряд архаизмов и историзмов.

Актуальность статьи объясняется отсутствием теоретических исследований линг-
вистического характера, посвященных заимствованиям номинаций денежных единиц из 
тюркских языков.

Целью нашего исследования является рассмотреть лексемы, обозначающие денеж-
ные единицы, которые были заимствованы из тюркских языков. Реализация поставлен-
ной цели предполагает решение конкретных задач: выделить языковой материал и клас-
сифицировать его, описать лексические единицы и особенности их функционирования 
в русском современном языке. Объектом исследования выступают тюркизмы, в част-
ности, обозначающие денежные единицы.

Обмен товарами, а другими словами торговля, стала основным видом взаимодействия 
во времена затишья, в перерыве между войнами. Отметим, что тюркские языки стали до-
нором для русского и пополнили лексемный запас, подарив номинации в военной, тор-
говой, бытовой и других сферах жизни славянских народов. В статье будут рассмотрены 
пути заимствования группы лексем «денежные единицы»: деньга, алтын, туман.

До появления своих монет на Руси ходили и римские денарии, и арабские дирхемы, 
и византийские солиды, поступающие из юго-восточных государств арабского Халифа-
та. Кроме того, расплатиться с продавцом можно было и мехом. Из всех этих вещей и 
возникли первые русские монеты [5]. Далее мы рассмотрим лексемы алтын и туман, 
которые уже не функционируют в русском языке, а встретить их можно исключительно 
в народном творчестве или поэзии.

Алтын – старинная русская мелкая монета достоинством в три копейки. [Разлюляев 
(поет):] Вот просо у нас гривна, а ячмень три алтына. А. Островский, «Бедность не 
порок». [9; с. 15]. 
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Алтын – тюркское слово (тат. altьn – золото), которое легло в основу названия денеж-
ной единицы алтын, многих географических названий (напр. Алтайские горы), а также 
стало составной частью многих тюркских слов.

У В.И. Даля читаем: алтын – старинная русская монета (в 6 денег) в 3 копейки [6; 
с. 12]. Тоже и у И.И. Срезневского, с уточнением, что известна она уже с 1375 г. и у 
татар - алты «шесть» (как и в турецком языке), алтун (золотая) - монета в 6 грам весом 
[10; с. 18]. Д. Н. Ушаков отмечает, что алтын происходит от татарского алтын – «золото» 
[12; с. 29]. По этому поводу Л. А. Булаховский замечает: «Происхождеаие слова алтын 
бесспорно не объяснено: одни, например В.А.Богородицкий, сближают его с татарским 
алты (шесть), другие (Радлов)– с тюркским алтын (золото) [1; с. 17]. М.Фасмер пишет, 
что алтын восходит к турецкому, татарскому altyn (алтын) в значении «золото, золотой». 
Маленькая золотая монета у турок называется altyneyk (алтынык) [13; с. 72-73]. 

Алтын (встречается во всех диалектах, кроме таранчинского и чагатайского, где упо-
требляется в форме алтун), в значении: 1. Золото, золотой; 2. Алтын монета, ныне не 
существующая - 2/5 копейки [8; с. 405-407, 411]. Вероятно, название русской медной 
монеты в 3 копейки (которая была равна 6 деньгам) было заимствовано из тех тюрк-
ских языков, где алты обозначало шесть. «Известно, что русский алтын никогда не был 
золотой монетой, – пишет И.Г. Добродомов, – поэтому тюркское алтын, алтун золото 
не могло лечь в основу этого названия. Известный русский историк В. Н. Татищев пред-
ложил более убедительную этимологию в своем «Лексиконе российском, историческом, 
географическом, политическом и гражданском» ...он производит алтын от тюркского 
числительного алты шесть: «понеже алты слово татарское, значит шесть, ибо в ней 6 
денег» [2; с. 297].

На сегодняшний день слово алтын уже вышло из употребления и перешло в разряд 
историзмов. Однако его можно встретить в литературе и народном творчестве:

Счастье бедному – алтын; богатому – миллион.
Алтыном воюют, без алтына горюют.
Переходя к рассмотрению следующей лексемы туману, отметим, что в русском языке 

она имеет два толкования: 1. Атмосферное явление: скопление мелких водяных капелек 
или ледяных кристаллов в приземных слоях атмосферы, делающее воздух непрозрач-
ным. 2. Иранская золотая монета, чеканившаяся с конца ХVIII века и до начала XX века 
(до 1932 г., в 1932 году была проведена денежная реформа, туман заменён иранским риа-
лом по курсу 1:10.) [7; с. 485]. Согласно Ю. Немету, некоторые тюркские слова восходят 
к индоевропейским корням, к ним относится ökuz~ oguz в знач. бык, а также «tuumlmen, 
tuman десять тысяч ~ кучанский tumane (конечные гласные в них исчезли, что говорит о 
большой древности заимствований) [4; с. 56]. 

В Азербайджанско-русском словаре тумэн/туман – старый иранский денежный знак, 
равный 10 кранам. Узбеко-русский словарь дает несколько толкований слова: 1. Устарев-
шее десять тысяч; 2. Историческое тумен (войсковая единица из десяти тысяч всадников); 
3. Историческое тумён, уезд; туман – денежная единица в Иране [11; с. 302]. Но стоит так-
же отметить, что в азейбарджанском языке употребляется слово düman (дюман) в значении 
дым, duman (думан) используется в курдском и турецком языках в значении дым.

В современном турецком языке слово tümen (тюмен) относится к профессиональ-
ной военной лексике и обозначает дивизию, военное формирование в 10 000 солдат. Это 



131

слово попало в турецкий язык посредством персидского языка во времена Османской 
империи, когда иранская монета в 1 туман была равна 10 000 динарам Османской импе-
рии. Туман опять вошел в иранский обиход как денежная единица, 1 туман равен 10 000 
реалов.

В современном русском языке слово туман не сохранило своей связи с денежными 
знаками, на данный момент оно ассоциируется исключительно с погодным явлением, но 
в художественной литературе, встречается упоминание тумана в качестве денег. Напри-
мер, в стихотворении С.Есенина “Я спросил сегодня у менялы...”:

Я спросил сегодня у менялы,
Что дает за полтумана по рублю,
Как сказать мне для прекрасной Лалы
По-персидски нежное «люблю»?

Стихотворение было датировано 1924 годом, а это значит, что монеты точно были в 
обиходе в тот период. В середине XIX века 1 персидский туман стоил 4 рубля. 

Исходя из вышесказаного делаем вывод, что в тюкрских языках функционирует два 
слова tümen/tumаn (тюмен/туман) и düman/duman (дюман/думан), значение которых 
принципиально разное, но в русский язык слово было заимствовано, объединяя в себе 
два противоположных значения. В первую очередь это связано со спецификой произ-
ношения тюркских слов, в которой звуки произносятся между т и д, как в одном, так и 
другом слове, поэтому можно сделать вывод, что воспринимая на слух, эти абсолютно 
разные лексемы были приняты за одно слово с двумя значениями. 

Деньга́ (до конца XVIII века – денга, от тюрк. täŋkä – монета) – собирательное назва-
ние древнерусских серебряных монет, чеканившихся начиная со второй половины XIV 
века в Москве, Новгороде, Рязани, Твери и других центрах монетной чеканки (синони-
мы – «куны», «чешуйки»). После реформы Елены Глинской (1534 год), которая в целом 
завершила централизацию и унификацию денежной системы Древней Руси, деньга – 
наименование нескольких номиналов: денга новгородская, новгородка, копейная денга 
(на монете был изображен всадник с копьём), копейка – 1⁄100 рубля; денга московская, 
московка, сабляница (на монете был изображен всадник с саблей), просто денга – 1⁄200 
рубля. Эта ситуация была закреплена денежной реформой Петра I, которая ввела в об-
ращение медную копейку, а деньгу сделало её фракцией стоимостью ½ копейки. Такая 
система просуществовала до ликвидации Российской империи в 1917 году и последую-
щей денежной реформы. Обозначение номинала на монетах со временем менялось: до 
1838 года – «деньга», в 1839–1848 годах – «1/2 копейки», в 1849–1866 годах – «денежка», 
с 1867 года – «1/2 копейки». Кроме деньги, были и другие монеты: полушка – полденьги, 
одна четвёртая копейки; копейка; грош – две копейки; алтын – три копейки (см. посло-
вицу: «Не было ни гроша, да вдруг алтын»); пятак – пять копеек; гривенник – десять 
копеек; пятиалтынник – пятнадцать копеек; двугривенник – двадцать копеек; полтина – 
полрубля, то есть пятьдесят копеек; рубль (от глагола «рубить»), или тин (от глагола 
«тинать», то есть «резать», «рубить». В течение XVI–XVII за 1⁄100 рубля окончательно 
закрепляется название «копейка», а за 1⁄200 – «денга» (с XVIII века – «деньга»). В СССР 
медная монета номиналом «полкопейки» массово чеканилась в 1925, 1927 и 1928 годах. 
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Отсюда же происходит современный термин «деньги». Впоследствии в связи с посто-
янным ухудшением монетной стопы более весомая копейка вытеснила денгу, сделав её 
второстепенным номиналом.

Этимология и история этого слова в тюркских языках и в чувашском не выяснена. В 
письменных памятках древнетюркских языков такого слова не отмечено. Вероятно, что 
в некоторых современных тюркских языках оно, наоборот, восходит к русскому деньга, 
деньги [15; с. 241]. С другой стороны, это слово в прошлом было известно и в некоторых 
ближневостояных языках, например в староперсидском, и могло быть из Ирана занесе-
но на Русь торговцами и путешественниками. (староперс. тэнгэ – «серебряная монета», 
разной ценности, чаще всего около 6 динаров).

Тенге (данек в арабских странах; дангх в Персии; танка, тангка или таньга в Индии, 
на Цейлоне, в Тибете и в Непале; таньга или теньга в Хивинском и Кокандском хан-
ствах, в Бухарском эмирате) – первоначально мелкая серебряная, а затем медная монета 
в странах Востока. В Древней Греции и в Персии эти монеты называли данака (греч. 
Δανακη; перс. danaka). Иногда так же называли ещё и греческий обол (например, соглас-
но античным источникам, плату за перевоз усопших в загробный мир – обол Харона). 
В настоящее время тенге – денежная единица в Казахстане, а также разменная монета в 
Туркмении.

Большинство исследователей ставят знак равенства между словами деньга и тамга. 
Например, Булаховский Л. А.: «деньга по происхождению то же слово, что и тамга» [1; 
с. 17]. Ушаков Д. Н.: «деньга восходит к тюркскому tamga-клеймо, печать» [12; с. 689]. 
По этому поводу М. Фасмер вполне законно замечает: «Устарело мнение К. М. Френа... 
и Миклошича... которые усматривали в деньга слово, близкое тюркскому tamga, damga-
метка, штемпель» [14; с. 499]. У Кононова А. Н. читаем: «Слово танга состоит из двух 
элементов: тан+га, где -га - словообразовательный аффикс ... а первый элемент, т. е. тан, 
сопоставляется со словом ты]ын~т1]Ы, которое в ряде тюркских языков (татарский, ка-
захский, киргизский, узбекский и др.) отражает процесс функционирования пушнины в 
качестве денег, имеет два значения: белка и копейка...» [3; с. 90]. 

Лексема относится к общеупотребительной лексике современного русского языка, 
является словообразующей, освоена языком в полной мере. Является термином в от-
ечественной экономической науке. Употребляется во множественной форме – деньги.

Многовековые отношения славянских и тюркских народов оставили след не только 
на страницах книг и летописей, документов и учебников, но также поспособствовали 
тому, что огромный пласт тюркской лексики заимствовался в разные сферы русской быт-
ности. Новые лексемы адаптировались к национальным реалиям и входили в русский 
язык, обретая новые значения или же обогащая русскую культуру новыми реалиями и 
экзотизмами. 

Лексема деньги, заимствованная еще в период Золотой орды функционирует в рус-
ском современном языке и входит в активный словарный запас. Лексемы алтын и туман 
в русском языке потеряли свою связь с денежными единицами, но по-прежнему мы мо-
жем встретить их в народном творчестве. Номинация туман сохранилась и функциони-
рует в современном русском и украинском языках в значении погодного явления, хотя 
мы утверждаем, что это абсолютно две разные лексемы, которые были заимствованы в 
одно время с разными значениями, однако схожесть звучания привела к тому, что слово 
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воспринималось как одна лексема с двумя значениями. Эти лексемы относятся к межъ-
языковым омонимам.
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ЛЕКСИКА УКРАЇНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ  
В КРИМСЬКОТАТАРСЬКІЙ МОВІ

У статті розглядається проблема українсько-тюркських мовних контактів, а саме 
українські запозичення в кримськотатарській мові. Здійснено аналіз праць попередніх 
дослідників тюркських мовних контактів. Запозичену лексику проаналізовано за те-
матичними групами, активністю вживання, типом запозичень, ступенем адаптації. 
З’ясовано, що українські слова активно адаптувалися до системи мови-реципієнта.

Ключові слова: мовні контакти, запозичення, українські запозичення, тип запози-
чень, ступінь адаптації запозичень.
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Проблема мовних контактів завжди перебуває в центрі уваги дослідників, оскільки 
є свідченням історії формування не тільки кожної конкретної мови, але й контактуючих 
мов. Серед мовознавців, які вивчали це питання, слід назвати, наприклад, Е. Гауґена, У. 
Вайнрайха, В. Ю. Розенцвейга, Ю. О. Жлуктенка, С. В. Семчинського, Л. П. Крисіна, 
О. М. Булики, Л. П. Єфремова, К. Ріль, С. Томасон та ін. Мовні контакти на матеріалі 
тюркських мов вивчав шведський тюрколог, лінгвіст Л. Йогансон у роботі “Структурні 
фактори в тюркських мовних контактах” [5]. Проблемі ж українсько-тюркських мовних 
взаємин приділили увагу А. Кримcький [3], О. Гаркавець [1]. Мовні контакти в крим-
ськотатарській мові досліджував А. Меметов у праці “Іншомовні запозичення в крим-
ськотатарській мові” (Ташкент, 1990 р.) [4]. Так, автор зазначає, що “строкате етнічне та 
мовне середовище, за якого cформувалася кримськотатарська народність, наклало своє-
рідний відбиток на всі сторони матеріальної і духовної культури кримських татар, у тому 
числі й на мову” [4, с. 6]. Зокрема, він вказує на те, що “тривалі та інтенсивні контакти 
кримськотатарської та слов’янських мов не обмежилися взаємовпливом на різні рівні 
мов; вони сприяли і розвитку білінгвізму, який в окремі періоди історичного розвитку 
кримськотатарської та слов’янських мов на території Криму був двобічним, а нині – од-
нобічний, тобто кримськотатарсько-російський” [4, с. 8]. Автор зосередив свою увагу 
на російських запозиченнях у кримськотатарській мові, питанню ж українських слів не 
приділено ретельної уваги, незважаючи на прямі і тісні контакти, що й визначає акту-
альність цієї розвідки.

Отже, метою є дослідження українських запозичень у кримськотатарській мові.
Найдавніші українсько-тюркські контакти розпочалися ще за часів панування гунів 

(4–5 ст.), хазарів, булгар, печенігів та кипчаків або половців в Північному Причорномор’ї, 
а згодом активізувалися контакти українців з кримськими татарами.

Українські запозичення в кримськотатарській мові можна умовно поділити на такі 
періоди:

1. козацька доба (XV – XVIII ст.);
2. час до депортації кримськотатарського населення (XVIII – початок XX ст.);
3. сучасна доба або після депортації і повернення кримських татар у Крим (XX – 

XXI ст.).

Запозичення можна розподілити за такими тематичними групами:
1. назви рослин або їх частин: qapısta < укр. капуста [2 (2, с. 378)]; qoçan < укр. 

качан < псл. ko
2. anъ; не зовсім ясне [2 (2, с. 409)]; vişne < укр. вишня < псл. višnьnja [2 (1, с. 

387)];
3. назви їжі та продуктів: varenikler < укр. вареники < псл. дієслова variti [2 (1, с. 

332)]; kürpe < укр. крупа < псл. krupa ‘крупно змелене зерно, збіжжя; крихта, кришечка; 
зернисті опади’ [2 (3, с. 110)]; borş < укр. борщ [2 (1, с. 236)]

4. назви одягу або предметів одягу: ştan < укр. штани, утворене від псл. šiti і 
означало первісно ‘одяг, зшитий з двох шматків тканини’ [2 (6, с. 472)];

5. господарська лексика: paseka < укр. пасіка < псл. pasěka, утворене від дієсло-
ва *posěkti ‘посікти’ як назва місця, де вирубано ліс [2 (4, с. 305)]; barazna ‘заглибина в 
землі, проведена плугом’ < укр. борозна < псл. *borzda [2 (1, с. 232)];
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6. абстрактні поняття: çast < укр. щастя < псл. sъčęstьje [2 (6, с. 501)]; meca < 
укр. межа < псл. *medjā ‘середина; границя’ [2 (3, с. 431)];

7. гроші та податки: desâtina < укр. десятина ‘десята частка доходів великого 
князя в Київській Русі; данина; податок’ < псл. *desętъ ‘десятий’ [2 (2, с. 44)]; grivna 
< укр. гривня < псл. grivьna, похідне від griva ‘шия, потилиця’; первісне значення ‘на-
мисто’ доповнилось в окремих мовах значенням ‘грошова одиниця’ внаслідок звичаю 
робити намисто з монет [2 (1, с. 593)];

8. етноніми: ukrainalılar < ukrainalı ‘українець, житель України’ < укр. Україна 
‘країна, край’ [2 (6, с. 28)] + афікс множини –lar; lehler < укр. лях < псл. *lęxъ < *lędxъ, 
пов’язаний з *lędo ‘необроблена земля’; первісним значенням *lędxъ було ‘житель рів-
нин, відкритих просторів, пустищ’ [2 (3, с. 343–344)] + афікс множини -ler;

9. військова лексика: Zaporojye getmanı < Zaporojye < укр. Запоріжжя < поріг 
< псл. *porgъ [2 (4, с. 522)] + getmanı < укр гетьман < через посередництво польської з 
середньоверхньонімецької [2 (1, с. 502)]; Seç < укр. Січ ‘організація українського коза-
цтва у XVI–XVIII ст.; місце розташування цієї організації’ < похідне утворення від сікти, 
етимологічно тотожне із [січ] ‘засіка (штучна перешкода зі зрубаних дерев для захисту 
від нападу ворога)’ [2 (5, с. 258)]; zaporojyeliler < укр. запорожці < Zaporojye < укр. За-
поріжжя < поріг < псл. *porgъ [2 (4, с. 522)] + тюрк. афікс множини –ler; Zaporojye 
qazaqları < укр. запорозькі козаки < Zaporojye < укр. Запоріжжя < поріг < псл. *porgъ [2 
(4, с. 522)] + qazaq < кртат. ‘вільна, незалежна людина; шукач пригод, бродяга’ + тюрк. 
афікс множини –lar;

10. мови: ukrain tili < укр. українська мова < Україна ‘країна, край’ [2 (6, с. 28)] + 
тюрк. til ‘мова’;

11. політичні терміни: ğolodomor < укр. голодомор;
12. терміни на позначення соціального стану: holoplar < укр. холоп ‘у Давній 

Русі – підневільна особа, близька за соціальним становищем до раба; пізніше – двір-
ський слуга, кріпак’ < псл. хоlpъ; переконливої етимології немає [2 (6, с. 196)] + тюрк. 
афікс множини –lar;

13. назви органів державної влади: Yuqarı Rada < укр. Верховна Рада < кртат. 
yuqarı ‘верховний’ + Rada < укр. рада < середньоверхньонімецької;

14. назви на позначення живих істот: mavke ‘дівчина’ < укр. мавка ‘лісова русал-
ка, казкова лісова істота’ [2 (3, с. 349)]; марушке ‘дівчина, слов’янка’ < укр. Маруся < гр. 
[2 (3, с. 396)].

Отже, найбільше назв припадає на тематичну групу “військова лексика”. Це поясню-
ємо активними контактами кримських татар з козаками під час визвольної війни під про-
водом гетьмана Богдана Хмельницького і спільною участю у військових походах. Звідси 
й значна кількість термінів, що стосуються доби козаччини.

Деякі лексеми, як-от, qapısta, qoçan, vişne можна віднести взагалі до східнослов’янізмів, 
оскільки їх приналежність лише до української або російської мови, на нашу думку, важ-
ко встановити.

Більшість лексем можна віднести до історизмів або загальновживаної лексики. Іс-
торизми свідчать про прямі давні контакти кримських татар та запорозьких козаків, 
участь у спільних походах. Серед історизмів назвемо, наприклад, такі: holoplar ‘холо-
пи’, Zaporojye qazaqları ‘запорозькі козаки’, zaporojyeliler ‘запорожці’, Zaporojye getmanı 
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‘запорозький гетьман’, Seç ‘Січ’, desâtina ‘десятина’. Але виділено й загальновжива-
ну лексику, яку складають повністю адаптовані до системи мови-реципієнта слова: 
varenikler ‘вареники’, kürpe ‘крупа’, ştan ‘штани’, paseka ‘пасіка’, barazna ‘борозна’, çast 
‘щастя’, meca ‘межа’, grivna ‘гривня’, ukrainalılar ‘українці’, ukrain tili ‘українська мова’.

За типом запозичення можна виокремити:
1) гібридні назви
Утворювалися за допомогою
а) власне української основи + тюркських афіксів, найчастіше –ler, –lar: varenikler 

< укр. вареники < псл. дієслова variti [2 (1, с. 332)] + тюрк. афікса -ler; ukrainalılar < 
ukrainalı ‘українець, житель України’ < укр. Україна ‘країна, край’ [2 (6, с. 28)] + афікс 
множини –lar; lehler < укр. лях < псл. *lęxъ < *lędxъ, пов’язаний з *lędo ‘необроблена 
земля’; первісним значенням *lędxъ було ‘житель рівнин, відкритих просторів, пустищ’ 
[2 (3, с. 343–344)] + афікс множини -ler; holoplar < укр. холоп ‘у Давній Русі – підневіль-
на особа, близька за соціальним становищем до раба; пізніше – двірський слуга, кріпак’ 
< псл. хоlpъ; переконливої етимології немає [2 (6, с. 196)] + тюрк. афікс множини –lar;

б) української та кримськотатарської основ: Yuqarı Rada < укр. Верховна Рада < кртат. 
yuqarı ‘верховний’ + Rada < укр. рада < середньоверхньонімецької; Zaporojye getmanı < 
Zaporojye < укр. Запоріжжя < поріг < псл. *porgъ [2 (4, с. 522)] + getmanı < укр гетьман 
< через посередництво польської з середньоверхньонімецької [2 (1, с. 502)]; Zaporojye 
qazaqları < укр. запорозькі козаки < Zaporojye < укр. Запоріжжя < поріг < псл. *porgъ [2 
(4, с. 522)] + qazaq < кртат. ‘вільна, незалежна людина; шукач пригод, бродяга’ + тюрк. 
афікс множини –lar; 

2) власне запозичення. Наприклад: mavke ‘дівчина’ < укр. мавка ‘лісова русалка, 
казкова лісова істота’ [2 (3, с. 349)]; qapısta < укр. капуста [2 (2, с. 378)]; qoçan < укр. 
качан < псл. ko

anъ; не зовсім ясне [2 (2, с. 409)];
3) кальки. Наприклад: Yuqarı Şura ‘Верховна Рада’.
За ступенем адаптації можна виокремити повністю та частково адаптовані назви.
Частково адаптовані назви пристосувалися лише частково за окремими ознака-

ми (морфологічними, лексичними, фонетичними, графічними). Наприклад: Zaporojye 
getmanı ‘запорозький гетьман’, Yuqarı Rada ‘Верховна Рада’, Seç ‘Січ’, desâtina ‘деся-
тина’, varenikler ‘вареники’, адже позначають українські реалії. Повністю адаптовані 
назви утворюють більшість. Вони пристосувалися за своїми фонетичними (наголос в 
асимільованих словах падає на другий склад: mavké, qapıstá), графічними (запозичені 
слова адаптувалися за своїм написанням, з’явилися характерні діакритичні знаки: qoçan, 
kürpe, ştan), морфологічними ознаками до системи мови-реципієнта (наприклад, множи-
на утворюється за допомогою афіксів –ler, –lar: lehler). Свідченням активної лексичної 
адаптації українізмів до системи мови-реципієнта є такі семантичні зміни, як поява си-
нонімів (запозиченої і питомої назв), розмежування, розширення або звуження їх зна-
чень. Так, запозичення kürpe вступає в синонімічні відношення з кртат. словом yarma 
‘крупа, сечка’. Різняться ці слова тим, що запозичена лексема вживається взагалі на по-
значення ‘крупи’, а кримськотатарська – на позначення як ‘крупи’, так і ‘січки’. Укра-
їнське запозичення paseka є синонімом питомого словом balqurtlıq, але більш вживаним 
є останнє, адже кримські татари займалися бджільництвом здавна, тому в мові є власні 
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поняття. Синонімами є запозичена лексема çast та питома baht, які мають одне значення 
‘щастя’ та однаково часто вживаються. Питоме sıñır та запозичене meca є синонімами й 
вживаються у значенні ‘межа’, але мають ще додаткові значення: перше – окрім ‘межі’ 
ще вживається у своєму основному значенні ‘державний кордон’, а друге – позначає 
‘вузьку смугу необробленої землі між сільськогосподарськими наділами’. Обидві лек-
семи на позначення ‘дівчини’ – питома qız та запозичена mavke є також синонімічними, 
але більш поширеною лексемою є перша. Як бачимо, в мові-реципієнті запозичена лек-
сема mavke стала узагальнюючою, тобто розширила своє значення до ‘дівчини’ загалом, 
а в мові-джерелі позначає ‘казкову лісову істоту’. Впливом українізмів на лексичний 
склад кримськотатарської мови є також участь запозичень у процесах словотворення 
або гібридизації. В англійській мові гібридні назви утворилися шляхом а) приєднання 
до тюркських основ афіксів –ler, –lar, –li: zaporojyeliler ‘запорожці’, vişneli ‘вишневий’, 
çastlı ‘щасливий’; б) за допомогою приєднання основ (питомої та запозиченої): Yuqarı 
Rada ‘Верховна Рада’.

Отже, проведене дослідження свідчить про те, що в кримськотатарській мові при-
сутня достатня кількість українських слів, оскільки тісні контакти кримців та українців 
не могли не відбитися на лексиці. У кримськотатарській мові більшість слів українського 
походження активно адаптувалися. На це вказують семантичні зміни в лексиці, участь 
слів у процесах гібридизації, поява кальок, синонімів. Перспективою подальших дослі-
джень може бути вивчення запозичень із інших мов у кримськотатарській мові, порів-
няння характеру запозиченої східнослов’янської лексики в кримськотатарській мові.
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ЛЕКСИКА УКРАИНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  
В КРЫМСКОТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ

В статье рассматривается проблема украинско-тюркских языковых контактов, а 
именно украинские заимствования в крымскотатарском языке. Осуществлен анализ ра-
бот предыдущих исследователей тюркских языковых контактов. Заимствованная лек-
сика проанализирована по тематическим группам, активностью употребления, типом 
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заимствований, степенью адаптации. Выяснено, что украинские слова активно адап-
тировались к системе языка-реципиента.

Ключевые слова: языковые контакты, заимствования, украинские заимствования, 
тип заимствований, степень адаптации заимствований.
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LEXIS OF UKRAINIAN ORIGIN IN THE CRIMEAN TATAR LANGUAGE
The article considers the problem of Ukrainian-Turkic language contacts, namely Ukrai-

nian borrowings in the Crimean Tatar Language. The analysis of the work of previous re-
searchers of Turkic language contacts is carried out. Borrowed lexis is analysed for thematic 
groups, usage activity, type of borrowing, degree of adaptation. It is found out that Ukrainian 
words were actively adapted to the system of the recipient language.

Key words: language contacts, borrowings, Ukrainian borrowings, type of borrowing, 
degree of adaptation of borrowings.
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ В ЭРГОНИМИИ
 (НА МАТЕРИАЛЕ ЭРГОНИМОВ Г. МОЗЫРЬ (БЕЛАРУСЬ)  

И Г. КОЛЧЕСТЕР (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 

В статье рассматриваются названия объектов г. Мозырь (Беларусь) и г. Колчестер 
(Великобритания). Выявляются национально-культурные особенности названий ком-
мерческих объектов данных городов. Определяются апеллятивы, которыми мотивиро-
ваны данные онимные единицы, которые указывают на услуги, их качество, характер 
ассортимента; выявляются номенклатурные термины, типичные для данных онимов.

Ключевые слова: оним, ономастическое пространство, эргоним, онимизация, спо-
соб номинации, апеллятив. 

Онимы разных классов являются неотъемлемым элементом языка города или региона. 
Развитие социума влияет на появление новых имен собственных, образующих онома-
стические классы на периферии ономастического пространства. К таким единицам отно-
сятся и эргонимы – названия “делового объединения людей, в том числе союза, органи-
зации, учреждения, корпорации, предприятия, общества, заведения, кружка” [3, с. 151]. 
В условиях конкуренции между предприятиями, предлагающими однотипные товары и 
услуги, важное значение имеет удачно выбранное название для выделения их из общего 
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потока наименований и воздействия на аудиторию с целью ее привлечения, учитывая 
возросшее число онимов на единицу городского пространства. Эргонимы являются 
результатом искусственной номинации, эти ономастические единицы характеризуются 
семантической прозрачностью, наличием мотивационных связей между апеллятивом, от 
которого образован эргоним, и объектом. Наименование объекта может быть мотивиро-
вано именем владельца, локализацией объекта, предлагаемыми товарами или услугами, 
их характеристиками; в некоторых случаях используются апеллятивы и онимы, связан-
ные с историческими событиями, литературными персонажами. 

Эргонимы включают в себя культурный компонент значения, содержащий фрагмен-
ты национальной картины мира определенной нации. Общеизвестно, что националь-
но-культурный компонент типичен для онимов в большей степени, чем апеллятивам, 
а лексический фон таких единиц основан на ассоциациях, связанных непосредствен-
но с денотатом и языковым знаком [1, c. 20–41]. В структуре фонового значения вы-
деляют два основных вида национально-культурной информации: индивидуальную и 
групповую (формирующую ассоциации по различным выводам: по стилевой принад-
лежности, по возрасту имени, изобразительным или музыкальным произведениям, по 
включенности в литературные произведения, по отношению к религиозным взглядам 
и т. п.) [1, c. 20–41]. Национально-культурный компонент, содержащийся в ониме, вхо-
дит в периферию семантической структуры имени собственного и связан с экстралинг-
вистическими факторами. Данные ономастические единицы можно рассматривать 
как свернутый текст, который «состоит из нескольких логико-информационных моду-
лей» [2, с. 6]. Эргонимы отражают языковую и национально-культурную специфику 
региона, формируют лингвокультурное пространство современного города, фиксируют 
изменения в социальной, экономической жизни города.

Первые исследования эргонимических единиц появляются в середине ХХ века 
(В.А. Никонов, А.В. Суперанская и др.), в последние десятилетия эргонимы и 
другие периферийные ономастические единицы исследуются в функциональном, 
прагматическом, коммуникативном, структурно-семантическим, сравнительно-
сопоставительном аспектах (М.В. Горбаневский, С.В. Земскова, И.В. Крюкова, А.М. Ме-
зенко, М.Я. Новичихина, В.И. Супрун, Е.В. Тихоненко, Т.В. Шмелёва и др.). 

Языковой облик г. Мозыря и г. Колчестер является недостаточно изученным. Анализ 
этого онимного материала позволяет зафиксировать смену ценностных ориентиров, 
моделей поведения и ментальных стереотипов, поэтому исследование принципов и спо-
собов номинации данных единиц, установление их мотивирующих основ способствует 
выявлению закодированной в именах собственных информации о национальной куль-
туре, содержащейся в значениях топооснов. Цель исследования обусловлена необходи-
мостью выявления национально-культурной специфики таких номинаций, семантики 
их апеллятивов, которая характеризует определенный культурный код носителей языка. 
Материалом исследования послужили названия коммерческих объектов города Мозырь 
(Беларусь) и города Колчестер (Великобритания).

Национально-культурный компонент проявляется в мотивировочных признаках, 
которые номинатор использует в названии. Эргонимы данных регионов представляют 
собой субъектные, объектные, адресные и локативные названия [4, с. 36]. Отсубъектные 
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онимы г. Мозыря включают антропонимический компонент: наименование Ариана1 
соотносится с антропонимом Ариана. Название торгового объекта Надежда Плюс про-
исходит от имени собственного Надежда и лексемы плюс, которая указывает на допол-
нительные услуги, наименование салона красоты Катрин–плюс мотивировано именем 
собственным Катрин, что является французским вариантом имени Екатерина. Как из-
вестно, Франция всегда являлась эталоном моды и красоты. В эргонимии г. Колчестер 
отсубъектные онимы также являются частотными. Наименование магазина женской 
одежды Dorothy Perkins образовано от антропонима Dorothy Perkins, собственника тор-
гового объекта. Эргоним H&M (магазин одежды) образован от заглавных букв фамилий 
владельцев магазина ‘H и M, Hennes & Mauritz’. Оним Hobbs (магазин женской одежды) 
соотносится с антропонимом Hobbs. Эргонимы Vinny’s Restaurant, Jenkins Café содержат 
имена собственные Vinny, Jenkins. Наименование Tamar Building Products имеет в своем 
составе имя собственное Tamar, а также лексемы building ‘строительные’, products ‘ма-
териалы’. Оним P.J.Birkin building contractors содержит имя владельца P.J. и фамилию 
Birkin, а также лексемы, указывающие на сферу оказываемых услуг: building ‘строитель-
ные’ и contractors ‘подрядчики’. 

Частотными в эргонимии города Мозыря являются ономастические единицы, обра-
зованные от апеллятивов, которые непосредственно указывают на характер деятельно-
сти: оним Могилевмебель (продажа мебели), название объекта Чай и кофе информирует 
об ассортименте (продажа чая и кофе). Ономастическая единица Ангел (ритуальные 
услуги) подчеркивает сферу деятельности данного объекта (апеллятив ангел соотно-
сится с умиротворением и покоем). Наименование тренажерного зала Iron King обра-
зовано от английских лексем iron ‘железо’ и king ‘король’, что также свидетельствует о 
предоставлении спортивных услуг. Эргоним Искусство камня содержит информацию 
про деятельность объекта – дизайн квартир с элементами камня. Оним уДачный магазин 
(все для сада и огорода) мотивирован апеллятивами магазин и уДачный, при этом 
графическое оформление названия объекта вызывает ассоциацию с лексемой удачный. 
Название Айти лавка способствует созданию образа востребованного в современном 
мире информационных технологий магазина компьютеров и компьютерных аксессуа-
ров, в котором проявляется национальная коннотация за счет компонента лавка, имею-
щего праславянское происхождение. В некоторых названиях Мозыря английские лексе-
мы передаются при помощи транслитерации, что говорит о распространенности данных 
единиц и их доступности для понимания в социуме: кафе Хот пицца (hot ‘горячий’), 
кофейня Кофе Саунд (sound ‘звук’), магазин детских колясок БебиБосс (baby ‘ребе-
нок’), магазин профессиональной косметики Бьюти (beauty ‘красота’), садовый центр 
ГринМaркет (green ‘зеленый’, market ‘рынок’). 

Оним ТеремЪ (ресторан), которым в Древней Руси называли жилое помещение в 
вверхней части здания, содержит в своей семантике культурно-национальный компо-
нент. Выражению национальной коннотации способствует также использование Ъ в 
конце слова по церковнославянским правилам до реформы русского правописания 1917-
1918 гг. Такие особенности орфографии были выявлены и в других эргонимах: магазин 

1 Тут и далее примеры приводятся в соответствии с их формой, указанной на информационном 
портале. 
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Экономъ, мебельный салон Кентъ. Графическое оформление характеризует данные за-
ведения как что-то давно существующее и заслуживающее доверия.

Отобъектные эргонимы г. Колчестер также указывают на характеристику заведений. 
Название магазина мужской одежды Style essential ‘основной стиль’, может указывать 
на наличие базового гардероба мужчины. Наименование торгового объекта Bestdays 
Vintage содержит лексемы best days ‘лучшие дни’ и лексему vintage ‘винтаж’, которая, 
в свою очередь, указывает на ассортимент данного магазина. Эргоним Lumber & Mill-
work включает в себя лексемы lumber, millwork ‘пиломатериалы и столярные изделия’, 
ономастическая единица Artistic Stone Carving соотносится с апеллятивами artistic stone 
carving ‘художественная резьба по камню’. Эргоним Decorative Molding Ideas мотивиро-
ван лексемами decorative molding ideas ‘декоративные идеи для молдинга’.

Адресные номинации г. Мозыря содержат указание на целевую аудиторию. Онома-
стическая единица café Gurman’s мотивирована французской лексемой гурман (gour-
mand) ‘любитель и ценитель изысканных блюд’. Название магазина Нафтавик (продук-
ты питания) соотносится с лексемой нафтавік (рус. нефтяник) и указывает на целевую 
аудиторию (район города, в котором проживали работники нефтеперерабатывающего 
завода). Кофейня Зачётный кофе расположена на улице Студенческая, на которой на-
ходится университет, т.е. потенциальные посетители данного заведения – студенты, у 
которых лексема зачетный ассоциируется с положительным результатом экзаменацион-
ной сессии. В Колчестере названия коммерческих объектов также указывают на адреса-
та. Наименования магазина свадебных принадлежностей Serenity Brides соотносится с 
лексемами serenity ‘безмятежность, спокойствие’ и bride ‘невеста’. Оним Heroes Fitness 
store (магазин спортивного инвентаря) состоит из апеллятивов heroes ‘герои’, fitness store 
‘фитнес-магазин’. 

В названиях исследуемой группы, как в наименованиях г. Мозыря, так и г. Колчестера, 
выявляется иноязычный компонент. Наименование пиццерии Pizza Smile мотивировано 
апеллятивами рizza и smile ‘улыбка’. Название кафе Joy соотносится с английской лек-
семой joy ‘радость’. В городе Колчестер распространены лексемы итальянского языка: 
Cafe Bellissimo, Caffè Nero, Sorano’s restaurant. Название кафе Cafe Bellissimo мотиви-
ровано апеллятивом bellissimo ‘красивый’, ‘прекрасный’. Наименование объекта Caffè 
Nero происходит от лексемам caffe и nero ‘черный, темный’. Данное название кафе полу-
чило из-за интерьера, выполненного в темных тонах. 

Локативно-ориентированные названия представляют собой номинации с 
апеллятивами дом, империя и др. Эргоним Trimhouse образован от лексем trim ‘отделка’ 
и house ‘дом’. Оним House of Gain мотивирован апеллятивами house ‘дом’ и gain ‘уси-
лие, старание’. Наименование магазина Mountain Warehouse (спортивная одежда, обувь) 
происходит от лексем mountain ‘гора’ и warehouse ‘товарный склад, большой магазин’, 
что может указывать на большой выбор товара. В наименовании объекта Cafe 59 вы-
явлен нумеративный компонент 59, свидетельствующий о местонахождении данного 
кафе (59 N Station Rd, Colchester CO1 1RQ, Великобритания’). Эргоним Seaview café 
(кафе) указывает на локализацию, от апеллятива seaview ‘вид на море’. Наименование 
Colchester Academy Sport Center соотносится с топонимом Colchester и лексемами 
academy ‘академия’, sport ‘спорт’ и center ‘центр’. В названии объекта Building Services 
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Essex выявлен топоним Essex ‘графство на юго-востоке Англии’, лексемы building services 
‘строительные услуги’.

Ономастическая единица Чистый дом содержит указание на сферу деятельности, а 
именно на торговлю средствами бытовой химии и гигиены, так как мотивировано лек-
семами чистый и дом. Эргоним Империя (продажа дверей) соотносится с апеллятивом 
империя ‘значимая держава’. Эргоним Остров чистоты и вкуса содержит лексему 
остров ‘часть суши, окруженная водой’. Нумеративный компонент, указывающий на 
порядковый номер объекта в торговой сети, также зафиксирован в эргонимии г. Мозыря 
(Магазин № 11 (рус.), Магазин № 6). Название Цветы в Мозыре включает в себя ойконим 
Мозырь. Оним Припять-4 соотносится с гидронимом Припять. 

Таким образом, наиболее частотными в эргонимии Мозыря и Колчестера являются 
объектно-ориентированные названия, указывающие на характер деятельности объекта, 
частично на качество услуг. Эти эргонимы мотивированы апеллятивами, указывающими 
на сферу деятельности (Канцтовары, Belle love clothing), на вкусовые и другие особен-
ности (Sip & Tuck, Искусство камня). Субъектные наименования Мозыря мотивированы 
преимущественно именами владельца заведения, при этом фамилия собственника 
объекта в составе эргонима представлена в единичных случаях. В эргонимии Колчестера 
частотными являются онимы, содержащие фамилию владельца (Hobbs). Наиболее про-
дуктивной в группе эргонимов-локативов является лексема дом (Trimhouse, Чистый 
дом), выявлены также апеллятивы остров, империя (г. Мозырь), В названиях исследу-
емой группы, как в наименованиях объектов Мозыря, так и Колчестера, зафиксированы 
отгидронимные названия (Припять-4) и отойконимные единицы (Мозырь, Colchester). 
Эргонимы, указывающие на целевую аудиторию, не являются продуктивными в 
эргонимии исследуемых регионов, что свидетельствует о желании номинаторов сделать 
название более общим, рассчитаным на больший охват потенциальных потребителей.

Изучение культуры региона, отраженной в ономастических единицах, способствует 
осмыслению менталитета носителей языка, раскрытию их духовного уровня. Выявление 
национально-культурного компонента эргонимов позволит в дальнейшем рассмотреть 
субстанциональную и концептуальную поликодовость данных наименований.
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НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ КОМПОНЕНТ В ЕРГОНІМІЇ 
(НА МАТЕРІАЛІ ЕРГОНІМІВ М. МОЗИР (БІЛОРУСЬ)  

І М. КОЛЧЕСТЕР (ВЕЛИКОБРИТАНІЯ))
У статті розглянуто назви об’єктів м. Мозиря (Білорусь) і м. Колчестер 

(Великобританія). Виявлено національно-культурні особливості найменувань 
комерційних об’єктів цих міст. Визначено апелятиви, якими мотивовані онімні одини-
ці цього типу, що вказують на послуги, їхню якість, характер асортименту; выявлено 
номенклатурні терміни, типові для цих онімів.

Ключові слова: онім, онімний простір, ергонім, спосіб номінації, апелятив.
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NATIONAL-CULTURAL COMPONENT IN ERGONYMY  
(BASED ON THE ERGONYMES OF MOZYR (BELARUS)  

AND COLCHESTER (GREAT BRITAIN)
The article deals with the nomination of the objects of Mozyr (Belarus) and Colchester 

(Great Britain). The national and cultural features of the names of commercial objects are re-
vealed. The appellatives by which these noun units are motivated are determined; the lexemes 
which indicate the nature of the services and the quality are stated; nomenclature terms typical 
of these onyms are revealed.

Key words: оnym, onomastic area, ergonym, methods of nomination, аppellative. 
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КУЛЬТУРНО-НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОСЛОВИЦ  
И ПОГОВОРОК 

(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО, РУССКОГО И БЕЛОРУССКОГО 
ЯЗЫКОВ)

Статья посвящена выявлению культурно-национального компонента части посло-
виц и поговорок английского, русского и белорусского языков. Исследование представле-
но в виде компаративного анализа наиболее употребляемых языковых единиц.

Ключевые слова: пословицы, поговорки, менталитет, национальная специфика, 
сравнительный анализ.

Менталитет народа – носителя определенного языка - обязательно будет отображен в 
его языке. Языковые единицы в разной степени способны быть «зеркалом души народа», 
но безусловным лидером в этом отношении, как считают практически все современные 
лингвисты, будут фразеологизмы, а также пословицы и поговорки [2]. Целью данной 
статьи будет выявление и сопоставление культурно-национальной специфики наиболее 
употребляемых английских, русских и белорусских пословиц и поговорок.

Данные устойчивые выражения отражают менталитет, национальную специфику 
определенной культуры, реализуя скрытые или переносные значения, а также посредством 
различных семантических средств. Анализ ряда пословиц и поговорок с точки зрения их 
культурно-национальной специфики позволил нам выделить четыре категории:

1) Пословицы и поговорки, выражающие универсальные идеи, правила поведе-
ния в обществе, истины, характерные для большинства культур. Например, поговорка 
Любовь слепа существует также и в английском (Love is blind), белорусском (Любоў 
асляпляе), да и в других языках. Такие общеизвестные выражения – это концентрация 
народного опыта.

Следует отметить, что зачастую очень трудно установить источник пословиц и по-
говорок, так как многие возникли еще в дописьменную эпоху и являются достаточно 
абстрактными утверждениями, которые в целом аккумулируют многовековой опыт чело-
вечества: Be swift to hear, slow to speak - Слово – серебро, а молчание – золото – Слухаць – 
добрай рады не шкодзіць; He who hesitates is lost- Промедление смерти подобно; Never 
put off till tomorrow what can be done today – Никогда не откладывай на завтра то, что 
можно сделать сегодня – Адклад не ідзе на лад; Out of sight, out of mind – С глаз долой, 
из сердца вон. 

Большинство общенациональных пословиц и поговорок основаны на единых источ-
никах:
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•	 Библии: Пусть тот, кто без греха, первым бросит в меня камень, ср. англ. Let 
he who is without sin cast the first stone. Дух желает, но плоть слаба, ср. англ.The spirit is 
willing, but the flesh is weak.

•	 Высказываний знаменитых писателей, общественных деятелей, чье творчество 
питает различные культуры на многих веков: Slow and steady wins the race – Медленный 
и надежный выигрывает гонки (Эзоп), ср. русск.; Strike while the iron is hot – Куй железо, 
пока горячо (Chaucer); Brevity is the soul of wit – Краткость – душа ума (Shakespeare).

2) Пословицы и поговорки, характеризующие определенную культуру, народ, со-
циальную группу или профессию. Например, поговорки американских индейцев часто 
выражают идею о священности земли (Take only what you need and leave the land as you 
found it «возьми только то, что тебе нужно, и покинь землю такой, какой ты ее на-
шел»). Часть русских и белорусских устойчивых выражений с компонентом земля могут 
быть связаны с символикой смерти, разрушения: сравнять с землей, на чорную зямлю 
скапытаваць [3, с. 54]. Идея духовности представлена в выражениях Wisdom comes only 
when you stop looking for it and start living the life the Creator intended for you («мудрость 
приходит тогда, когда ты перестаешь искать ее и начинаешь жить той, жизнью, ко-
торая тебе предначертана»). Идея морали представлена в выражениях An evil deed re-
mains with the evildoer «злой поступок остается у злодея» - Что посеешь, то и пожнешь. 
Широко представлены такие понятия, как предусмотрительность, осторожность: It is ill 
to waken sleeping dogs («опасно будить спящих собак») – Не буди лихо, пока оно тихо. 
First think, and then speak («сначала подумай, потом говори») – Семь раз отмерь – один 
раз отрежь. You cannot judge a tree by its bark («вы не можете судить о дереве по его 
коре») – По одежке встречают, а по уму провожают [4]. 

3) Пословицы и поговорки, выражающие схожую идею, но разными лексически-
ми средствами. Другими словами, в их основе лежит один и тот же образ, но дословный 
перевод в этом случае невозможен. Например, английская поговорка Brown, Jones and 
Robinson эквивалентна русской Иванов, Петров, Сидоров и употребляется по отноше-
нию к среднестатистическим, обычным людям. Пословица Good wine needs no bush и 
русский эквивалент Хороший товар сам себя хвалит обозначает, что хорошую вещь 
можно сразу распознать, ей не нужна реклама. Пословица A cat in gloves catches no mice 
(«кот в перчатках мышей не поймает») имеет русский и белорусский эквиваленты: Без 
труда не вытащишь и рыбку из пруда – Трэба нахіліцца, каб з ручая напіцца.

4) Пословицы и поговорки, имеющие схожее лексическое оформление, но семан-
тически отличающиеся друг от друга. Чаще всего, в таких высказываниях можно просле-
дить национальный колорит, особенности поведения и образа мыслей народа. Например, 
английская пословица To be born with a silver spoon in one’s mouth и русские варианты 
Родиться в сорочке, Родиться под счастливой звездой различаются в интерпретации. 
В обеих культурах рождение ребенка определяет его судьбу: если родиться «в сороч-
ке», «под счастливой звездой» или «с серебряной ложкой во рту», то будешь счастлив в 
жизни. Но для англичан удача и счастье неотделимы от богатства и социального статуса 
семьи, в то время как для русского человека деньги не играют большой роли, удача мо-
жет прийти к любому. Заметим, что белорусская поговорка Нарадзіцца ў чапцу имеет 
материальную обеспеченность семьи, в которой родился младенец: To be born with a 
caul on one’s head (родиться в колпаке). Иногда случается, что одна и та же поговорка 



147

или пословица в разных регионах страны приобретает свой смысл или коннотацию. В 
таком случае национальность и менталитет непосредственно влияют на интерпретацию. 
Например, английскую пословицу A rolling stone gathers no moss понимают по-разному: 
шотландцы восхваляют в ней преимущества активного образа жизни, в противовес пас-
сивности; для англичан рост мха на камне является метафорой, обозначающей тради-
ции, стабильность, а у русских наоборот – мох может свидетельствовать, в основном, о 
бездействии: Жернова мхом не обрастают. Эта группа в силу присущих ей характери-
стик обладает наибольшим потенциалом для проведения лингвокультурологического и 
страноведческого анализа [1].

 Сравнив английские, русские и белорусские пословицы и поговорки, мы пришли к 
выводу, что существуют:

1) полные соответствия, то есть пословицы и поговорки, вариант которых полно-
стью совпадает по форме и содержанию в перечисленных языках (Somebody is a good 
hand at any job – На все руки мастер – Майстар на ўсе рукі; There is no smoke without 
fire – Нет дыма без огня - Дыму без агню не бывае; The end crowns the work - Конец – 
делу венец – Канец – справе вянец; Liars need long memories - Лжецам нужна хорошая 
память – Ілжываму добрая памяць патрэбна; Health is better than wealth – Здоровье 
дороже денег – Здароўе мілейшае за грошы) [4].;

2) частичные соответствия, то есть пословицы и поговорки, вариант которых не-
сколько отличается (Love sees no fault – Любовь не тюрьма, а сводит с ума – Каханне 
разумнага асляпляе; Fortune favours fools- Дуракам счастье - За дурным шчасце бяжыць; 
Virtue lives when beauty dies («добродетель живет, когда красота уже умерла») – Красо-
та до вечера, доброта навек - Краса да вянца, а розум да канца; Better an egg today than 
a hen tomorrow («лучше яйцо сегодня, чем курица завтра» – Лучше синица в руках, чем 
журавль в небе – Лепш верабей у руце, чым голуб на страсе; No gain without pain («ниче-
го без мук не получишь») - Что мучит, то и учит - Бяда хоць мучыць, ды жыць вучыць;

3) пословицы и поговорки, не имеющие сходных вариантов в анализируемых 
языках (Тише едешь – дальше будешь – ідзі ціха- абмінеш ліха - Slow and steady wins 
the race («медленный и надежный выигрывает гонки»); Mani kiss the hand they wish cut 
off («многие целуют руку, которую хотели бы видеть отрезанной») - На языке мед, а в 
сердце лед – Гаворыць па-беламу, а ломіць па-чорнаму; The evil field will evil yield («худое 
поле родит худое») - Каковы сами, таковы и сани – Якое дрэва, такі і клін, які бацька, 
такі і сын; Beware a silent dog and still water («бойся молчащей собаки и тихой воды») – В 
тихом омуте черти водятся – Ціхая свіння глыбока рые; As the old cock crows, so crows 
the young («молодой петух поет так, как старый») – За что батька, за то и дети – 
Што робіць воўк, тое і ваўчаняты [4].

Проведенный анализ позволяет сделать достаточно ожидаемый вывод о сходном 
лингвокультурном типе белорусского и русского языков, обусловленном не только их 
генеалогическим родством, но и целым рядом экстралингвистических факторов: этниче-
ских, географических, политических, культурных, исторических и многих других. Вы-
бранный нами для сопоставления один из германских языков – английский – демонстри-
рует, безусловно, меньше общих черт, но и те, что выявлены, лишний раз доказывают, 
что все мы - «братья одной крови».
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Как видим, изучая сходства и различия, можно расширить не только лингвистиче-
ские, но и страноведческие знания, а значит, понять (правда, в разной степени) особен-
ности мировосприятия каждого народа.
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Стаття присвячена дослідженню сучасного етапу розвитку релігійно-християнської 
терміносистеми. Схарактеризовано розвідки науковців щодо класифікування та тема-
тичного поділу; закцентовано увагу на лексико-семантичній структурі та граматичних 
характеристиках релігійно-християнської термінології.
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Одним із базових концептів культури є віра, а мову й релігію вважають важливими 
формами суспільної свідомості. Тому дослідження процесів становлення й функціювання 
терміносистеми релігії будь-якої мови є актуальним у теоретичному і практичному плані.

Релігійно-християнській лексиці як розряду лексичних одиниць характерне спільне 
стильове значення, яке, нашаровуючись на предметно-поняттєвий зміст, виступає ком-
понентом загальної семантики та вказує на усталене вживання лексеми в конфесійному 
різновиді сучасної української літературної мови, тобто несе додаткову «непредметну» 
інформацію й точно сигналізує про сферу побутування слова, у якій його денотативно-
сигніфікативний елемент передається оптимально. Сьогодні це лексика, яка входить у 
всі галузі життя людини ̶ від внутрішньої мисленнєвої розмови з Богом до офіційних 
публічних виступів та спілкування в соціальних мережах. Побутування церковно-христи-
янських слів у сучасному дискурсі ̶ явище багатогранне, однак вивчене ще недостатньо, 
що й зумовило актуальність нашого дослідження. Предметом нашої розвідки є лекси-
ко-семантична та граматична характеристика релігійно-християнської термінології.

Українська релігійно-християнська лексика загалом й окремі лексико-семантичні 
групи у її складі неодноразово були об’єктом лінгвістичних розвідок. Серед українських 
славістів найбільше досліджував богословську термінологію Олекса Горбач [Горбач 
1988]. У своїй праці «Українська народна релігійно-християнська термінологія і лек-
сика» він детально заналізував становлення й розвиток української богословської 
термінологічної системи в загальнослов’янському контексті, подав взірці класифікації 
богословських термінів, показав різні погляди на цю проблему, проте не виділяв термінів, 
пов’язаних із християнським віровченням. Проблему української церковної лексики на-
магався розглянути й перемишльський журналіст Євген Грицак у працях «Вплив церк-
ви й релігії на українську мову» та «Народна Великодня термінологія» [Грицак 1934]. 
Цікавою є праця Мар’яна Юрковського «Староукраїнська богословська термінологія». 
За його підрахунками, тільки у «Словнику української мови XIV-XV століть», побу-
дованому на пам’ятках світського характеру, є 280 богословських термінів (приблиз-
но 3% усіх реєстрових слів словника). Також Юрієм Осінчуком досліджено історію 
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богослужбово-обрядової лексики української мови [Осінчук 2008], а Наталія Пуряєва 
дослідила формування української церковно-обрядової термінології на матеріалі назв 
богослужбових предметів [Пуряєва 2001].

Цікаво, що у сучасному мовознавстві існує декілька лексем, що відображають дено-
тативне значення термінної лексики конфесійного стилю: сакральна, богословська, цер-
ковна (літургійна, богослужбова), релігійна (у широкому та вузькому значенні) тощо. Як 
зазначає дослідник Віталій Пітин, названі терміни не є тотожними, оскільки богослуж-
бова, літургійна, церковна, релігійна лексика відображає передусім її функційне при-
значення, а сакральна, богословська ̶ статусну характеристику [Пітин 2018, с. 139–143]. 
Відповідно, церковно-релігійними термінами слід вважати слова чи словосполучення, які 
позначають церковно-релігійні поняття та предмети, вступають у системні відношення з 
іншими словами, утворюючи обмежено відкриту систему, для якої характерні полісемія, 
синонімія, антонімія. До зазначених терміноодиниць належать лексеми, безпосередньо 
пов’язані з вірою, християнськими обрядами, храмовими спорудами та реаліями церков-
ного вжитку. Заслуговує на увагу спроба розмежувати поняття «релігійна термінологія», 
«сакральна термінологія», «християнсько-богословська термінологія». Термін релігійна 
термінологія має узагальнюючий характер і містить одиниці на позначення понять інших 
релігій. Термін сакральний використовують у контексті Святого Письма та богослужінь, 
він має обмежену сферу функціонування. Християнсько-богословська терміносистема 
̶ це складна структура, яку формують ієрархічно зорганізовані в систему тематичні гру-
пи термінів на позначення понять, предметів та явищ богослов’я. Цікаво, що термін 
конфесійна лексика мовознавці використовують нечасто, а більш уживаним є номінація 
сакральна лексика. Сакральна лексика української мови базується на трьох традиціях: 
грецькій, церковнослов’янській та власне українській. У різні періоди існування 
змінювалася її лінгвістична домінанта. Якщо на початку виникнення українська хри-
стиянська церква перенесла церковний обряд з греко-візантійської культури через пере-
клад його старослов’янською мовою, то останні століття свідчать про зростання влас-
не української мовної орієнтації. Існують періодизації розвитку конфесійного стилю 
української мови. Ірина Павлова визначає такі хронологічні межі конфесійного стилю 
української мови: 1) конфесійний стиль початкового етапу (IX – XII) (давньокиївська 
доба); 2) конфесійний стиль XIV – до кінця XVII ст. (доба Реформації); 3) конфесійний 
стиль кінця XVII – першої половини XIX ст. (доба масової русифікації); 4) конфесійний 
стиль другої половини XIX – 20-их років XX ст. (доба чергування періодів національного 
піднесення із суворими заборонами всього українського); 5) конфесійний стиль 30-80-их 
років XX ст. (доба застою, діаспорний етап); 6) конфесійний стиль 90-их років XX ст. 
(доба нового відродження). Сакральна ж лексика української мови новітнього періоду 
сформувалася в XX ст., хоча багато мовознавців акцентують на вирішальному впливі 
періоду Реформації на процеси українізації сакральної лексики. Багатовікова христи-
янська традиція української церкви, дохристиянський період у культурі наших предків 
дозволяють говорити про глибинність духовних традицій українського народу [Павлова 
2001, с. 6–8]. Загалом сакральну термінологію поділяють на такі групи: 1) назви релігій: 
християнство, іудаїзм, мусульманство, зороастризм, конфуціанство, джайнізм; 2) наз-
ви релігійно-світоглядних понять і категорій: апокаліпсис, безсмертя, смерть, вічність, 
небуття, нірвана, екстаз, воскресіння; 3) назви нематеріальних осіб (суб’єктів): Бог, 
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ангел, демон, дух, привид; 4) назви позачасопросторових (нематеріальних, духовних) 
цінностей: небеса, небо, пекло, рай, чистилище, шеол; 5) власні назви та імена релігійних 
діячів: Галілея, Юдея, Єрусалим, Мекка, Голгофа, Ісус Христос, Будда, Конфуцій, 
Махавіра, Зороастр, Гуру Нанак, Ісрафіл; 6) назва священних книг і їхніх частин: Біблія, 
Тора, Коран, Книга Мормона, Буття, Пісня Пісень, Євангеліє, Сура; 7) назви процесів 
і станів релігійної практики: анафема, молитися, причащати, освячувати, благослов-
ляти; 8) назва осіб за певною ознакою: біснуватий, грішний, спокушений: 9) назви над-
природних явищ (чудес): стигмати, мироточіння, пророцтва; 10) назви типів святості: 
мученик, великомученик, священномученик, преподобний, рівноапостольний; 11) наз-
ви Таїнств та благочестивих обрядів: Хрещення, сповідь, Євхаристія, похорон, благо-
словення їжі та пиття, освячення ікони. 12) назви релігійного персоналу: священик, 
єпископ, монах, гуру, пророк, учитель Корану, раввін, жрець; 13) назви свят та шанова-
них періодів: Різдво, Пасха, Рамадан, свято Кучок, Ханука; 14) назви культових споруд, 
приміщень та їхніх частин: храм, катакомба, кладовище, монастир, келія, синагога, ме-
четь; 15) назви знарядь, предметів і знаків релігійної практики: Престол, копіє, чаша, 
ладан, мощі, хрест, священний вогонь, священне колесо; 16) назви релігійних відправ, 
молитов, пісень: Літургія, Вечірня, Вірую, Отче наш, Намаз [Яремчук 2011, с. 117–120].

Особливістю лексико-семантичної характеристики термінів релігії є те, що вони 
поєднують у собі властивості терміна й загальновживаного слова. На думку П. С. Ду-
дика, «сакральна лексика української мови тематично спеціальна, стандартна, дещо 
незвичайна, особлива, чітко відмежована від лексики інших стилів» [Дудик 2005, с. 91]. 

У сакральній лексиці існують терміни, що не мали і не мають поза конфесійним 
стилем якогось стильового значення. Вони є загальновживаними або нейтральними: 
хліб, брат, учитель, вино, сестри, батьки, вінець, вода, дзвінок, крісло, чаша, свічка ̶ 
такі загальновживані терміни подає Наталія Пуряєва у Словнику церковно-обрядової 
термінології. Серед загальнорелігійних найменувань умовно виділяють номени на по-
значення конкретних релігійно-міфічних осіб та біблійних персонажів. Номени на по-
значення конкретних релігійно-міфічних осіб та біблійних персонажів, що є загальними 
назвами (апостол, святитель, преподобний, ангел, пророк, святі), сьогодні характерні 
текстам спеціальної історичної тематики, коли є потреба розтлумачити легенду, 
міфологічний сюжет тощо. Серед назв загальних релігійно-культурних понять зазвичай 
переважають іменники (релігія, божественність, духовність, віра, потойбіччя, забобо-
ни та ін.) [Навальна 2013, с. 14–17]. Проте у конфесійному стилі є загальновживані ви-
рази, які набули сакрального забарвлення й мають специфічну, конфесійну конотацію. 
Деякі з них шляхом перенесення й символізації набули конфесійного стилістичного зна-
чення. Наприклад, слово «чаша» означає долю («випити чашу до дна» ̶ терпеливо знести 
всі незгоди життя; «гірка чаша» ̶ дісталася важка доля; «нехай мене обминає чаша сія»  ̶
нехай буде все добре), слова «хліб» і «вино»  ̶їжа (хліб ̶ тіло Христа, а вино ̶ кров), слово 
«дорога» ̶ це життя [Жалко 2014, с. 90–92]. А натомість знижені, просторічні одиниці 
не притаманні сакральній лексиці та їхнє використання є виявом певного невігластва у 
відношенні до Господа Бога. У сакральних текстах природними є численні іншомовні 
лексичні запозичення. З погляду походження словниковий склад їх неоднорідний. Значне 
угруповання утворюють грецькі запозичення, помітними є лексеми з латинської мови. 
Це здебільшого конфесіоналізми лексико-тематичного ряду «теологія», проте латинські 
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назви трапляються й у інших групах. У молитвах функціюють лексеми, котрі мають 
відповідники як у грецькій, так і в латинській мові. Окреме місце займають терміни 
польсько-латинського походження. Важливо наголосити, що сакральна лексика твори-
лася й на слов’янському мовному ґрунті. Тому в сучасних молитвах особливо поширені 
старослов’янізми, а саме: а) складні слова з першими компонентами благо-, бого-, добро; 
б) слова з префіксами воз-, пре-, пред-, со-; в) слова із суфіксами -ство, -тва, -тель; г) 
слова з є, ю на початку відповідно до східнослов’янських о, у; д) слова з неповноголо-
сими ра, ла, яким в українській мові відповідають повноголосі -оро, -оло [Жалко 2014, 
с. 90–92].

Для синтаксису сакрального стилю характерний інверсійний порядок слів, що 
підкреслює урочисту піднесеність мови. Поширені повтори слів, словосполучень і ре-
чень, з допомогою яких наголошується та чи та думка. Мова культових творів, що апелює 
до душевних переживань людини, дуже образна, містить багато епітетів, порівнянь, ме-
тафор, алегорій, символів, слів та виразів із переносним значенням.

Вивчаючи граматичну структуру термінів, лінгвісти виділяють такі типи 
термінологічних одиниць: 1) прості: непохідні (терміни, які на синхронному зрізі не 
мають мотиваційних слів) і похідні (терміни, у яких можемо виділити мотиваційні ос-
нови й словотворчі афікси); 2) складні (терміни, у яких можна виділити дві основи); 
3) складені (терміни-словосполучення); 4) терміни-символи й терміни-напівсимволи. 
Більшість однокомпонентних термінів представлені іменниками, оскільки номінація є 
носієм найважливіших змістів у пізнанні дійсності. Термінами є також прикметники 
(переважно субстантивовані) та дієслова й прислівники.

До взірців похідних термінів входять суфіксальні, префіксальні, префіксально-
суфіксальні, постфіксальні слова-терміни. Серед словотворчих афіксів переважають 
суфікси: -ськ-, -ниць-, -ець-, -ів-, -ува-, -інн-, -ств-(-цтв), -к-, -анн-, -ищ-, -тель-, -енн-, 
-уванн-. Обмежено вживають у словах суфікси: -оньк-, -ачк-, -ок-, -еньк-, -чик-, -ечк-, 
-ечок-, -іньк-, -очк-, -ат-. Ці суфікси притаманні похідним утворенням від слова Бог, 
які вказують на продуктивність словотвірного гнізда з константою Бог. Найбільшу 
словотвірну активність сакральної лексики української мови виявляють суфікси: -ува-
, -ств-, -ник-, дещо меншу -ськ-, -ниц-, -ник-, -ин. Поодинокими є лексеми, утворені 
за допомогою суфіксів: -ан-, -ир-, -к-, -их-, -ил-, -іств-. Сакральній лексиці переваж-
но характерні складні слова: Богочоловік, благовіст, богослужіння, Богоявления, 
Велшоговіння, водохрещення, головопреклоніння, дароносниця, двопіснець, жезлоносець, 
книгодержець,колінопреклоніння, Місяцеслов, Молитвослов, всеприступність, водо-
свяття, рукопокладення, священнодія, хлібопреломлення, Часослоь* хрестоносець, хре-
стовоскресний, церковнослужитель, чудотворець, триєдиний тощо [Пуряєва 2001].

Отже, між загальновживаною релігійно-християнською лексикою й термінологією 
відбувається постійна взаємодія. Терміни-словосполучення творяться за синтаксичними 
законами української літературної мови. Утворення багатокомпонентних термінів, їхній 
перехід від первинних до багатослівних одиниць відбувається поетапно і, відповідно, 
супроводжується переоформленням й ускладненням синтаксичної моделі. Терміни-
словосполучення ̶ зручний засіб виділення диференційних ознак базового поняття впро-
довж систематизації термінологічних одиниць на позначення релігійно-християнських 
понять. Саме терміни-словосполучення здатні з найглибше відобразити необхідні 
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диференційні риси іменованого поняття та завдяки їм легше, аніж іншими словотвірними 
засобами, передати належність до класифікаційного ряду, сформованого за родо-видо-
вим відношенням понять. Тенденцію до утворення стрункої структурно-семантичної 
системи поділом родових понять на видові та встановлення відношень між ними можна 
виявити в межах кожної тематичної групи термінів.

 Структурно терміни-словосполучення формують за різними твірними моделями 
та є дво-, три- та багатокомпонентними. Усі вони побудовані за моделями підрядної 
залежності компонентів ̶ узгодження й керування ̶ та їх поєднання. Кількість компонентів 
може збільшуватися залежно від актуальності допоміжного складника, який виконує 
функцію уточнення в класифікаційній схемі. Багатокомпонентні конструкції створені 
за принципом послідовного синтаксичного зв’язку між їхніми складниками. Наявність 
багатослівних терміноодиниць актуалізує питання про межі складеного спеціального 
найменування, про можливість сприйняття його як цілісного позначення. 

Summary: The article deals with the study of modern stage of the religious-christian termino-
logical system development. The scientifical works as for the classificataion and topical division are 
characterised, attention is paid to the lexico-semantical structure and grammatical characteristics of 
the religious-christian terminology.

Key words: religious-christian terminological system, topical division, lexico-semantical charac-
teristic, grammatical division
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УДК 820 – 3.0.821
Осипов П.І., канд. філол. наук, професор 
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Миколаїв

ДО ПИТАННЯ СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОГО УПОРЯДКУВАННЯ 
ЛЕКСИКИ. МЕЗОНІМІЯ

(НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ)

Стаття продовжує чисельні спроби системно-структурного упорядкування лекси-
ки з урахуванням її соціального характеру та відкритості. Точкою відліку при цьому 
слугує феномен антонімії. Зазначено, що відношення, окреслені антонімічною парою, не 
завжди можуть бути вираженими у двійковій системі «так» чи «ні». 

Основну увагу дослідження зосереджено на одному з видів протилежностей, – 
контрарній, де поряд з видовими поняттями «Х» і «Y» можлива поява третього серед-
нього «Z», що суттєво доповнює і завершує антонімічну парадигму. Лексичні одиниці, 
що на парадигматичній осі займають проміжне, серединне положення, названо мезо-
німами. Дана категорія лексичних одиниць не була об’єктом лінгвістичних досліджень, 
що визначає актуальність проблеми і новизну доробку. 

Ключові слова: антонімія, мезонімія, контрарна протилежність, порівняння, час-
тина мови, системна організація.

Соціальний характер та відкритість лексичної системи все більше стають предмета-
ми лінгвістичного аналізу на відміну від інших мовних рівнів. Переконливим свідченням 
цього слугує поява значної кількості спеціальних лінгвістичних досліджень, присвяче-
них вивченню даної проблеми [4; 5; 6]. Значна увага зосереджується при цьому на синх-
ронному аналізі словникового складу у взаємодії із системним упорядкуванням лексики 
як складової частини мовної макросистеми. 

Даючи характеристику певному сегменту лексики, мовознавці стикаються не лише 
із сумою слів, а також із визначеною системою співвідносних і взаємопов’язаних фактів. 
Одним із таких компонентів лексико-семантичної системи слугують антоніми, головною 
особливістю яких є, як відомо, наявність у них протилежності значення [2;3;4;5;8]. Діа-
лектичний характер протилежностей значення спричиняє те, що окремі лексичні оди-
ниці, з одного боку, взаємно виключають, а з іншого, зумовлюють і передбачають одна 
одну. Йдеться про протилежні і водночас співвідносні поняття. 

Антонімія представляє собою одну із найважливіших лінгвістичних універсалій, 
один із найбільш суттєвих вимірів лексико-семантичної системи мови. Підґрунтям слу-
гують асоціації за контрастом, що відображають суттєві відмінності однорідних за своїм 
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характером предметів, явищ, якостей та ознак. У семантичному полі, де міститься велика 
кількість упорядкованих мовних одиниць, об’єднаних спільним (інваріантним) значен-
ням, антоніми не лише тісно пов’язані між собою (vgl. gegenwärtig – gestrig, vergangen, 
damals, früher, später, damalig, verflössen, usw.), але і з іншими категоріями лексичних 
одиниць, зокрема, ‒ синонімами (gegenwärtig – heutzutage, heute, zurzeit, jetzt, momentan, 
im Augenblick, präsent, heutig, zeitgenössisch u. a.m.) [10]. Серед інших проявів можливі 
також лексико-семантичні варіанти слова, відношення омонімії тощо.

Таким чином, антонімія дає певну систематизацію слів з точки зору їх взаємної про-
тилежності, допомагає усвідомити смисловий контраст мовних одиниць. Додамо, що 
протилежність є одним із проявів істотних особливостей людського розуму і знаходиться 
в основі уяви людини у повсякденному житті, його наукового пізнання, етики, естетики, 
релігії тощо. 

Наші спостереження підтверджують усталену думку [1], що в антонімічні відношен-
ня вступають не всі слова. Це стосується лише таких, що мають якісне, кількісне, часове 
або просторове визначення. Зазначимо, що в лексико-семантичній системі мови їх аналіз 
щодо семантичної й словотворчої структури не завжди може бути вичерпаним власне 
антонімічною парою, а відношення, що окреслені ними, не можуть бути виражені лише 
у двійковій системі «так» чи «ні». 

У даному контексті привертає до себе увагу той факт, що в межах пари діаметрально 
протилежних за значенням слів знаходять місце такі, що на парадигматичній осі займа-
ють проміжне, серединне положення. Домовимось називати їх мезонімами (від грец. me-
sos ‒ середній, проміжний; onyma ‒ ім’я). Додамо, що дана категорія лексичних одиниць, 
а також фразеологічних сполучень, до яких вона входить, практично випадала із поля 
зору мовознавців і не була об’єктом лінгвістичних студій.

Дослідження виконано на матеріалі німецької мови із використанням творів відо-
мих німецьких авторів [9;11;17;21]. Залучені також дані окремих примірників наукової, 
навчально-методичної та довідкової літератури [5;6;14;15;16;18;19;20]. Дослідження 
носить фрагментарний характер. Автор не ставив собі за мету детального висвітлення 
декларованої проблеми, вбачаючи в цьому можливість дискусії та подальших розвідок. 

За результатами досліджень одним із значних чинників утворення мезонімів слугує 
кількісний числівник halb- (напів-), що визначає половинчастість часу, процесу, стану, 
дії тощо; напр.: Er sah sie im halb Dunkel [17: 153]. До цього також: mit halbem Ohr lau-
schen; Halbwelt (einwandfreie Gesellschaft vs. Schlechte Gesellschaft), z.B.: Sie brachte einen 
Hauch von Halbwelt [11: 36]. Словотворення з формантом halb- інколи зміщують вісь 
якості в бік негативного. Z.B.: Nichtskönner seid ihr alles allesamt! Halbkünstler, Dilettan-
ten, halbe Menschen [11: 55]. 

Зазначений числівник halb- активно об’єднується з прикметниками, числівниками 
та займенниками, уможливлюючи при цьому вибудовування антонімічної пари: halb an-
alphabetisch (ausgebildet vs. analphabetisch); halbmodisch (modisch vs. veraltet, nicht mo-
disch); halbbeendet (begonnen vs. beendet); halblaut (laut vs. leise); innerhalb [21]; eine halbe 
Antwort, halbwegs, eine halb verwitterte Villa [11: 52]. Подекуди дублювання форманта 
halb- слугує об’єднанню у незвичну пару протилежностей, що мають ситуативно-кон-
текстовий характер: Halb mit List, halb mit Gewalt…; Etliche Liebespaare die halb stolz, halb 
schämig um sich blickten [11: 73,129]. 
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Числівник halb- об’єднується інколи з прикметником або іншою частиною мови, z.B.: 
das halbdunkle Kabinett; das halb durchsichtige Material; halb verhungert, Ich bin nur halb 
Wirt, halb bin ich Künstler [17: 54,148,153]. Формант halb- не сприяє утворенню мезоніму, 
якщо він вживається у поєднанні з лексичними одиницями, де відсутня будь-яка якісна 
характеристика і де йдеться про вимір часу, стану, назву речовини тощо, а вибудовування 
антонімічної пари залишається проблематичним: die halbe Nacht, die halbe Stunde, Halb-
insel, Halbgreis, Halbleder, Halbschuh, Halbstiefel, Halbmantel u.a.

 У процесі творення й функціонування мезонімів значне місце займають службові 
частини мови. До таких можна, зокрема, віднести прийменник zwischen: zwischen Him-
mel und Erde; zwischen Schwarz und Weiß; zwischen zwei Partnern usw. Активно у цьому 
плані виступають прислівники: allmählich, manchmal, vielleicht, ziemlich, gleich, gleich-
falls u.a.m. Вони позначають неповноту дії, сумнів, припущення тощо, а також певну 
міру або ступінь протилежності й градуальної опозиції, а також сприяють її експлікації: 
…die Gier…wurde allmählich zu einer Art Wut; die jeweilige Stellung; Er hätte Wolff gleich 
sagen sollen (i.e. nicht früher und nicht später) u. v. a [11]. 

Окремі варіанти мезонімії пов’язані з функціонуванням прикметника viel, що зумов-
лено евентуальним вибудовуванням антонімічних пар. Це стосується також похідних 
слів, у складі яких є зазначена лексема: vielleicht, vielmalig, vielmals. Z.B.: Viele begehren 
sie; Vielleicht sitzt er am Kamin; Entschuldige vielmals (wieder kein, noch alle; ganz genau – 
nicht möglich; nie – immer) [11]. 

При утворення мезонімів продуктивним слід вважати формант irgend-, складені сло-
ва з яким функціонують в якості неозначених прислівників чи займенників: irgendein, ir-
gendwann, irgendwas, irgendwelcher, irgendwie, irgendwo etc. Z.B.: …die irgendwo im Kroa-
tischen verheiratet war; Sch. tat irgendeine Äußerung, so zweideutig, dass…; Er musste jetzt 
irgendetwas tun; Ohne irgendwelche Empfehlungen und Vorurteile [17]. 

Помітну роль у формуванні мезонімів відмічаємо у складних сполучників, насампе-
ред – solange, indem, z. B.: Ich werde den Dienst hier solange übernehmen; Ich passe solan-
ge auf [17: 174-175]. Помітну активність проявляють складені (mehrteilige) сполучники: 
bald…bald, mal…mal, teils…teils, entweder…oder, nicht nur…sondern auch та ін. При цьому 
обєднання в антонімічні пари є не завжди логічним і має часто ситуативно зумовлений 
характер: Ich weiß nur, dass weder Verantwortungslosigkeit noch Ziellosigkeit ist; …entweder 
verlor er sich in endlosen Kombinationen oder er arbeitete; …damit die Situation bald vom 
Standpunkt Schwarz, bald vom Standpunkt Weiß ins Auge fassen [21: 79]. Mal mit dem einen, 
mal mit dem anderen [17: 14]. 

На певний ступінь мезонімічності вказує займенник mancher (-e,-s), що позначає не-
визначену кількість осіб або речей, а також займенники einige(s), viele(s), де перший свід-
чить про обмежену кількість, а другий – про значну більшість явищ або властивостей: So 
wie manche andere, nicht mehr und nicht weniger; Viele glauben so…[17: 119,165]; Ich habe 
dazu noch einiges zu sagen [20].

Такі ж властивості проявляють прислівник etwa (ungefähr, annähernd, vielleicht), нео-
значений займенник etwas (ein wenig, ein bißchen), прикметник gering, а також лексичний 
формант irgend, який слугує першим складником до утворення неозначених прислівників 
або займенників: irgendein, irgendwann, irgendwas, irgend etwas; irgendwelcher, irgendwer, 
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irgendwie, irgendwo etc. Z.B.: Er mußte jetzt irgend etwas tun; …was irgendwie öffentliches 
Aufsehen erregen konnte [11]; Und irgendwann möchte ich nach Venedig fahren [17].

Наше дослідження торкається лише окремих сегментів явища мезонімії. Питання да-
леко не вичерпало своєї проблематики. Вивчення феномену мезонімії буде продовжено. 
Автор запрошує зацікавлених осіб до обговорення та дискусії. 
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К ВОПРОСУ СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
ЛЕКСИКИ. МЕЗОНИМИЯ 

(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА)
Статья продолжает попытку системно-структурной организации лексики, 

учитывая ее социальный характер и открытость. Точкой отчета при этом служит 
феномен антонимии. Отмечается, что отношения, очерченные антонимической парой, 
не всегда могут выражаться в двойной системе «да» или «нет».

Основное внимание исследования обращено на один из видов противоположнос-
тей, – контрарной, где, наряду с видовыми понятиями «X» и «Y», возможно появление 
третьего, срединного «Z», что существенно дополняет и завершает антонимическую 
парадигму. Лексические единицы, занимающие на парадигматической оси промежуточ-
ное, срединное положение, названо мезонимами. Данная категория лексических единиц 
практически не была объектом лингвистических исследований, что определяет ее акту-
альность и новизну исследования.

Ключевые слова: антонимия, мезонимия, контрарная противоположность, сравне-
ние, часть речи, системная организация. 
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ON THE ISSUE OF SYSTEM-STRUCTURAL ORDERING  
OF VOCABULARY. MESONYMY  

(ON THE MATERIAL OF THE GERMAN LANGUAGE)
The article continues numerous attempts to systematically structure vocabulary, taking into 

account its social nature and openness. The starting point is the phenomenon of antonymy. It 
is noted that the relations outlined by the antonymous pair cannot always be expressed in the 
binary system «yes» or «no».

The main focus of the study is on one of the types of opposites, namely - the counter, 
where along with the species concepts «X» and «Y» may appear a third middle «Z», which 
significantly complements and completes the antonymous paradigm. Lexical units that occupy 
an intermediate, middle position on the paradigmatic axis are called mesonyms. This category 
of lexical items was not the object of linguistic research, which determines the relevance of the 
problem and the novelty of the work.

Key words: antonymy, mesonymy, counter opposite, comparisons, part of speech, system 
organization. 
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ГЛОТОНІМИ В СУЧАСНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВАХ: 
СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПЛАН

У компаративному дослідженні на матеріалі переважно романських, а також гер-
манських і слов’янських глотонімічних назв і фразеологічних виразів із глотонімами 
простежено процеси метафоричної і метонімічної апелятивації, внаслідок якої сфор-
мувалися переносні значення відповідних лексичних і фразеологічних одиниць, що є 
відображенням певних етно- і соціокультурних особливостей. 

Ключові слова: глотоніми, європейські мови, романські мови, латинська мова, 
етимологія, апелятивація, фразеологізми. 

Мова і культура є нероздільними й невід’ємними складниками людського буття. Зо-
середжуючись на етнолінгвістичному аспекті, зауважимо, що саме названих категорій 
не в останню чергу стосується, що є цілком природним, чимала кількість етнонімічних 
назв. 

Водночас тісно пов’язаними з етнонімікою є глотоніми (або ж лінгвоніми) й сло-
восполучення з відповідними компонентами, а також фразеологізми з глотонімічними 
складниками. 

Зосередьмося на мовах європейського мовно-культурного ареалу, насамперед ро-
манськими, матеріал яких наочно це демонструє. 

Почнімо з прикладу, що ілюструє зв’язок між етнонімами як такими й глотонімами. 
Від назви греків походить, як відомо, виникла в Іспанії, але більше поширена в Латинській 
Америці зневажлива назва gringos [13: 308], стосовна іншомовних іноземців (переважно 
американців), в основі якої – ісп. griego (‘грек’) [16: 304] в історично конотованому пере-
носному значенні ‘незрозуміла мова’ [див., напр., 18: 232]. 

Назви того ж давнього європейського етносу виступають у різномовних сучасних ви-
разах на зразок іт. parlare (in) greco ‘розмовляти грецькою’ з переносним значенням ‘гово-
рити нісенітниці’ [27: 847], ісп. hablar en griego ‘т. с.’ [17: 515], порт. isso para mim é grego, 
букв. ‘це для мене грецьке’, синонімічні франц. c’est du grec pour moi (або навіть c’est 
du grec anglais pour moi, тобто «англійська грека»; зафіксовано також фразу c’est du latin, 
букв. ʻце латина’), англ. it is Greek [25: 366] (to me) – ʻце для мене зовсім незрозуміле’. В 
англомовному контексті в подібному значенні може виступати також Welsh ̒ валлійський; 
валлійська мова’ [див. 9: 112] ‒ англосакси не розуміють британських носіїв кельтських 
мов. 

Спільною історичною основою видається в цьому випадку середньовічний латинсь-
кий вираз Graecum est: non potest legi ‘це грецьке, це не можна прочитати’; пор. гр. αυτά 
για μένα Κινέζικα, букв. ‘це для мене китайська (мова)’, укр. китайська грамота, а та-
кож відповідне російське словосполучення (напр., «Китаеза? Ихняя душа – потемки и 
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китайская грамота» [1: 282]), пор. франц. parler chinois, букв. ʻрозмовляти китайською’ 
у значенні ʻговорити тарабарською (незрозуміло)’ [3: 44]. 

Водночас в англійській мові й досі побутує поширений розмовний вираз pardon (ex-
cuse) my French (букв. ‘вибачте за мою французьку’), що є своєрідним відображенням 
складної історії англо-французьких взаємин, уживаний переважно як вибачення за грубі 
або навіть непристойні слова і калькований іншими мовами. 

Як це, здавалося б, не парадоксально, глотоніми, вжиті в переносному значенні, знач-
но рідше мають позитивне семантичне забарвлення, можна навести хіба що приклади на 
кшталт іт. (прикметник) latino як ‘ясний, зрозумілий’ [27: 980], тоді як ісп. (розм.) griego 
(‘грек’) має переносне значення ‘незрозуміла мова’ [14: 308], ‘тарабарщина’ [21: 1006], 
а порт. grego (‘грецький’) вживається у переносних значеннях ‘заплутаний’ [20: 725] або 
‘незрозумілий’ [19: 581]. 

Звертаючись до історії, зазначимо, що в латині розширення вихідного значення 
етнонімічного прикметника могло бути не тільки оказіональним, а й метонімічним, як-
от у Плінія старшого (І ст.), що називав рідну латинську мову Romana lingua (‘римською 
мовою’), пор. romano more (loqui) ‘(говорити) по-римському’ [23: 283]. 

Latinus ‘латинський’ уживалося в розширеному значенні ‘римський’, а згодом набуло 
переносного значення ‘ясний, зрозумілий, прямий, щирий’ (пор. укр. щирий українець), 
що випливає з виразу plane et Latine loqui ‘говорити ясно і щиро’ (букв. ‘ясно і по-
латинському’) [5: 433]. 

Тож «реліктовий» характер мають такі сучасні романські вирази з глотонімами, як 
іт. capire il latino ‘розуміти, про що йде мова’ (букв. ‘розуміти латину’) і, навпаки, non 
capire il latino ‘не розуміти простих речей’ (букв. ‘не розуміти латину’), франц. être au 
bout de son latin (‘бути наприкінці своєї латини’), perdre son latin (‘губити свою латину’) 
у значенні ‘заходити в глухий кут’ (пор. рос. ума не приложить). 

Сема ‘латинський; латинська мова’ з прозорих, зрештою, історичних причин, набула 
в романських мовах семантичних відтінків, пов’язаних із наукою, освітою, ученістю і 
под., пор., наприклад, франц. cela sent le Pays Latin (букв. ‘від цього пахне латинським 
краєм’) ‘від нього ще пахне «школою»’, les ânes parlent latin (букв. ‘віслюки розмовля-
ють латиною’) ‘дурні люблять пишномовність’ або ісп. saber mucho latín (‘добре знати 
латину’) у значенні ‘бути хитрим’ [21: 1167], пор. рос. быть себе на уме. З останнім 
іспанським виразом перетинається за формою і змістом франц. entendre / savoir son latin 
(‘розуміти / знати свою латину’ у сенсі ‘бути пройдисвітом’. Отже, конотація може бути 
й негативною. 

Водночас франц. parler latin devant les cordeliers (букв. ‘говорити латиною до ченців’) 
за змістом відповідає укр. вчити вченого, а il ne faut pas parler latin devant les clercs (‘не 
слід говорити латиною до освічених людей’) – це те, що в українській мові передається 
виразами на зразок не лякай попа коровою. 

Названа вище сема є досить продуктивною у романській фразеології – пор. ісп. coger 
en mal latín (‘хапати на поганій латині’) ‘помітити чиюсь похибку / упіймати кого-не-
будь на помилці’, decirle / echarle los latinos (букв. ʻнаговорити / накидати латини’) у зна-
ченнях ‘оженити на собі’ (ʻохмурити’) і ‘благословити’ [7: 461], порт. perder o seu latim 
(‘втрачати свою латину’) – ‘марнувати час’ [12: 500], пор. франц. (y) perdre son latin ‘т. с.’ 
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або arriver / être au bout de son latin (букв. ‘доходити до краю / бути на краю своєї латини’), 
тобто ‘вичерпати свої докази’ або ‘губитися у здогадках’ [6: 521]. 

До цього додамо виразну репліку Фігаро з класичної комедії Бомарше (ХVIII ст.): 
qu’il s’avise de parler latin, j’y suis grec: je l’extermine ‒ ‘нехай заговорить бодай латиною, 
я йому відповім грекою: я його знищу’ [2: 1093]. 

Окремо слід розглянути вирази з глотонімами, що стосуються різних аспектів мов-
лення і спілкування між людьми. 

Видається логічним те, що для позначення ясності, прозорості мовлення використо-
вуються назви (в тому числі образні) відповідних мов, пор. ісп. hablar en buen romance 
(cristiano) [7: 677], букв. ‘розмовляти гарною романською (християнською) мовою’, 
порт. bem vê que lhe falo português, букв. ‘ви ж бачите, що я розмовляю португальською’ 
[20: 1077], це щось на зразок рос. я вам русским языком говорю, пор. франц. je vous le 
dis en bon français ‘я кажу це вам доброю французькою’, іт. parlare italiano (‘говорити 
італійською’) або dire una cosa in buon latino (букв. ‘сказати щось гарною латиною’ [26: 
1002; 497], рум. româneşte iţi spun / vorbesc букв. ‘кажу, здається, румунською’ [15: 1246]. 

У протилежних за змістом випадках виступають, зазвичай, назви «екзотичних» мов 
Європи, зокрема згаданої вище грецької або турецької ‒ пор., наприклад, іт. parlare turco 
‘говорити турецькою’ [10: 676], існують також іт. parlare tedesco ‘говорити німецькою’ 
[26: 1969] або parlare ostrogoto (ʻрозмовляти остготською’) [27: 1269], рум. vorbi turceşte 
‘т. с.’ тощо. Коли ж ідеться про щось незрозуміле (ту саму «китайську грамоту»), вжива-
ються також вирази на зразок франц. c’est de l’allemand / du haut allemand / de l’hebreu / du 
latin ‘це щось німецьке / верхньонімецьке / гебрайське / латинське’ [22: 31]. 

Майже анекдотичним є приклад з історії французької мови, де в значенні ‘по-
гано розмовляти французькою’ свого часу вживався образний вираз parler français 
comme un basque espagnol букв. ‘розмовляти французькою, як іспанський баск’ (як 
відомо, баски проживають також на півдні Франції), що давно вже (можливо, через 
«народноетимологічне» сприйняття слова basque) перетворився на parler français comme 
une vache espagnole, букв. ‘розмовляти французькою, як іспанська корова’ [24: 708]. Во-
дночас ісп. розм. vascuence (‘баскійська мова’) виступає у значенні ‘незрозуміла мова’ [7: 
780], пор. порт. vasconço ‘незрозуміла, ламана мова’ [12: 831] ‒ жодна мова не може до-
помогти в розумінні «позагрупової» баскійської, яка генеалогічно не належить до жодної 
сім’ї. 

І ще про специфічні мови. Латинську основу має також порт. ladino (< лат. latinus), 
його застаріле значення ‒ ‘справжній’, а загальновідоме й поширене ‒ ‘хитрий, спритний’ 
[19: 685], пор. ісп. ladino ‘здібний до мов; хитрий, підступний, лукавий’ або (у Латинській 
Америці) ‘індіанець, що правильно розмовляє іспанською’ [16: 351], а також (у шир-
шому значенні) просто ‘метис’ [17: 611], пор. іт. ladino ‘легкий, рухливий’ і, нарешті, 
в глотонімічному значенні (переважно в італомовній літературі), ‘ладинський, реторо-
манський’ [10: 346; пор. 4: 410; 8: 392]. Крім того, (іспаномовні) євреї-ашкеназі називали 
так (ісп. ladinos) євреїв-сефардів, котрі зберегли, як відомо, іспанську мову зразка XV 
ст., що називається в різних джерелах сефардською, іспано-єврейською або єврейсько-
іспанською, а також ладино (що певною мірою ускладнює генеалогічну класифікацію 
романських мов). Сформувалося й існує так само не зовсім науково коректне (зрештою 
метонімічне) значення ісп. ladino, а саме ‘староіспанська мова’ [див., напр., 17: 611]. 



162

Цей випадок цікавий тим, що тут відбулося, з одного боку, звуження етнонімічного 
значення (‘латинський’ → ‘ладинський’), а з другого – його перенесення з позначенням 
якісно інших характеристик, у тому числі мовних. Варто підкреслити й той факт, що 
поняття ‘ладинський’ і ‘ретороманський’ не є, власне кажучи, тотожними, бо, як відомо, 
окрім ладинів, ретороманцями є також фріули та романші; інша справа – це те, чи існує 
єдина, спільна для цих етнічних груп, ретороманська мова, чи є більше підстав для того, 
щоб говорити, дещо обережніше, про ретороманські мови. Проте в будь-якому разі в 
цьому випадку романські лексеми з етнонімічними значеннями принаймні не виходять 
за межі однієї (романської) групи мов. 

Так само показовим є, наприклад, латинський вираз, що вживався кілька століть 
тому стосовно тих учених, які не зважали на важливі праці іспанських дослідників, зо-
крема арабістів: Hispanica non leguntur, тобто ‘іспанською (іспанського) не читають)’ [2: 
593]; його було створено на основі «класичного» Graecum est, non legitur ‘це грецька, не 
читається’ (тобто щось незрозуміле, пор. схожий приклад, наведений вище). 

Історичні колізії відбилися також у лат. lingua franca (‘франкське наріччя’), що 
позначає жаргон, уживаний туземцями східного Середземномор’я, до якого входили 
грецькі, романські й східні елементи; пізніше з’явилися нові значення – ‘мішана мова 
та універсальна мова’, а самé словосполучення (у вихідній латинській формі) стало ши-
роковживаним лінгвістичним терміном. У такий спосіб образний латинський вираз було 
поширено на інші мови з істотними структурними й семантичними змінами. 

Отже, глотоніми теж нерідко набувають «екстралінгвальних» значень, а також пев-
них апелятивних рис. Саме в цьому розумінні вони наближаються (хоча й відносною 
мірою) до апелятивованих етнонімів.

Окремий розряд складають дієслова (та віддієслівні деривати) на зразок франц. 
chinoiser (від chinois ‘китаєць; китайський; китайська мова’), що означає ‘розмовляти 
сленгом’ або просто ‘бурмотіти’. Таких прикладів справді чимало, до того ж перенос-
не значення далеко не завжди стосується мови або мовлення. Приміром, у тій самій 
французькій мові дієслово gasconner (від gascon ‘гасконська мова’) (на думку багатьох 
романістів – діалект окситанської – прим. авт.) – це не тільки ‘розмовляти з гасконською 
вимовою’, а й ‘вихвалятися, нахвалятися’ [6: 421] і навіть просто ‘перебільшувати’ [22: 
462]. 

Звичайно, складно говорити про феномен апелятивації, коли йдеться про дієслівні 
форми, але певні елементи такого явища, на наш погляд, теж мають місце поряд із 
«фігуралізацією» значення. Так само, наприклад, франц. judaïser (від juif ‘єврей; 
єврейський’) означає ‘дотримуватися звичаїв іудейської релігії’), а anglaiser (від anglais 
‘англієць; англійський; англійська мова’) має досить специфічне значення ‘піднімати 
кінський хвіст так, щоб він тримався горизонтально’ [24: 709; 708]. 

Подібним чином іт. italianeggiare вживається у значенні (значеннях) ‘наслідувати 
італійські звичаї, мову’ [27: 959], а, скажімо, provenzaleggiare означає ‘наслідувати 
середньовічну провансальську поезію і стиль’, звідки походить provenzalismo ‘прован-
сальський зворот мови’ [10: 488]. 

Важливо зауважити, що в таких випадках, навіть коли йдеться про мову, розуміється 
інша мова, що наслідує певні чужомовні риси, або, як у передостанньому прикладі, риси, 
що не є суто мовними, бо йдеться про певний поетичний (літературний) стиль. Є схожі 
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приклади і в інших романських мовах, але вони більш-менш однотипні за своїми основ-
ними характеристиками.

Підбиваючи підсумки, наголосимо на тому, що явище апелятивації глотонімічних 
назв не є і не може бути специфічно романським, германським або слов’янським. Воно 
має універсальний характер, специфіка ж полягає в тому, що вияви і форми його реалізації 
в мовах певної групи надають різноманітну інформацію, стосовну історії різних етносів, 
їхніх культурних та інших особливостей. 

Означені процеси розпочиналися досить давно і досі супроводжують мовну 
еволюцію як одна з її характерних складових частин. Вирішальну роль відіграють у 
цьому чинники екстралінгвального характеру – переважно різнорідні історичні обста-
вини. Саме ними зумовлюється функціонування стилістично конотованих глотонімів, а 
також фразеологізмів із глотонімічними компонентами. Ідеться про показовий мовний 
матеріал, що свідчить не тільки про традиційні історичні зв’язки (культурні, економічні 
тощо) між романськими та іншими народами (насамперед європейськими), це також 
важливе джерело країнознавчої інформації, а з суто мовного боку – цілий комплекс 
лінгвостилістичних, психолінгвістичних та інших аспектів, дотичних до «етнічної 
ментальності». 

Слід підкреслити також, що теоретичні аспекти цієї теми мають яскраво виражений 
проблемний характер, оскільки вони пов’язані передусім із так само дискусійним пи-
танням про співвідношення власних і загальних назв, а «Межу власних і загальних назв 
не можна зобразити у вигляді чіткої лінії. Вона становить смугу непомітних переходів 
від однієї ролі до іншої… Отже, реальна межа власного і загального проходить там, де 
закінчується видове, підвидове і сортове роздрібнення й починається індивідуальне при-
своювання назв» [11: 69‒70]. 

Саме така концепція підтримується, на наш погляд, зібраним і проаналізованим 
фактологічним матеріалом. Переважно синхронічний план дослідження проблеми і її 
масштабність не дають достатніх підстав для того, щоб претендувати на всебічне і все-
охопне висвітлення теми. Утім, головне завдання полягало у визначенні основних рис і 
закономірностей процесу апелятивації на прикладі показової лексико-семантичної пара-
дигми. 
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ГЛОТОНИМЫ В СОВРЕМЕННЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ: 
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В компаративном исследовании на материале преимущественно романских, а так-
же германских и славянских глотонимических названий и фразеологических выражений 
с глотонимами, прослежены процессы метафорической и метонимической апеллятива-
ции, вследствие чего сформировались переносные значения соответствующих лексиче-
ских и фразеологических единиц, отображающие определенные этно- и социокультур-
ные особенности. 
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A comparative research based on mainly Romance, as well as Germanic and Slavic mate-
rial represented by glotonymic names and phraseological expressions with glossonyms, deals 
with processes of metaphorical and metonimical apellativation, due to which figurative mean-
ings of related lexical and phraseological units were formed as a reflection of certain ethno- 
and sociocultural peculiarities. 
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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ТЕРМИНООБРАЗОВАНИЯ С КОСМОНИМОМ 
«ЛУНА//AY» В РУССКОМ И АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКАХ

В статье на материале русского и азербайджанского языков систематизируются и 
анализируются в сравнительном аспекте термины с компонентом-космонимом луна/ay, 
относящиеся к различным областям науки и техники (медицина, география, геология, 
ботаника, техника, нумизматика и др.). Особое внимание уделяется словосложению – 
одному из древних и универсальных способов словообразования в русском языке. Отме-
чается, что современные исследования в области терминоведения позволяют изучить 
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новые, внутренние проблемы термина, где главным является проблема отношения чело-
века к окружающему миру и его стремление обозначить в языке результаты познания. 
В результате проведенного анализа было установлено, что количество терминологи-
ческой базы с компонентом «луна//лунный» составляет 30 терминов, с компонентом 
же «ay» – 3 термина. 

Ключевые слова: терминообразование, словообразование, термин, способ, космо-
ним, луна/ay, продуктивность.

Как известно, современные исследования в области терминоведения позволяют изу-
чить новые, более внутренние проблемы термина, где главным является проблема отно-
шения человека к окружающему миру и его стремление обозначить в языке результаты 
своего познания.

«Терминология обладает качествами терминосистемы в той мере, в какой ясна и по-
следовательна ее понятийная структура, во-первых, и в какой ясна и последовательна 
языковая структура, соответствующая данной понятийной, во-вторых» [6, с. 97]

По мнению В. П. Даниленко, «в терминообразовании активны и продуктивны те же 
способы наименования, с помощью которых пополняется лексический запас общелите-
ратурного языка: семантический, синтаксический (с его лексико – морфолого-синтакси-
ческими разновидностями) и морфологический (аффиксальный и словосложение)» [1].

В этой связи представляет интерес изучение морфологического способа терминоо-
бразования. Как известно, в отличие от других языков в русском языке основная масса 
терминов образуется суффиксальным способом. Однако при рассмотрении материала 
нами было выявлено всего 4 слова, образованных путем присоединения заимствованных 
суффиксов к корню «лун-», например:

Лунатизм – «мало исследованная болезнь снохождения». Термин образован путем 
присоединения словообразовательного суффикса -изм (lat.–isma), обозначающего за-
болевание по отношению к явлению, названному неодушевленным существительным. 
Большой интерес, на наш взгляд, представляет изучение происхождения названия дан-
ной болезни и ее связь с лунными фазами. По мнению многих ученых, упорядоченные 
действия, выполняемые человеком в бессознательном положении, объясняются воздей-
ствием Луны на приливы и отливы крови во сне, что приводит к бессознательному хож-
дению [2]. В настоящее время означенное мнение остается безосновательным. Напри-
мер: Маня, но в лунатизме, что ли, или в каком-то непонятном для нас восторженном 
состоянии (Лесков Н. С., Островитяне); Особенно однажды вечером она впала в это 
тревожное состояние, в какой-то лунатизм любви, и явилась Обломову в новом свете 
(Гончаров И. А., Обломов); Быть может, находясь в припадках лунатизма, я буйство-
вал, бросался из окна, угрожал жизни другим (Салтыков-Щедрин М. Е., Дневник про-
винциала в Петербурге); 

Лунатик – «человек, подверженный лунатизму» [3]. Термин образован путем при-
соединения двух словообразовательных суффиксов: суффикса -ат, образующего при-
лагательное со значением обладания признака, и суффикса -ик, называющего лицо по 
болезни. Например: В крендельной зашлепали по полу босые ноги, спотыкаясь во тьме, 
на меня наткнулся Артем, встрепанный, широко, точно лунатик, открывший свои хо-
рошие, невеселые глаза (Горький Максим, Хозяин); Думает, либо лунатик, либо вор по 



167

стене ползет (Мамин-Сибиряк Д. Н., Приваловские миллионы); Видит – и ни слова не 
отвечает: идет прямо, прямо на меня, как лунатик, и вырабатывает свою фугу. (Лесков 
Н. С., Колыванский муж). 

Луннит – «минерал различных цветов, состоящий из фосфорной кислоты, окиси 
меди и воды» [5]. Термин сформирован путем присоединения суффикса–ит (от лат. –
itis), образующего названия минералов, веществ, сплавов и мотивированных названий 
веществ. В настоящее время название «луннит» устаревшее, вместо него используют 
название псевдомалахит. Название «луннит» минерал получил из-за своеобразного 
свечения, что делало его схожим с блеском Луны. Например: Случайно его взгляд упал 
на лунит (Н. Н. Носов, Незнайка на Луне); К одному концу этой линейки он прикре-
пил лунит, а к другому магнитный железняк и начал осторожно сдвигать оба конца  
(Н. Н. Носов, Незнайка на Луне)

Лунник/Лунария – «род растений семейства крестоцветных» [2] Термин «лунник» 
образован путем присоединения суффикса –ик (от лат. –itis), обозначающего принад-
лежность. Свое название растение получило из-за необычной формы плода, похожего 
на полную Луну.

Словосложение является одним из наиболее древних и универсальных способов сло-
вообразования в русском языке. Слитность, структурная цельность и функциональная 
неделимость отличают сложное слово от словосочетаний, где каждый член словосочета-
ния является оформленным отдельно и сохраняет свою самостоятельность [9]

Луноход – «название советских беспилотных аппаратов, запущенных с целью иссле-
дования поверхности Луны». Термин «луноход» образован путем сложения основ (луна 
и ходить) в узком смысле, т.е. соединение основ при помощи интерфикса и усечения 
основы ходи-. Например: А слово перестройка зажило своей отдельной жизнью; оно 
стало последним из советских слов, которые вошли во все мировые языки – после спут-
ника и лунохода (А. Архангельский, Эффект бабочки); Во всяком случае, кое-где и в от-
дельно взятых местах они проходимы только на тракторе или луноходе.

(С. Шведов, Снайпер); Полёты американских астронавтов и советских луноходов 
сделали гипотезу о подлунных пустотах ещё более обоснованной (В. Головачев, Регулюм)

Также следует отметить, что в жаргонной лексике «луноход» означает: 1. машина 
медвытрезвителя; 2. машина подвижной милицейской группы.

Луносемянник – «Многолетние двудомные травы с вьющимся стеблем». Термин «лу-
носемянник» образован путем чистого сложения основ (луна и семянник). Название рас-
тение получило из-за семян относительно крупной, полулунной формы.

Лунотрясение – «сейсмическое колебание лунной поверхности». Термин «луно-
трясение» образован путем чистого сложения основ (луна и трясение). Слово явля-
ется окказиональным неологизмом, возникшим в конце 20 века, по аналогии с лексе-
мой «землетрясение». Например: Если подобное лунотрясение произойдёт вблизи от 
лунной станции, то она может не выдержать сейсмического удара (Б. С. Каррыев, 
Катастрофы в природе: землетрясения). 

Луномобиль – «это лунный самоходный аппарат». Термин «луномобиль» образован 
путем сложения основ, где выявляется дериват с формантом –мобиль «средство перед-
вижения». В лексеме «луномобиль» дериват «мобиль» является квазикомпозитом, т.е. 
сложным, членимым, но непроизводным словом.
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Луна-парк – «место отдыха и развлечений с многочисленными аттракционами, 
игровыми устройствами и цирковыми выступлениями, «веселый городок». Лексема за-
имствована из английского языка. Например: Помню, когда мне было восемь лет, а маме 
соответственно тридцать три года, в наш маленький городок приехал луна-парк (Е. 
Булганова, Мамина дочка); Помню, когда мне было восемь лет, а маме соответственно 
тридцать три года, в наш маленький городок приехал луна-парк (Е. Булганова, Мамина 
дочка).

Луна-рыба – «рыба семейства скалозубовых с коротким шаровидным телом, обита-
ющая в тёплых морях». Например: А луна-рыба запросто вымётывает сто миллионов 
икринок (А. Н. Громов, Толстый, ленивый, смертельно опасный).

Синтаксический способ терминообразования является одним из продуктивных спо-
собов терминообразования, в котором создаются многочисленные составные термины, 
или термины-словосочетания. При рассмотрении материала, прежде всего, обращает на 
себя внимание тот факт, что наиболее распространенным видом составных терминов 
с компонентом «лунный» является двухкомпонентное атрибутивное словосочетание. 
Рассмотрим конкретные примеры:

1. Космическая терминология: лунный вездеход (четырехколёсный транспортный 
планетоход для передвижения людей по поверхности Луны); лунный материк (горис-
тая, более светлая, чем лунные моря, часть лунной поверхности с большим числом 
кратеров);лунный зонд (беспилотный космический аппарат, запущенный с целью до-
стичь луны или облететь вокруг нее); лунный модуль (часть космического корабля, по-
строенного по проекту НАСА); 

2. Нумизматическая терминология: лунный календарь (серия памятных монет Цен-
трального банка Российской Федерации, посвящённых лунному календарю); 

3. Зоологическая терминология: лунный копр (разновидность жука-навозника); 
лунный гурами (рыба); лунный зубан (рыба); лунный карась (рыба); лунная камбала; 
лунный лабео (аквариумная рыба); лунный миктоф (рыба); 

4.Географическая терминология: лунный пейзаж (обозначение практически 
лишённого растительности ландшафта, покрытого исключительно камнями); лунный 
прилив (составляющая прилива, вызываемая приливообразующей силой Луны); 

5. Геологическая терминология: лунный грунт (реголит); лунный камень (минерал, 
разновидность адуляра с нежным синевато-голубым иризирующим отливом); 

6. Астрономическая терминология: лунный серп (фигура Луны в любой момент меж-
ду молодой Луной и первой четвертью или между последней четвертью и следующей 
молодой Луной); лунный промежуток (промежуток времени между прохождением Луны 
через меридиан места наблюдений и последующей полной водой);

7. Танцевальная терминология: лунная походка (танцевальная техника, когда танцор 
движется назад, при этом имитируя движения ног как при ходьбе вперед).

Следует отметить, что лексема «луна» при семантическом способе терминообразо-
вании изменяет свое значение и употребляется в жаргонной лексике в значениях: 1. со-
трудник угpо; 2. электролампочка.

В азербайджанском языке с компонентом «ay» нами выявлено 3 термина, относя-
щихся к морфологическому способу сложения путем соединения основ. Рассмотрим 
конкретные примеры:
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Ay-balıq – «tropik dənizlərdə yaşayan girdə sifət balıq»: Ay-balıq ən çox kürü tökən 
balıqdır;

Аy-ıldız – «qiymətli parça adı». Термин используется в диалектной речи Физулинского 
района: Mə:m qızıma birdəs ay-ıldızdan paltar verin.

Аy-ulduz – «аy-ulduz şəklində qızıldan qadın bəzəyi; boyunbağı»: Ay-ulduz şəbəkə üsulu 
ilə düzəldilir.

В итоге рассмотрения данного вопроса можно сказать, что «...термин сам становится 
инструментом познания, закрепив полученную информацию в своем содержании. Он 
дает возможность обобщать и умножать научные знания, и передавать их следующим 
поколениям ученых» [4, с. 153].

Анализ полученного материала позволил заключить, что количество терминологи-
ческой базы с компонентом «луна//лунный» составляет 30 терминов, с компонентом же 
«ay» - 3 термина. 

Анализ материалов показывает, что в терминообразовании с компонентом «луна/
лунный» в русском языке синтаксический способ словообразования занимает централь-
ное место. Из рассмотренных 30 терминов данный способ словообразования составил 
больше половины – 19 терминов (64 %).

Второе место по продуктивности занимает морфологический способ словообра-
зования. В его состав вошло 11 терминов, что составляет 36 %от общего количества 
выбранного материала.

Из рассмотренных терминов азербайджанского языка с компонентом «ay» число тер-
минов, образованных морфологическим способом, невелико – 3 термина, что составило 
0,5% от общего количества исследуемого материала. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Даниленко В.П. Русская терминология: опыт лингвистического описания. М.: На-

ука, 1977. – 246 с.
2. Ефремова Т.Ф. Современный толковый словарь русского языка: в 3-х т. М.: АСТ, 

Астрель, Харвест, 2006, Том I – 1168 с., Том II – 1168 с., Том III – 976 с. / https://www.
efremova.info/

3. Михельсон А.Д. Объяснение 25000 иностранных слов, вошедших в употребление в 
русский язык, с означением их корней. М.: Издание книгопродавца А.И. Манухина, 
1865, 718 с.

4. Новодранова В.Ф. Проблемы терминообразования в когнитивно-коммуникативном 
аспекте // Лексикология. Терминоведение. Стилистика: сб. науч. тр., посвящ. юби-
лею В.М. Лейчика. - М.; Рязань, 2000. - С. 150-155.

5. Чудинов А.Н. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка, СПб.: 
Издание книгопродавца В.И. Губинского, Типография С.Н. Худекова, 1910, 1004 с.

6. Шелов С.Д. Термин. Терминологичность. Терминологические определения. – СПб.: 
Филологический факультет СпбГУ, 2003. – 280 с.

7. Musayev M.Ə., Abbasov N.S., Mustafayev Q.T. Rusca–Azərbaycanca zooloji terminlər 
lüğəti. Bakı: Elm, 2005, 336 s.

8. Orucov Ə., Axundov A., Bəhruz Abdullayev, Nərgiz Rəhimzadə. Azərbaycan dilinin 
izahlı lüğəti: I cild, II cild, III cild, IV cild. - Bakı: Şərq-Qərb, 2006.



170

9. https://cyberleninka.ru/article/n/sposoby-slovoobrazovaniya-v-sovremennom-
angliyskom-yazyke-na-osnove-slovoslozheniya

Расулова С., викладач 
Нахічеванський державний ун-т, Нахчиван, Азербайджан

ОСНОВНІ СПОСОБИ ТЕРМІНОУТВОРЕННЯ З КОСМОНІМОМ «ЛУНА//
AY» В РОСІЙСЬКІЙ І АЗЕРБАЙДЖАНСЬКІЙ МОВАХ

У статті на матеріалі російської і азербайджанської мов систематизуються й 
аналізуються в порівняльному аспекті терміни з компонентом-космонімом луна/ay, на-
уки, що відносяться до різних галузей, і техніка (медицина, географія, геологія, ботані-
ка, техніка, нумізматика і ін.). Особлива увага приділяється словоскладанню – одному з 
древніх і універсальних способів словотворення в російській мові.

Наголошується, що сучасні дослідження в галузі термінотворення дозволяють ви-
вчити нові, внутрішні проблеми терміну, де головною є проблема ставлення людини до 
навколишнього світу і його прагнення позначити в мові результати пізнання. В резуль-
таті здійсненого аналізу було встановлено, що кількість термінологічної бази з компо-
нентом «луна//лунний» складає 30 термінів, з компонентом же «ау» – 3 терміни.

Ключові слова: термінотворення, словотворення, термін, спосіб, космонім, луна/ay, 
продуктивність.
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THE MAİN WAYS OF TERM FORMATION WITH THE COSMONYM “MOON” 
IN THE RUSSIAN AND AZERBAIJANI LANGUAGES

The article deals with the systematization and comparative analysis of the terms with the 
component-cosmonym луна/ay “moon” related to the different fields of science and technology 
(medicine, geography, geology, botany, technology, numismatics etc.) on the material of the 
Russian and Azerbaijani languages. Special attention is paid to the formation of compound 
words – one of the ancient and universal ways of word formation in the Russian language. It 
is noted that the modern researches on terminology allow to study the new internal issues of 
terms where the main factor is the problem of human attitude to the world around and desire to 
designate the result of cognition in the language. 

As a result of the research, it was determined that the number of the terminological base 
with the component луна//лунный “ moon” is 30 terms and the ones with the component ay 
“moon” is 3 terms.

Keywords: term formation, word formation, term, way, cosmonym, moon, productivity
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ВХОДЖЕННЯ ГРЕЦЬКИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДО СЛОВНИКОВОГО СКЛАДУ 
РУМУНСЬКОЇ МОВИ

У статті аналізується вплив мов сусідніх народів на словниковий склад румунської 
мови. Визначено, що найбільше запозичень румунська мова отримала від слов’ян, угор-
ців, турків та греків. Детально досліджено запозичення з грецької мови. Усі лексеми 
грецького походження поділено на три типи: елінізми, що увійшли до латини Дунаю, 
звідки були успадковані румунською мовою (І-V століття); лексичні одиниці візантій-
ської грецької мови (або середньої грецької) (VII-XV століття); новогрецькі слова, які 
увійшли до румунської мови, починаючи з XVI століття і закінчуючи першою половиною 
XIX. Встановлено також загальні ознаки слів грецького походження в румунській мові – 
це характерні префікси та суфікси. Також зазначено, що такі грецькі афікси викорис-
товуються і в українській мові.

Ключові слова: запозичення, вплив грецької мови, словниковий склад, неологізми, пе-
ріоди розвитку румунської мови.

Словниковий склад кожної мови різноманітний та багатий. Усі мови перебувають у 
постійній взаємодії з мовами сусідніх країн, зберігають архаїчні елементи, поповнюють-
ся новими словами протягом своєї історії виникнення та розвитку. Можна сказати, що 
іншомовні елементи є постійною складовою сучасної мови. 

Метою статті є встановити, які мови справили найбільший вплив на словниковий 
склад румунської мови. Для досягнення цієї мети ставимо перед собою такі завдання: 
визначити наявність слов’янських, угорських, турецьких та грецьких елементів у лекси-
ці румунської мови; визначити типи грецьких запозичень у румунській мові; встанови-
ти характерні ознаки грецизмів румунської мови. Актуальність дослідження полягає у 
тому, що грецькі елементи продовжують використовуватися у румунській мові, а також 
беруть активну участь у словотворенні.

Питаннями запозичень займалися, наприклад, такі вчені: Т. Івасишина [1], А. Кри-
тенка [2], С. Семчинський [3; 4; 5]. Різні аспекти перекладу, викладання, запозичень, 
історії румунської мови розглядалися у дослідженнях вітчизняних учених С.Лучканина 
[9], С.Семчинського [4; 5] Н.Стратановської [11]. Фундаментальним джерелом з історії 
румунської мови є двотомне академічне видання «Istoria limbii romȃne [6; 7].

Румунська мова у різні етапи свого розвитку зазнавали різноманітні впливи з боку 
сусідніх народів. Найбільший вплив вона зазнала від слов’ян. Слов’яни поширювалися 
з північного сходу Європи у двох напрямках: на захід, через угорську рівнину, до річок 
Вісла та Одер, а на півночі – до Балтійського моря (в Угорщині, Австрії та Східній Ні-
меччині присутня велика кількість топонімів слов’янського походження); на південь, че-
рез Молдову, Мунтенію, Доброджу, потім на весь Балканський півострів, до Егейського 
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моря (Візантійська Імперія була обмежена лише кількома фортецями). У кінці VII сто-
ліття Румунська Держава (Ţara Românească) названа Склавінією “країною слов’ян (від 
slověnŭ, що в латинській мові стало slavus, а потім sclavus, яке збереглося в румунській 
мові як şchiau “болгарин, серб” [7, 87], і перейшло у власну номенклатуру: Scheia, Schei, 
Şchiau, Scheianu. Контакт між румунами та слов’янами мав місце як на півночі, так і на 
півдні Дунаю. Археологічними розкопками доведено існування автохтонної культури в 
VII-VIII століттях, тобто у період, коли слов’яни господарювали на півночі Дунаю. Пів-
нічно-дунайська топоніміка слов’янського походження є ще одним доказом, що румуни 
знаходилися у Давній Дакії, коли прийшли слов’яни.

Слов’янський вплив на румунську починається в ІХ столітті (деякі вважають, що 
трохи раніше, інші, – що пізніше)і до кінця періоду існування спільної (єдиної) румун-
ської мови.

Ще один вплив румунська мова зазнала від угорців. Угорці – це фінно-угорський 
народ, який оселився на рівнині Паннонія в Х столітті, і прийшов з Уральських гір. В XI-
XIII століттях цей народ вступає в контакт з румунським населенням Трансильванії, ор-
ганізоване у воєводства. Поселення угорців у Трансильванії визначали витіснення груп 
румунів на південний захід (істро-румуни), або на північний захід (моравські румуни) 
[10, 23]. Угорський вплив на румунську мову починається після діалектної диференціації 
спільної румунської мови; в арумунському, мегленорумунському та істрорумунському 
діалектах немає угорських елементів. Вплив угорської мови помітний лише у лексиці 
румунської мови. 

У румунській мові виділяють два шари угорських елементів: старі, відомі у всіх дако-
румунських діалектах, інші, новіші, використання яких обмежене трансильванськими ді-
алектами. Поширення на всю дакорумунську мову давнього фонду та взагалі угорських 
елементів пояснюється рухами населення, перш за все скотарством, з Трансильванії до 
Молдови і Валахії.

Значний вплив румунська мова зазнала від грецької. Він відбувався у різні періоди 
еволюції з різною інтенсивністю. Можна сказати, що це той вплив, прямий чи опосеред-
кований, який зазнавала румунська мова від початку свого існування і до сьогодення. 
Грецька мова була мова вищої культури і цивілізації, тому не дивно, що її вплив помітний 
у всіх балканських мовах. У перші шість століть нашої ери Балканський півострів був 
поділений на дві великі культурні зони: одна – грецька – на півдні, інша – латинська – на 
півночі, з кордонами між ними, зафіксованими у написах, і які приблизно відповідають 
Гемовим горам (сучасні Балкани). Таке розмежування між світом грецької мови і світом 
латинської мови не слід вважати чітким, оскільки еленізм, як форма цивілізації і культу-
ри, проникав від цієї лінії розмежування на північ ще на ранніх етапах [ 8, 152].

У румунській мові можна виділити три прошарки впливу грецької мови: 1. Елінізми, 
що увійшли до латини Дунаю, звідки були успадковані румунською мовою (І-V століт-
тя); 2. Лексичні одиниці візантійської грецької мови (або середньої грецької) (VII-XV 
століття); 3. Новогрецькі слова, які увійшли до румунської мови, починаючи з XVI сто-
ліття і закінчуючи першою половиною XIX (дофанаріотська та фанаріотська епохи – 
1711-1821) [2, 11]. 

Розглянемо детальніше кожен із прошарків грецьких елементів в румунській мові. 
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1. Лексеми першого прошарку, інтегровані в латинську мову, збереглися майже в 
усіх романських мовах. Так, майже в усіх ідіомах румунської мови знаходимо: a amăgi, 
carte, a căsca, ciutură, coardă, farmec, gutuie, a măcina, mărgea, martur, mesteacăn, a mângâia, 
mustaţă, zeamă а також типу: biserică, creştin, drac, înger, a boteza, a blestema, Paşti, preot, 
sâmbătă, тоюто слова релігійної тематики. Слід уточнити, що ці слова є латинськими 
з точки зору румунської мови та інших романських мов, але вони грецькі з точки зору 
латини, тобто в латинській мові вони запозичені з грецької. Група слів цієї категорії була 
поширена лише в латинській мові Балкан: cir, ciumă, frică, mic, proaspăt, jur, (împrejur), 
stup, „trunchi”, tufă тощо.

Відомо також, що в албанській мові існує більша кількість давніх грецьких елемен-
тів, ніж в румунській, звідки і береться висновок соціальної історії про те, що албан-
ський народ існував в античності поряд із давніми греками [10, 16]. 

2. Слова, що успадковані з грецької візантійського періоду є результатом інтенсив-
ного процесу впливу Греції на всьому Балканському півострові. Ближче до VII століття 
грека стає офіційною мовою Східної Римської Імперії, після чого співіснує століттями з 
латиною та зазнає істотного впливу від неї. На півночі Балканського півострову говори-
ли переважно латиною, тоді як південна частина говорила грецькою. В XI-XII століттях 
Візантійська Імперія розширилася до Дунаю, таким чином стала безпосереднім сусідом 
румун Північного Дунаю. Грецький флот вільно розташовувався у Чорному морі та на 
Дунаї. Від цього періоду залишилися топонімічні назви Constanţa, Mangalia, Sulina, а 
також загальні терміни, пов’язані з торгівлею: agonisi, arvună, folos, mătasă, prisos [6, 
75]. Учений Хараламбіє Міхеєску вважає, що в румунській мові усього 278 запозичень, 
серед яких лише 22 безпосередніх, а 254 запозичено через слов’янське посередництво, і 
2 – через посередництво середньовічної латини (bumbac şi căpitan) [6, 46].

Лексичні одиниці, запозичені через слов’янське посередництво, належать до різний 
галузей: флора, фауна, торгівля, церква: busuioc, colibă, comoară, corabie, crin, cucuvaie, 
dafin, desagi, humă, livadă, sfeclă або наведемо ще приклади слів релігійної тематики: 
aleluia, amin, acatist, liturghie, apostol, parastas, evanghelie, anaforă, prescură, aghiazmă, 
colivă, icoană, mir, mănăstire, chilie, călugăr, mitropolit, popă, iad, diavol, satana, tartar, 
arhanghel, idol тощо. Це слова, які функціонують у слов’янських тексах, які надруковані 
в румунських країнах. Багато цих лексем відомі і в інших балканських мовах. 

Через слов’янське посередництво проникають у румунську мову терміни торгівлі, 
наприклад: camătă, felie, ieftin, a lipsi, litră, mireasmă, mirodenie, a mirosi, orez, piper, pită, 
a pricopsi, a părăsi, săpun, a sosi, strachină, a văpsi, tigaie; castan, cămilă, pir, vlăstar або, на-
приклад, канцелярські терміни: călimară, condei, dascăl, diac, hârtie, a pedepsi. 

Грецькі терміни, які стосуються державної або церковної організації (XIII-XV сто-
літь) різноманітні та увійшли до румунської мови або безпосередньо з грецької, або че-
рез слов’янське посередництво: chelar, comis, despot, logofăt, pitar, spătar, vistiernic, hrisov, 
grămătic, diac, porfiră, catastih. 

3. Останній тип грецького впливу на румунську мову пов’язаний з падінням Констан-
тинополя від турків у 1453 році. Починається експансія отоманської влади на Балканах. 
Сусідні з румунами країни поступово підпорядковуються. У цей період багато греків 
емігрувало на територію Румунії. У XVIII столітті грецька мова приходить до румун як 
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мова культури: в 1660 році в Ясах засновується грецька школа, а в 1689 році – ще й у 
Бухаресті. З 1711 року, коли турки перемагають росіян в Стелінешті на Пруті, у румун 
встановлюється панування фанаріотів, яке існує до 1821 року [7, 76]. В епоху фанаріотів, 
епоху інтенсивної культури, вплив новогрецької мови був значним. До румунської мови 
проникають терміни культури (мистецтво, наука, музика), політичні терміни, терміни 
управління, сучасної цивілізації. Відомий угорський лінгвіст Л. Галді нарахував понад 
1200 новогрецьких слів в румунській мові, зазначивши, що лише десята частина з них 
витримала перевірку часом [8, 65]. Це такі слова: a aerisi, agale, babacă, calapod, fasole, 
fidea, fundă, furtună, igrasie, ipsos, monedă, patimă, plic, portocală, scrumbie, scul, tagmă, 
taifas, ţâr; lăuză, mamoş, a molipsi, tifos, molimă, nostim, a plictisi, ţaţă, a dichisi, prosop, a se 
sinchisi, sindrofie, lefter, magherniţă, a se fandosi, a se sclifosi, ifos тощо.

Лексичні елементи епохи фанаріотів поширені перш за все в регіонах Молдові та 
Румунській країні (Ţara Românească); менша кількість цих елементів наявна в регіонах 
Олтенії, Доброджі, Бесарабії і Трансильванії. В епоху фанаріотів в Трансильванію про-
никають неологізми з латинської мови, безпосередньо або через посередництво угор-
ської мови. 

Деякі грецькі слова румунської мови можна розпізнати за суфіксами: -isi (-asi, -esi, 
-osi, -arisi) в дієсловах: aerisi, chivernisi, fandosi, gargarisi, irosi, lipsi, molipsi, plictisi, 
pricopsi, chivernisi, catadixi тощо. На початку XIX століття суфікс -isi стає нормою при 
адаптації дієслів-неологізмів; багато романських дієслів набувають в літературній ру-
мунській мові у пізньому грецькому періоді суфікс -isi; voiajarisi, abonarisi, tratarisi тощо; 
суфікси-os, -icos в іменниках та дієсловах: ifos, ipsos, tifos; politicos (від politie „oraş”), 
nevricos, plicticos, simandicos; суфікс -adă, в filadă, nostimadă, misadă; -ache,  
зменшувальний суфікс в Costache, Manolache, Mandache, Mihalache (та латинський су-
фікс Costăchel). Щодо префіксів грецького походження, то вони детально досліджені у 
статті Т. Івасишиної “Давньогрецькі й латинські префікси в українському словотворен-
ні: семантичні варіації”, де дослідниця зазначає, що “Запозичений грецький префікс а-/ 
аn- в українській мові має значення «заперечення або відсутність ознаки, властивості, 
яка виражена основною частиною слова», наприклад: аперципувати, аполітизувати, 
атонія, аритмія” [1, 313]. У румунській мові цей префікс використовується з таким 
саме значенням: atonie, aritmie тощо. Щодо грецького префіксу dis- Т.Івасишина зазна-
чає, що він “передавав спочатку семантичне значення «спрямований» (рух у різні боки: 
discurrо – розбігатися, distrahо – розтягати, тягнути в різні сторони і т.д . ) ,  згодом набув 
значення «віддалення, знищення, заперечення дії чи стану, вираженого основою», напри-
клад: dissolutio – руйнування” [1, 313] і в румунській мові зустрічаємо disoluție, dispariție, 
dispensa тощо. 

В XIX-XX століттях запозичуються з грецької мови, через посередництво роман-
ських мов (або навіть германських) велика кількість неологізмів (багато з яких утворе-
ні за допомогою префіксоїдів), пов’язаних з різноманітними галузями культури, науки, 
мистецтва, техніки тощо.

 У сучасній румунській мові, як і в інших мовах, виникає велика кількість неологіз-
мів, у яких продовжують використовуватися грецькі елементи. Таким чином, вважаємо 
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перспективним дослідження питання вживання афіксів грецького походження при утво-
ренні неологізмів сучасної румунської мови.
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В статье анализируется влияние языков соседних народов на словарный состав ру-
мынского языка. Определено, что наибольшее количество заимствований румынский 
язык получил от славян, венгров, турков и греков. Подробно исследованы заимствования 
из греческого языка. Все лексемы греческого происхождения разделены на три типа: 
елинизмы, вошедшие в латинский язык Дуная, откуда были унаследованы румынским 
языком (I-V века); лексические единицы византийского греческого языка (или среднего 
греческого) (VII-XV века); новогреческие слова, которые вошли в румынский язык, начи-
ная с XVI века и заканчивая первой половиной XIX. Установлено также общие признаки 
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слов греческого происхождения в румынском языке – это характерные префиксы и суф-
фиксы. Также указано, что такие греческие аффиксы используются и в украинском 
языке. 

Ключевые слова: заимствования, влияние греческого языка, словарный состав, не-
ологизмы, периоды развития румынского языка. 
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Council Academy of Ukraine, Kiev

The article analyzes the influence of languages of neighboring peoples on the vocabu-
lary of the Romanian language. It is determined that the Romanian language received more 
borrowings from the Slavs, Hungarians, Turks and Greeks. Details borrowed from the Greek 
language. All lexemes of Greek origin are divided into three types: Hellenisms, which entered 
the Latin language of the Danube, from where they were inherited by the Romanian language 
(I-V centuries); lexical units of the Byzantine Greek language (or Middle Greek) (VII-XV centu-
ries); modern Greek words that entered the Romanian language, starting from the XVI century 
and ending with the first half of the XIX. The general characteristics of words of Greek origin 
in the Romanian language are also established - these are characteristic prefixes and suffixes. 
It is also indicated that such Greek affixes are used in the Ukrainian language. 

Keywords: borrowings, influence of the Greek language, vocabulary, neologisms, periods 
of development of the Romanian language. 
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НАРОДНІ ГЕОГРАФІЧНІ ТЕРМІНИ НА ПОЗНАЧЕННЯ 
НЕГАТИВНОГО РЕЛЬЄФУ ТА ЙОГО ЧАСТИН В УКРАЇНСЬКИХ 

СХІДНОСЛОБОЖАНСЬКИХ ГОВІРОК ЛУГАНЩИНИ

Народна географічна термінологія східнослобожанських говірок Луганщини ще не 
була предметом спеціального вивчення. У статті описано народні географічні термі-
ни на позначення негативного рельєфу та його частин, здійснено їхній семантичний, 
етимологічний, словотвірний аналіз, виявлено особливості функціонування у говірках 
Луганської області у зіставленні з українською літературною мовою та її діалектами.

Ключові слова: народна географічна термінологія (НГТ), лексичне значення, лекси-
ко-семантична група (ЛСГ), сема, інтегральна сема, диференційна сема, семантичний 
синкретизм.

У народному лексиконі побутують численні місцеві географічні терміни − cлова, 
які називають певні географічні поняття. Ці здавна відомі назви часом дуже влучно й 
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виразно відображають своєрідні місцеві особливості. Географічні об’єкти (ГО) (гора, 
долина, пагорб, перевал, рівнина, хребет, ущелина, село, річка і т.д.), які знаходяться 
навколо них, використовували народні географічні терміни, які відображають яскраво 
виражені ознаки цих об’єктів. Відомо, що географічні терміни зіграли важливу роль у 
створенні системи наукових географічних назв, сформовані на основі граматичних за-
конів і дериватологічних процесів, які притаманні кожному народу.

Народні терміни є об’єктивними інформаторами про специфіку географічних умов, 
іншими словами володіють значним інформаційним потенціалом. Під інформаційним 
потенціалом народного географічного терміна розуміємо сукупність географічної інфор-
мації, що міститься в терміні і має науковий і практичний характер, відображає специ-
фіку природних умов і ресурсів та особливості їх освоєння в процесі господарської ді-
яльності.

В українських говірках представлені сотні термінів, які називають географічні 
об’єкти. Частина з них − слова загальновідомі (болото, бір, ліс, річка), але значну час-
тину складають діалектизми, тобто слова територіально обмежені у вживанні. У зв’язку 
зі зникненням малих населених пунктів, а також у зв’язку зі змінами, що відбуваються 
в діалектах під впливом літературної мови і в результаті змін у господарському житті 
людей, багато діалектизмів зникають або відходять у пасивний словниковий запас. Щоб 
вони не зникли, науковці проводять лінгвістичні дослідження, збираючи та фіксуючи 
географічні номени, що дає можливість їх зберегти, наочно простежити закономірнос-
ті розвитку, функціонування та ареальне розміщення народних географічних термінів 
(НГТ), особливості їх структури та семантики. Отже мета нашої роботи − опис народних 
географічних термінів в аспекті їх формування та функціонування, систематизація та 
виявлення закономірностей утворення. Об’єктом статті ми обрали народні географічні 
терміни на позначення негативного рельєфу та його частин, а саме лексико-семантичну 
групу „яма”,, що функціонують в східнослобожанських говірках Луганщини.

Проблема вивчення народної географічної термінології окремих говірок не нова. Так, 
досить повно вивчена польська (П. Нітче), сербсько-хорватська (Ю. Шутц), чеська і сло-
вацька (Р. Малько), болгарська (Е. Григорян), македонська (М. Агрировський), російська 
(Л. Берг, П. Маштаков, Е. Мурзаєв, В. Мокієнко), білоруська (І. Яшкін) географічна тер-
мінологія. Проаналізовано й балтійські ГТ (Л. Невська). Українські студії над народними 
ГТ належать М. Сумцову, К. Дубняку, І. Верхратському, В. Левицькому, С. Рудницькому, 
М. Юрковському, а також дослідникам кінця ХХ – початку ХХІ століття – Т. Марусенко, 
Й. Дзендзелівському, М. Толстому, Є. Черепановій, П. Чучці, О. Данилюк, Т. Громко, 
Н. Сіденко, С. Шийці, І. Потапчук, але східнослобожанські говірки Луганщини, на пред-
мет географічної лексики ще не були описані, що становить актуальність нашого до-
слідження.

У сучасній науковій літературі лексеми на позначення рельєфу та ландшафту, ви-
явлені в говірковому мовленні, називають по-різному, що пояснюємо проміжним місцем 
географічної термінології між ономастичною (у широкому розумінні цього слова) і номі-
нативною (загальною) лексикою. У цьому дослідженні найменування на позначення ре-
льєфу та ландшафту, які побутують в українських східнослобожанських говірках, трак-
туємо як географічні терміни, з допомогою яких репрезентовано повсякденно-побутову 
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(вербалізовану) картину світу, що є результатом відображення дійсності звичайною, на-
ївною свідомістю.

Ураховуючи наукову характеристику рельєфу і ландшафту Подінцівʼя, а також зібра-
ні в ареалі свідчення про розмежування географічної номенклатури на тематичні під-
групи та лексико-семантичні групи (ЛСГ), у складі народної географічної термінології 
виділяємо чотири тематичних підгрупи: 1) найменування на позначення рельєфу та його 
частин; 2) назви географічних об’єктів, пов’язаних з рельєфом; 3) географічні народні 
терміни на позначення рослинного покриву; 4) назви на позначення форм водного ланд-
шафту та його частин.

У цьому дослідженні подано структурно-семантичну характеристику географічних 
народних термінів на позначення негативного рельєфу та його частин, а саме ЛСГ „яма” . 

Різні види відносно невеликих заглиблень у ґрунті чи в інших ГО об’єднано по-
няттям „яма”, для вираження якого використано кілька десятків географічних термінів 
(ГТ). Для їх характеристики і структурування у говірковому ареалі східнослобожанських 
говірок Луганщини бралися до уваги різні диференційні ознаки (ДО) ‒ „форма”, „глиби-
на”, „походження”, „розміщення відносно інших ГО”, за допомогою яких утворено низ-
ку семантичних рядів: ‘яма (загальне значення)’, ‘площа з заглибленим місцем’, ‘загли-
блення в ґрунті невизначеної форми’, ‘впадина, западина’, ‘невелика яма’, ‘велика яма’, 
‘глибока яма’, ‘яма округлої форми’, ‘яма конусоподібної форми’, ‘довга западина, не-
глибока виямка між височинами гірського хребта’, ‘яма з водою’, ‘природна яма з джере-
лом’, ‘штучно викопана яма’, ‘засипана яма’, ‘яма, заросла травою’, ‘яма на піску’, ‘яма, 
звідки беруть глину’, ‘заглиблення на місці водойми’, ‘заглиблення на вершині гори’, 
‘вибоїна, яма на дорозі’, ‘заглиблення в ґрунті, наповнене водою після дощу’, ‘яма, при-
значена для відходів’.

Перший семантичний ряд ‘яма (загальне значення)’ представлений термінами: 
ви|бойіна, |вийамка, ў|падиена, |коўбан’а, колдо|бан’а, кол|добиена, кол|доб’іна, па|дина, 
ско|та, улого|вина, |йама.

В основі назви ви|бойіна лежать процесуальні мотиви. Найменування ви|бойіна моти-
воване значенням дієслова вибити, яке означає ‘результат дії названого дієслова’. Термін 
ви|бойіна на досліджуваній території виступає як ‘яма (загальне значення)’, ‘довга загли-
бина в землі’, ‘впадина, западина’, ‘невелика яма’, ‘вибоїна, яма на дорозі’, ‘погана до-
рога’. Термін ви|бойіна (укр. літ. вибоїна ‘вибите внаслідок частої їзди заглиблення, яма 
на дорозі; вибій’ [СУМ І: 354]) функціонує також як узагальнююча назва поганої дороги, 
укритої ямами, вибитими колесами транспорту. Теж саме відбулося з лексемою йама, 
коли діалектоносії переносять ознаки з частини ГО на цілий ГО: напр. / |коло |т’ійі / де 
мастеирс’|ка / там до|роги неи|ма / т|ам са|ма |йама. Для переважної більшості лексем, 
які описують якість шляхів сполучення, визначальним можна вважати значення ‘яма’.

Усі ці вказані значення об’єднано інтегральною семою ‘заглибина антропогенного 
характеру’, при чому одночасно спостерігаємо семантичний перехід терміна дорога ↔ 
яма ↔ яр, що робить нечіткими межі значень терміна в колі певної ЛСГ, демонструючи 
при цьому явище семантичного синкретизму. В українській літературній мові та її діа-
лектах фіксують лексико-фонетичні варіанти аналізованого терміна та незначні відхи-
лення від загальновживаної семами.
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У східнослобожанських говірках Луганщини активно функціонує номен кол|добиена 
(< *kъldoba, *kъldobina [1: 40]) та його фонетичні варіанти, деякі з яких виходять за 
межі аналізованої ЛСГ: кол|добиена, кол|доб’іна ‘яма (загальне значення)’, колдо|бан’а 
‘яма (загальне значення)’, ‘вибоїна, яма на дорозі’, ‘калюжа, заглиблення в ґрунті, напо-
внене водою після дощу’, кал|доб’іна, калдо|бан’а, коў|добиена ‘вибоїна, яма на дорозі’, 
калда|бан’а ‘болото (загальне значення)’, ‘мокра заболочена рівнина’. З аналогійними 
значеннями функціонують |коўбан’:а (< ко́лбаня < *kъlban’a [ЕССМ, Вип. 13: 178]) ‘яма 
(загальне значення)’, ‘яма з водою’, коў|бан’а ‘яма з водою’, калда|ба:н’а ‘болото (за-
гальне значення)’. На думку О. Л. Смаль, псл. *kъlban’a, *kъlbanь, а також *kъltoba, 
*kadъlbъ – праформи для широкого кола діалектних семантичних відповідників. Автор 
виокремлює укр. ковба́ня ‘глибока вибоїна, звичайно, на дорозі, переважно з водою, бо-
лотом’; калаба ́ня ‘заглиблення на дорозі’; колдо́бина ‘заглибина на дорозі, вибита тран-
спортом’; бр. діал. калдо́біна ‘вибоїна, ямка на дорозі’ [3 : 156 – 159].

Етимологію назви кол|добиена та її варіантів досліджували слов’янські мовознав-
ці Ф. Міклошич, Ф. Славський. Зокрема Ф. Міклошич пояснював їхнє походження від 
праслов’янського kadъlbъ, убачаючи у складі похідних найменувань основи префікс ka- 
і корінь, пов’язаний із дієсловом dъlbіti ‘довбати’ [Толстой : 222] та вказуючи на яви-
ще метатези при номінації. Семантику й ареал поширення аналізованих лексем описав 
М. І. Толстой [Толстой : 220 – 224]. Він констатував, що номени, похідні від kadъlbъ, 
функціонують на Поліссі з трьома основними значеннями: ‘яма з водою’, ‘товсте, по-
рожнисте всередині дерево, пеньок’, ‘дерев’яна посудина’. Дослідник зазначав, що „всі 
основні значення слова kadъlbъ, відомі в поліських говірках, зафіксовані також на зна-
чній білоруській та українській мовній території” [Толстой : 221]. Географічне та не-
географічне значення номенів кал|добиена, кол|добиена зафіксував у Словнику народних 
географічних термінів Е. М. Мурзаєв [Мурзаев : 245]. Так, серед географічних значень 
аналізованих лексем основними є: ‘вир’, ‘яма в річці’, ‘рівчак’, ‘котловина, залита вес-
няною водою’. До негеографічних належать семи: ‘товсте порожнисте дерево’, ‘пеньок’, 
‘видовбане всередині дерево, схоже на бочку’, ‘видовбана з дерева або берестяна по-
судина для зберігання борошна, масла’ та ін. М. І. Толстой указує на первинність негео-
графічного значення аналізованих найменувань, зазначаючи, що слово kadъlbъ зазнало 
семантичної трансформації в результаті втрати ознаки ‘споруда’ або внаслідок простого 
переходу зі сфери найменувань посуду в географічну сферу [Толстой : 220].

Номен коў|бан’а не зовсім переконливо пов’язують з основами слів коло ‘колесо’ або 
псл. *kol- ‘колоти, бити’ і діал. баня ‘копальня, яма, заглиблення’ [ЕСУМ ІІ : 480]. Не за-
перечуючи ймовірності такої первісної семантики ГТ, укажемо на можливе його суфіксальне 
оформлення ще в праслов’янській мові: *kъban’a ‘яма; яма, наповнена водою’ < *kъlba / 
*kъlbъ ‘гнути, згинати’ + ап’а [5 : 141 – 142].

В українських говірках фіксують аналізовані номени з багатьма варіантами, які на 
обстежених територіях можна класифікувати за ДО: ‘глибина’, ‘наявність води’, ‘місцез-
находження’ та деякими іншими .

Термін па|дина (˂ падь з праслов’янського *pad-ina [2 : 42]) та його дериват ў|падиена 
має регіональне значення ‘яма (загальне значення)’ і поширене лише в російських дон-
ських говірках ‒ пади́на ‘яма’, ‘яма на дорозі’, ‘яма з водою’ [4 : 86].
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Лексема с|кота в українських східнослобожанських говірках поширена із значен-
ням ‘лігво, нора, яку вирили тварини’ і відома діалектоносіям старшого віку. Зазна-
чений номен відповідає літературно-нормативному значенню ‘нора, лігво’ [СУМ IX: 
307]. Лексема с|кота співвідносна з лексичним мотиватором скот ‘четвероногі свійські 
сільськогосподарські тварини’ [ВТССУМ : 1336] та структурним мотиватором но|ра, має 
мотиваційне значення тварини (збірна назва) > місце перебування. Однак у наш час лек-
сема с|кота зазвичай позначає нори хижих тварин (лисиць, вовків) чи гризунів (мишей, 
пацюків). Це означає, що сьогодні, при явному зв’язку аналізованої лексеми та її лексич-
ного мотиватора, усе ж внутрішня форма слова затемнена. Пояснення значення лексеми 
скота у Словарі української мови за редакцією Б. Д. Грінченка засвідчує звуження її 
семантики в сучасних говірках (скота́ ‒ ‘лігво, нора тварин, барліг, яма’ [СУМГ IV : 
141]). Загалом назва с|кота, імовірно, первісно репрезентувала такі мотиваційні ознаки, 
як яма, печера, місце в землі, де тимчасово можна утримувати худобу чи використати ці 
споруди для тимчасового проживання людини. У цих сховищах могли перебувати й хижі 
звірі. Пізніше значення лексеми с|кота звузилося.

Відад’єктивне утворення улого|вина ‘яма (загальне значення)’, ‘впадина, западина’ 
та його фонетичний варіанти ўлого|вина ‘довга западина, неглибока виямка між висо-
чинами гірського хребта’, лого|вина ‘заглиблення на місці водойми’, лог|вина ‘площа з 
заглибленим місцем’ не покидають межі аналізованого лексико-семантичного поля. Лек-
сема улого|вина похідна від діал. лог ‘заглиблення в рельєфі’, що у свою чергу, пов’язано 
з лежати [ЕСУМ ІІІ : 278]. Східнослобожанська семантика терміна зафіксована з не-
значними відтінками від загальновживаного улогви́на (влогви́на) ‘велике заглиблення в 
рельєфі місцевості, западина з пологими схилами’ [СУМ Х : 431]. В інших українських 
діалектах засвідчено аналізовану лексему з деякими фонетичними, морфологічними та 
семантичними розбіжностями . 

Термін |йама (< псл. *ama / jama [ЕСУМ VI : 546]) та його деривати, з словотвірними 
засобами аугментативності та демінутивності, репрезентують у східнослобожанських 
говірках Луганщини такі значення: |йама ‘яма (загальне значення)’, ‘заглиблення в ґрунті 
невизначеної форми’, ‘погана дорога’; номен |вийамка засвідчено у значеннях ‘невели-
кий яр’, ‘невелика яма’, ‘яма (загальне значення)’, ‘вибоїна на дорозі’; |йамка ‒ ‘невелика 
яма’, ‘вибоїна на дорозі’; йа|мина, у|йамиесте ‒ ‘площа з заглибленим місцем’; йа|мел’а 
‒ ‘глибока яма’. На думку М. І. Толстого, лексема *jama, як родове поняття, нерідко замі-
нює видове, позначаючи ‘вир’, ‘яр’, ‘печеру’ та ін. Широку амплітуду коливання семан-
тики терміна пояснюються семемами ‘яма – штучно викопане заглиблення’, ‘яма – вибо-
їна, яма’, ‘яма – калюжа (баюра, ковбаня)’ [Толстой : 229 – 230]. В українських говірках 
відомі численні похідні від я́ма, що відрізняються семантичними відтінками.

Сему ‘площа з заглибленим місцем’ у говірковому мовленні досліджуваного ареалу 
маніфестують лексеми: ў|падиена, заг|либиена, запа|дина, запад|н’а, лог|вина, оў|раг, р’іў, 
у|йамиесте, йа|мина.

Префіксально-суфіксальні утворення ў|падиена, запа|дина, запад|н’а пов’язані дієсло-
вом падати (< псл. *padati [ЕСУМ IV : 310]). Терміни ў|падиена, запа|дина у ЛСГ „яма” 
у досліджуваних говірках виступають з інтегральною семою ‘площа з заглибленим міс-
цем’ та додатковою ‘впадина, западина’, у той час як диференційною семою для терміна 
запа|дина буде ‘заглиблення в ґрунті невизначеної форми’, ў|падиена, ‒ ‘заглиблення на 
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вершині гори’. Порівняймо: в укр. літ. впа́дина, запа ́дина ‘заглиблене місце на чому-не-
будь, яма, ямка; протилежне виступ; низьке місце, понижена місцевість’ [СУМ ІІІ : 239; 
І : 348]; западня́ ‘провалля’ [СУМ I : 239]. В українських діалектах терміни впа́дина, 
запади́на, западня́ стосовно ЛСГ „яма” мають безліч значень, ускладнених ознаками ‒ 
„місце знаходження ГО”, „розмір”, „невизначеність форми” 

Термін р’іў має праслов’янські корені (< псл. *rovъ < *rуti (*rūti) ‘рити’ [ЕСУМ V : 
87]), у ЛСГ „яма” він представлений як ‘площа з заглибленим місцем’, ‘невелика яма’, 
‘яма округлої форми’, основне значення якого відносимо до ЛСГ „яр”. Термін йа|мина ‒  
суфіксальний похідний іменник від яма ‘заглиблення в землі’ [СУМ XI : 644]). Цей тер-
мін є загальновживаним, його використовують у всіх українських діалектах у значенні 
‘глибока яма’ 

Ряд, що наповнює подібну до попередньої семи значення ‘заглиблення в ґрунті неви-
значеної форми’, складають номени: запади|на, ка|нава, |лунка, |йама.

Термін ка|нава (пол. kanał, яке могло стати орфоепічним *kanaw (укр. *канав) [ЕСУМ 
II : 361]) у східнослобожанських говірках Луганщини виступає зі значенням ‘заглиблен-
ня в ґрунті невизначеної форми’, ‘вибоїна, яма на дорозі’, ‘яма з водою’, де перші дві 
семи мають ознаки ГО натурогенного характеру.

Термін |лунка (рос. лу́нка ‘ямочка, впадина, прорубь’ [ЕСУМ III : 305]) у східносло-
божанських говірках Луганщини використовують на позначення ‘заглиблення в ґрунті 
невизначеної форми’, ‘невелика яма’, ‘яма округлої форми’, демінутив |луночка ‒ ‘яма 
округлої форми’. Українська мова фіксує номен |лунка як ‘невелика заглибина в чому-не-
будь’ [СУМ IV, 555]. Діалекти української мови репрезентують таке ж значення аналізо-
ваних лексем. 

Для реалізації близької до попередньої, але з незначними відтінками семантики 
‘впадина, западина’ діалектоносії використовують такі терміни: ўг|либиена, ўг|либлеин’:а, 
ви|бойіна, ў|падиена , заг|либиена, заг|либлеин’:а, запади|на, лож|бина, про|вал’:а, 
улогови|на.

Домінантну позицію на позначення серед репрезентантів семеми ‘впадина, западина’ 
займають похідні терміни від кореневої основи -глиб-: заг|либиена (< псл. *za-glyb-ina < 
і.є. *gleubh – ‘рити, видовбувати’ [ЕСУМ I : 523]) з додатковою семою ‘площа з заглибле-
ним місцем’, заг|либлеин’:а, ўг|либиена, ўг|либлеин’:а, які не мають суттєвих розрізнень з 
українською літературною мовою та її діалектами. 

Суфіксальне утворення лож|бина мотивоване коренем дієслова лежати і на загаль-
ноукраїнському просторі переважно передає семантику низинної території: „заглибина, 
западина, улоговина, річище” [ЕСУМ ІІІ : 212], відображаючи на досліджуваній терито-
рії символічне змістове перенесення ‘западина → яр’, бо, окрім аналізованого, демон-
струє специфічне східнослобожанське значення ‘вихід з яру’.

Найменування лож|бина позначає первинну форму нормальної ерозії. Ложбина утво-
рюється як природний канал стоку вод, атмосферних опадів у рівнинних і горбистих 
місцевостях. Володіє плавними формами: пологими схилами, які непомітно переходять 
з одного боку в плоскі або слабо увігнуті днища, а з іншого ‒ у рівну поверхню рівни-
ни [Мурзаев : 211]. Значення, зафіксовані в інших українських діалектах, підтверджу-
ють подане визначення, демонструючи описувані ознаки. І тільки на території північної 
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Луганщини у східнослобожанських говірках цей термін розвиває нове значення – ‘вихід 
з яру’ – у лексико-семантичному полі „яр”.

Термін про|вал’:а у ЛСГ „яма” виступає зі значенням ‘впадина, западина’, ‘велика 
яма’, ‘глибока яма’ і мотивований основою дієслова провалити, докладніше термін про-
аналізовано у ЛСГ „яр”, де він має основне значення ‘глибоке провалля’. 

Наступні семантичні ряди об’єднують найменування за диференційними ознаками 
„розміру” ГО, демонструючи опозицію семантики ‘невелика яма’ ― ви|бойіна , |вийамка, 
|копанка, |лунка, |луночка, р’іў, |йамка; ‘велика яма’ ― деи|бела |йама, про|вал’:а, котло|ван.

Полісемантичне географічне найменування |копанка (< псл. *kopanъka [ЕССМ, Вып. 
11 : 15 – 16; 5 : 123]) відрізняється широким ареалом поширення на території східносло-
божанських говірок і цілою низкою семантичних відтінків та значень: ‘невелика яма’, 
‘яма округлої форми’, ‘яма з водою’, ‘штучно вирита яма’, ‘шахта, місце видобування 
вугілля’, ‘окрема ділянка лісу’, ‘джерело, потік води, що утворився внаслідок виходу 
підземних вод на поверхню землі’, ‘сажалка, невелике штучне водоймище, у якому утри-
мують і розводять рибу’. Етимологія аналізованої лексеми пов’язана з дієсловом копати, 
що вказує на антропогенність походження реалії, позначуваної номеном |копанка.

Розвиток значень терміна відбувався у процесі складного семантичного переходу 
„ділянка в лісі” ↔ „яма” ↔ „шахта” ↔ „водоймище”. З огляду на це, спостерігаємо 
семантичну транспозицію, де стійкими постають форма і функція номена, а змінюється 
лише лексичне значення, що є ознаками семантичного синкретизму. Також фіксуємо роз-
ширення семантики та локальне вживання номена |копанка зі значенням ‘шахта, місце 
видобування вугілля’.

Численними є утворення від дієслова копати в інших мовах: рос. ко́панец, ко́паник, 
ко́пань ‘неглибокий колодязь без зрубу, яма для збору тимчасових вод’, ко́панка ‘погана 
мулиста вода з ями’, ‘дренажна канава’; ко́панцы ‘канави для осушення’, ‘невеликі водо-
йми’, ‘прямокутна яма для замочування конопель’, ко́пани, ко́паня ‘місце, на якому ви-
копаний, викорчуваний ліс’; бр. ко́пань ‘ставок, саджалка для розведення риби’; ко́панка 
‘невеликий струмок’ в Естонії; пол. діал. kopnia, схв. копнина, конниця ‘вільне від снігу 
місце’; чес. zeme kopna ‘незамерзла, неродюча земля’. Однак пол. kopan ‘височина в до-
лині або на схилі’, ‘склепінна гора’, kopa ‘купа’, ‘скирта’; лит. kapoti ‘колоти’, ‘рубати’; 
лат. kapat ‘січ’, ‘рубати’ [Мурзаев : 289] набувають нових значень. Лексема ко́панка в 
українській літературній мові позначає ‘невелике водоймище з ґрунтовою водою, ви-
копане для господарських потреб; сажавка’, ‘криниця без зрубу’ [СУМ ІV : 279]. Інші 
українські діалекти не поступаються аналізованим говіркам колоритом семантики . Саме 
географічний термін ко́панка можна вважати центральним на позначення окресленого 
поняттєвого мікрополя в українській, російській та білоруській мовах із огляду на ареал 
його вживання та розмаїття семантики, адже в російській мові функціонує ко́панкa ‘яма, 
викопана на городі для збирання дощових або ґрунтових вод з метою поливання овочів’, 
‘колодязь у лісі’, ‘джерело’ [Дьякова : 152], у білоруській діалектній ‒ ‘невелика штучна 
водойма для замочування льону та інших господарських потреб; сажалка; яма з водою’, 
‘місце в озері або на річці, де перуть білизну’ [6 : 94]). М. В. Флягіна також зазначає, що 
лексема ко́панка є загальним найменуванням для багатьох східнословʼянських діалектів 
і могла зʼявитися в них у досить ранній період. Не виключає й того, що на Дону, так 
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само, як і у Воронезькій області та на Кубані, лексема виникла внаслідок іррадіації з 
української території [4 : 153]. 

Як показує матеріал, у східнослобожанському ареалі ЛСГ „яма” (на позначення не-
гативного рельєфу та його частин) репрезентують переважно загальновживані номени, 
зафіксовані в багатьох словʼянських мовах. Одні з них на території східнослобожансько-
го діалектного континууму утворюють широкий ареал (запа|дина, заг|либлеин’а, |копанка, 
ло|ш·ч’ина), інші носять оказіональний характер (лог|вина, зо|р’авиена, |доўбн’а). Най-
важливіші ДО для характеристики ГО є глибина, форма та місцезнаходження ями. Кон-
кретизовані семи відображають приватні особливості орооб’єктів залежно від місцевого 
ландшафту, при цьому диференціальні ознаки значень у деяких випадках не є настільки 
суттєвими, щоб бути основою для діалектного протиставлення, але спостережено й ви-
падки зрушення семантики лексем.
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НАРОДНЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
НЕГАТИВНОГО РЕЛЬЕФА И ЕГО ЧАСТЕЙ В УКРАИНСКИХ 

ВОСТОЧНОСЛОБОЖАНСКИХ ГОВОРАХ ЛУГАНЩИНЫ
 Народная географическая терминология восточнослобожанских говоров Луганщи-

ны еще не была предметом специального изучения. В статье описаны народные гео-
графические термины для обозначения негативного рельефа и его частей, осуществлен 
их семантический, этимологический, словообразовательный анализ, выявлены особен-
ности функционирования в говорах Луганской области в сравнении с украинским лите-
ратурным языком и его диалектами. 

Ключевые слова: народная географическая терминология (НГТ), лексическое значе-
ние, лексико-семантическая группа (ЛСГ), сема, интегральная сема, дифференциальная 
сема, семантический синкретизм.

Slobodian E. 

FOLK GEOGRAPHICAL TERMS TO DENOTE THE NEGATIVE RELIEF AND 
ITS PARTS IN UKRAINIAN EAST SLOBOZHANSK DIALECTS OF LUHANSK
Geographical native terminology East Slobozhansk Dialects of Luhansk has not been the 

subject of special study. This article describes folk geographical terms to describe geographic 
objects negative relief and its parts, made their semantic, etymological, derivational analysis 
revealed the peculiarities of dialects in the Lugansk region in comparison with Ukrainian liter-
ary language and its dialects. 

Keywords: folk geographic terminology (FGT), lexical meaning, lexical-semantic group 
(LSG), sam, sam integral, differential seme, semantic syncretism.
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ 
НОВОГО УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ 

У статті досліджено процес поширення мовних інновацій, відображених в Укра-
їнському правописі за редакцією 2019 року; розглянуто важливі чинники появи нового 
правописного документа; визначено нормативно-правові засади впровадження чинного 
Правопису, виявлено основні напрями та особливості реалізації положень нового Право-
пису в закладах вищої освіти.

Ключові слова: Український правопис, правописні норми, розвиток мови, мовні інно-
вації, мовне законодавство, державна мова.

Багатоаспектне питання розвитку мови завжди привертало і незмінно привертає ува-
гу дослідників вітчизняної та зарубіжної наукової думки. Різні спектри вчення мовного 
питання можна побачити у працях політичного, психологічного, правового, соціально-
го, етнологічного, лінгвістичного та інших суміжних напрямів дослідницької діяльності 
(Р.Белл, І.Больман, Л.Булаховський, Г.Євсєєва, М.Міщенко, І.Огієнко, Л.Нагорна, Ю. Ха-
берсман, Л.Щерба та ін.). Останнім часом особливу увагу питанням характеру мобіль-
ності мови, сучасної мовної ситуації, ролі держави в регулюванні мовної норми, конт-
ролю державного апарату за дотриманням вимог закону, мовної поведінки індивідів в со-
ціумі тощо приділяють Б.Ажнюк, С.Єрмоленко, Л.Масенко, О.Пономарів, О.Тараненко, 
Н.Ткач, І.Фаріон та ін. 

На сьогодні серед зазначених актуальних питань соціолінгвістичного аспекту існу-
вання мови, безсумнівно, чільне місце займає питання нового Українського правопису, 
оскільки цей документ пов’язаний передусім із процесом реалізації законодавчо закрі-
пленого за українською мовою статусу державної, її утвердженням та розвитком. Тому 
поява нового Правопису дала поштовх для розширення меж наукових розвідок, які без-
посередньо першочергово стосуються механізму мовної політики і реалізації законодав-
чих положень на сучасному етапі розвитку нашої держави.

У пропонованому дослідженні метою є вивчення процесу поширення мовних ін-
новацій, зафіксованих в Українському правописі за редакцією 2019 року. У статті роз-
глянемо передумови виникнення нового Правопису; з’ясуємо його нормативно-правове 
підґрунтя; визначимо шляхи та особовості реалізації положень нового правописного до-
кумента в закладах вищої освіти.

 Зрозуміло, що поява нового правопису – це історично зумовлений процес, пов’язаний 
як з історією самої мови і наукових знань про неї, так, власне, і з історією мовної полі-
тики та історією українського суспільства (зокрема устрою і характеру держави). Без-
сумнівно, що це новий етап розвитку мови, новий етап ставлення до мови, причому, як 
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самого органу влади, так і кожного представника держави – громадянина. Крім того, це, 
що важливо, новий етап переходу до зовсім іншої «оновленої» національної свідомості. 

Поява чогось нового завжди має свої передумови. Так, Український правопис за ре-
дакцією 2019 року після свого попередника (Український правопис 1992 року) майже 30 
років «накопичував» чинники для свого «народження». І основними причинами, як ми 
бачимо, стали саме певні зміни, свого роду перетворення, переналаштування: по-перше, 
зміни в суспільстві (відображення реалій у мові); по-друге, зміни в мові (до речі, перше, 
і друге зумовлено один одним: «Мова є продуктом суспільства, яке її створює, але й мова, 
зі свого боку, формує суспільство») [ 3, с. 7]; по-третє, зміни смаків і бачень користувачів 
мови; по-четверте, зміни в сучасному мовному законодавстві, по-п’яте, зміна вектору 
мовної політики загалом щодо закономірного утвердження державності мови. Усе це 
дало підстави для створення і затвердження нового Правопису. 

Український правопис – це документ, і, як кожен документ, він має правове підґрунтя. 
Так, Правопис створений Українською національною правописною комісією. Склад цієї 
Комісії затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України в 2015 році (№ 416) 
[17], до якої увійшли відомі вчені Національної академії наук України та закладів вищої 
освіти з усіх регіонів нашої країни. 

У жовтні 2018 року Український правопис був схвалений Колегією Міністерства 
освіти і науки України та Президією Національної академії наук України. Варто сказа-
ти, що перед цим, протягом серпня-вересня цього ж року, відбувалося громадське об-
говорення тих змін, які пропонувалися. Під час обміну думками і певного оцінювання 
мовних інновацій громадою надійшло понад три тисячі різних пропозицій від органів 
державної влади та місцевого самоврядування, наукових установ, закладів освіти, окре-
мих громадян. 

22 травня 2019 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Питання Укра-
їнського правопису» за № 437 [16]. Відповідно до цього нормативно-правового акта: «З 
метою забезпечення конституційних положень про держаний статус української мови 
та уніфікації вживання правописних норм Кабінет Міністрів постановляє погодитися з 
пропозицією Міністерства освіти і науки та Національної академії наук України щодо 
схвалення Українського правопису».

03 червня 2019 року текст Українського правопису в новій редакції був оприлюдне-
ний – опублікований на офіційних сайтах Міністерства освіти та науки України та На-
ціональної академії наук України (Інститут мовознавства імені Олександра Потебні), де 
було рекомендовано застосовувати норми й правила нового Правопису.

Набуття чинності нового Правопису викликало різні думки і різні реакції щодо мов-
ної нормативності як у звичайних пересічних громадян, так і у фахівців-лінгвістів. Хтось 
схвалював цей правопис, хтось мав зовсім іншу думку. Певні суперечки «вирували» 
щодо цього питання. 

Проте, у такому випадку, завжди існує безапеляційне «але». Справа в тому, і це не 
піддається обговоренню, Український правопис – документ, який затверджений урядом. 
Це, у свою чергу, юридично зобов’язує усіх, без винятку, використовувати Правопис у 
чинній редакції (2019 року).

Крім того, мабуть, не випадково, і навіть природно, що одночасно із появою ново-
го Правопису набуває чинності Закон України «Про забезпечення функціонування 
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української мови як державної» (16 липня 2019 року) [ 13 ]. Згідно із Законом (п. 6 ст.1), і 
це стосується кожного громадянина України, «Навмисне спотворення української мови в 
офіційних документах і текстах, зокрема навмисне застосування її з порушенням вимог 
українського правопису і стандартів державної мови ... тягнуть за собою відповідаль-
ність, встановлену законом»).

Важливо наголосити, що з погляду права цей Закон має істотні інновації, зокрема в 
мовному законодавстві. Уперше Закон України «Про забезпечення функціонування укра-
їнської мови як державної» вводить в юридичне поле Правопис. При цьому передбачено 
функціонування окремого органу із забезпечення стандартів української мови – Націо-
нальної комісії зі стандартів державної мови, а також інституцію – Уповноваженого із 
захисту державної мови (зокрема дотримання мовних норм), що фіксує правопорушення 
й притягує до правової відповідальності тих, хто його вчиняє.

Органічне поєднання головних і взаємоважливих регуляторів функціонування і роз-
витку української мови, передусім як державної (нових Правопису і Закону), повністю 
відповідає назві Стратегії популяризації української мови до 2030 року (схваленої Кабі-
нетом міністрів 2019 року), мета якої – підвищити конкурентоспроможність та популяр-
ність української мови, «Сильна мова – успішна держава» [18]. Коли мова має законодав-
чу основу, закріплюється відповідними нормативно-правовими актами, вона має статус 
правової «захищеності», своєрідну правову «силу». Це, у свою чергу, служить вагомим 
чинником розвитку держави, що, безсумнівно, є показником її успіху. Оскільки цей про-
цес двосторонній: з одного боку, держава надає мові статусу і створює відповідні умови 
для його утвердження в країні, а також запроваджує механізм поширення української 
мови і регулює мовні норми; з іншого – мова як фактор національної єдності у результаті 
успішного впровадження й реалізації мовного законодавства створює, власне, передумо-
ви якісних змін в державі.

Важливим чинником реалізації будь-якого офіційного документа є, звичайно, прак-
тичне його застосування – це відповідний до завдань шлях втілення теоретичного змісту 
в дійсність.

Безперечно, після офіційного оприлюднення Українського правопису як офіційно-
го документа було розроблено план його імплементації. Питання впровадження нового 
Українського правопису за редакцією 2019 року передусім, звичайно, стосується освіт-
ніх закладів.

Так, поряд із Законом України «Про забезпечення функціонування української мови 
як державної» вийшов наказ Міністерства освіти і науки «Про впровадження нової ре-
дакції Українського правопису» від 29 липня 2019 року № 437 [ 15]. Відповідно до цього 
нормативного документа та з метою реалізації постанови Кабінету Міністрів України в 
усі заклади вищої освіти було надіслано лист Державної наукової установи «Інститут 
модернізації змісту освіти» «Щодо провадження Українського правопису в редакції 2019 
року» від 20 серпня 2019 року, у якому рекомендовано «закладам вищої освіти розгля-
нути питання впровадження в освітній процес нової редакції Українського правопису на 
вчених/педагогічних радах та розробити методичні посібники із застосування Україн-
ського правопису в редакції 2019 року для учасників освітнього процесу закладів вищої 
освіти» (лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» «Щодо 
провадження Українського правопису в редакції 2019 року» від 20 серпня 2019 року) 
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[14]. Зазначені вище нормативні документи і продукували законодавче підґрунтя впрова-
дження в освітній процес Українського правопису.

Усі ми розуміємо, що від ефективного впровадження й реалізації норм Українського 
правопису у чинній редакції і мовного законодавства загалом, і залежатиме програма 
правового та суспільного розвитку держави, що, зі свого боку, і про це зазначалося рані-
ше, продукує імпульси успіху держави.

Процес імплементації в освітній процес і його результативність залежить, по-перше, 
від учасників освітнього процесу (як здобувачів, так і науково-педагогічних працівни-
ків), по-друге, від керівної ланки закладів освіти, які (і перші, і другі) за певних соці-
ально-політичних обставин (зміни в сучасному законодавстві, пов’язані з мовними пи-
таннями, зміни в системі мови, продуковані новими суспільним умовами і відображені 
у відповідному документі, і, власне, самі зміни реалій навколишньої дійсності) стають 
важливими суб’єктами мовної політики в реалізації утвердження статусу української 
мови ї її функціонування.

На сьогодні поле правового розвитку мови, зокрема, закріпленого в законодавстві 
питання Правопису і неухильного дотримання норм чинного правописного документа, 
порушення яких тягне за собою відповідальність, розширило можливості якісного і од-
ночасно кількісного процесу поширення мовних інновацій. І питання не лише в цьому. 
Основна думка правової основи Українського правопису – без відхилень до мовних стан-
дартів здійснювати мовленнєву практику (і в усній, і в писемній формі).

Тому головне завдання щодо впровадження документа в освіті – це насамперед ви-
користання Українського чинного правопису взагалі (охоплюючи увесь його зміст), а не 
лише конкретно тих змін, які репрезентовані в ньому. А це свідчить про те, що й вико-
нання зазначеного вище завдання, вочевидь, буде значно складнішим і, можливо, більш 
тривалим.

При цьому, слід наголосити, що самих змін у Правописі не так і багато, хоча деякі з 
них дійсно є кардинальними. За обсягом у друкованому вигляді Правопис має 282 сто-
рінки (майже 300), змін – декілька сторінок. Як бачимо, це не значний відсоток.

Отже, реалізація правописних норм чинної редакції відповідно до сучасного законо-
давства – це перш за все вивчення і дотримання мовних правил, зокрема й інноваційних.

Усе це дозволило використовувати нову схему, спираючись на законодавчі положен-
ня, в опануванні українською мовою з отриманням правописних норм в освітньому про-
цесі, яка спрямована на розширення її функціонального спектру, а також на встановлення 
балансу між знанням мови користувачів і їх мовленнєвою діяльністю. Так, Іван Огієнко 
в своєму мудрому вченні «Наука про рідномовні обов’язки» закликав український на-
род виробити певну «реальну мовну практику», щоб захистити найвищу цінність на-
роду – рідну літературну мову від найменшої шкоди і затримки в її розвитку [4]. Іншими 
словами, не тільки в горизонтальному розрізі, а в вертикальному, більш об’ємному і на-
сиченому вивчати українську мову і практично розширювати сфери її функціонування, 
застосовуючи її у життєвій практиці. 

І чим раніше (більш в юному віці як окремої особи, так і певної спільноти) запро-
вадити цю «реальну мовну практику», тим якісніші будуть результати. Тут належна 
роль відведена закладам освіти, які повинні допомогти молоді добре усвідомити, що «її 
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найперший обов’язок перед своїм народом – навчитися соборної літературної мови й ви-
мови й тим защепити собі почуття національної гідності» [4, с. 14]. 

Літературна мова – це унормована і стандартизована система. І її норми фіксує Укра-
їнський правопис. Важливо розуміти значення застосування цих норм у практичній ді-
яльності і використання саме літературної (унормованої) мови. Норми першочергово 
виникають й існують не для того, щоб їх дотримуватися, а щоб розуміти один одного. 
Знання і застосування однакових правил, прийнятих і зафіксованих у документі, дозво-
ляє виробити ту єдину «реальну мовну практику», що дозволить закріпити єдність дер-
жави, її міць і непорушність (повертаючись до вже згаданого – «Сильна мова – успішна 
держава»).

Методи і засоби імплементації певних документів кожен освітній заклад виробляє 
сам. Шлях виконання положень значеної вище нормативної бази щодо реалізації нового 
Українського правопису в освітній процес також індивідуальний, хоча загальна концеп-
ція, звичайно, залишається. 

Так, уже в жовтні 2019 було відповідно до рішення Вченої ради Національної ака-
демії внутрішніх справ (протокол № 20/3 від 24 вересня 2019) на вебпорталі закладу 
розміщено цикл статей «Вчимо українську мову за новим Українським правописом» з 
висвітленням основних змін до нього та особливостей використання їх у фаховому мов-
лені. І перші статті були, звичайно, ті, які відображали власне зміни правописної норми 
(без варіантів). Наприклад, стаття щодо написання незмінюваного числівника пів зі сло-
вами чи складних слів, у складі яких є іншомовний компонент, чи вживання фемінітивів 
(як варіативну норму) – жіночих відповідників назв професій, звань і посад і ін.[9] Крім 
того, фахівцями-педагогами для учасників освітнього процесу розроблено із застосуван-
ня нової редакції Українського правопису навчально-методичні рекомендації «Інновації 
в Українському правописі 2019 року». 

Однією з визначних рис мовної політики закладу освіти і держави загалом є трьох-
вимірна парадигма (три складники): 1) освітній; 2) науковий; 3) виховний.

Відповідно до цієї парадигми і спрямована діяльність освітніх структур з метою якіс-
ного впровадження правописних інновацій у професійну діяльність науково-педагогіч-
них працівників, спрямовану на формування компетентної особистості здобувачів вищої 
освіти. Навчання, дослідження, виховання – три взаємозалежні і взаємодоповнюючі еле-
менти у цьому процесі. При цьому виділити один якийсь головний неможливо, оскільки 
вони випливають із сутності один одного, функціонально тотожні і є одиницями єдиного 
цілого. 

Так, для навчання потрібен накопичений під час наукової діяльності практичний і те-
оретичний досвід (наука), а формування поваги до української мови, почуття національ-
ної гідності, відстоювання інтересів своєї країни і усвідомлення цінності статусу мови на 
рівні держави, прагнення її поширення і розвитку (виховання) відбувається природним 
чином через освітній процес (навчання).

Розглянемо за цими трьома напрямами реалізацію чинного Українського правопису 
за редакцією 2019 року.

Так, в обов’язковому порядку (і це затверджено Вченою радою навчальної устано-
ви, протокол № 20/3 від 24 вересня 2019) було внесено зміни до навчальних і робочих 
програм усіх навчальних дисциплін, відповідно чинного правописного документа. Крім 
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того, було внесено зміни до змісту обов’язкової навчальної дисципліни «Українська мова 
за професійним спрямуванням». Передусім до наповнення таких тем: «Мовна політика 
і мовна ситуація», «Норми сучасної літературної мови», «Орфографічні норми сучасної 
української літературної мови у професійному мовленні», «Особливості офіційно-діло-
вого стилю», «Особливості наукового стилю», «Культура професійного мовлення». Змін 
зазнала і теорія та практика навчально-методичної бази дисципліни. При цьому, зміни-
лися, і це небезпідставно, характер, динаміка та стиль проведення практичних занять, 
враховуючи той факт, що соціальна мобільність (у нашому випадку – молодого поколін-
ня, яку, до речі, постійно треба активізовувати) має суттєвий вплив на процес поширення 
мовних інновацій. 

Також було проведено низку ознайомчих бесід із здобувачами вищої освіти і науко-
во-педагогічним працівниками щодо змін нового Правопису, його правової підстави і 
неухильного дотримання чинних правописних норм. 

І вже на початку листопада 2019 року до Дня української писемності та мови було 
залучено здобувачів вищої освіти до написання Всеукраїнського радіодиктанту націо-
нальної єдності, текст якого відповідав новим правилам української мови. Зауважимо, 
що текст підготував і читав відомий педагог і дослідник Олександр Авраменко. 

У науковому аспекті не менш перспективним є питання щодо впровадження нового 
Українського правопису. Результати своїх досліджень, пов’язаних з таким фактом в іс-
торії розвитку мови та української держави, як новий Правопис, науковці висвітлюють у 
фахових статтях, посібниках, рекомендаціях тощо, які відіграють надзвичайно важливу 
роль у вивченні нового документа.

Крім того, дослідницькі розвідки, в яких предметом вивчення стає Правопис, розгля-
даються під час проведення зустрічей з провідними мовознавцями, а також круглих сто-
лів, конференцій, семінарів, тематичних вечорів та інших наукових заходів, що, у свою 
чергу, не тільки відкриває широкі можливості взаємодії та співпраці учених, викладачів, 
молодих дослідників, а й і показує свою плідність та результативність в національно-
патріотичному вимірі.

Щодо виховного аспекту, то безумовно можна стверджувати, що філологічні й творчі 
конкурси, олімпіади і практика участі в них дозволяє виробити у світобаченні і свідомос-
ті молоді одностайну позицію ставлення до мови як до символу консолідації, оскільки 
вона, мова, є «синтезом національно-державницького єства, фокусом і виразником його 
бачення… це матеріальна свідомість, яка є основою формування й утвердження мораль-
но-психологічного явища – україноцентризму, тобто погляду на світ з України крізь при-
зму українських цінностей» [2, с. 16].

Очолюють першість таких конкурсів – Міжнародний мовно-літературний конкурс 
учнівської та студентської молоді імені Т. Г. Шевченка, Міжнародний конкурс з україн-
ської мови імені Петра Яцика, і фаворит олімпіад – Всеукраїнська студентська олімпіада 
з навчальної дисципліни «Українська мова».

Незважаючи на наявність сьогодні активного процесу впровадження правописного 
документа і відповідні перші ефективні трансформації в мовленні користувачів укра-
їнської мови, не варто перебільшувати швидкість соціальної мобільності щодо мовної 
поведінки, яка відображатиме нормативність нового Правопису.
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Підтримка інновацій щодо мовного питання з боку держави та цілеспрямовані дії 
освітніх закладів щодо покращення якості знань української мови ї її розвитку загалом у 
контексті сучасного законодавчого не викликають сумнівів. Проте є об’єктивні причини, 
що пояснюють не надто швидкі темпи реалізації мовного питання щодо впровадження 
Українського правопису в редакції 2019 року.

У такому випадку є низка чинників (і вони індивідуальність), які й визначають темпи 
адаптації мовних інновацій в українському суспільстві:

1) соціальна мобільність мовної поведінки [ 5];
2) виявлення зацікавленості в розвитку мови (соціальна свідомість) …[7];
3) лінгвістичні смаки [ 5];
4) лінгвістична чутливість (орфографічна, лексична і граматична чутливість)…[7];
5) лінгвістичний інтелект (чутливість до усної і писемної мови, мовні та комуніка-

тивні здібності, які визначають готовність до розуміння і продукування мовлення) [ 11];
6) швидкість вербальної реакції …[7];
7) належність до певної спільноти[ 5].
Крім того, розуміючи особливості адаптаційного періоду засвоєння змін і викорис-

тання у мовленні чинного правопису, державні структури дають певні роз’яснення щодо 
часового проміжку абсолютного використання сучасних мовних правописних норм.

Наприклад, лист Міністерства соціальної політики від 06.12.2019 р., № 259/0/193-19 
«Щодо застосування положень «Українського правопису» у кадровій документації», у 
якому зазначено, що «назви посад (професій), у редакції яких використовується слова 
«проект», «кафедра» тощо, наприклад, «завідувач кафедри», «керівник проектів та про-
грам» тощо, будуть узгоджені з нормами і правилами Українського правопису при фор-
муванні нової версії Класифікатора професій».

Звичайно, повинен пройти певний час, щоб п. 6 ст.1 Закону України «Про забезпе-
чення функціонування української мови як державної» був повністю реалізований. На-
копичення мовленнєвого досвіду в процесі мовленнєвої діяльності, лінгвістична кре-
ативність, швидкість вербальної реакції, руйнування стереотипів і формування нових 
поглядів на мовну ситуацію – усе є структурними елементами системи розвитку і укра-
їнської мови і зайняття чільного місця Української правопису в нашій державі, яке він і 
заслуговує. Варто сподіватися і одночасно діяти, займаючи активну позицію в реалізації 
цього питання.

Отже, досліджуваний матеріал показав, що процес поширення мовних інновацій, за-
фіксованих Українському правописі за редакцією 2019 року, складний і довготривалий, 
залежить від багатьох соціальних факторів. Причинами виникнення нового Правопису 
стали зміни в політичного, історичного і соціальних факторів, як у загальному розумін-
ні, так і в більш вузькому. Уведення чинного правописного документа в правове поле 
дало нові перспективи розвитку і утвердження української мови як державної. Норма-
тивно-правове підґрунтя щодо впровадження нормативних положень нового Правопису 
є постанова Кабінету Міністрів, відповідно до якої було підготовлено наказ Міністерства 
освіти і науки лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти». 
Визначено, що особовості реалізації положень нового правописного документа в закла-
дах вищої освіти спрямовано на вироблення «реальної мовної практики», спираючись 
на навчальний, виховний і науковий аспекти. Серед основних шляхів впровадження є 
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наукові дослідження, підготовка різного виду видань (навчальних, методичних, науко-
вих), участь у мовних конкурсах тощо. 

І не варто забувати, що відповідна мовна поведінка кожного громадянина – запору-
ка цілісності українського суспільства. І ті зміни в соціумі, інновації в мові, звичайно, 
є природними, а не штучними. Від того, чи будемо ми це відторгати, чи сприймати як 
звичаєвий процес втіленням в повсякденне життя, даючи нове забарвлення, збільшуючи 
розмаїття, і залежить розквіт української мови, державної, рідної, фахової: «Нове життя 
нового прагне слова, А де найти, як дати кров і плоть?» …[ 12]. Який зміст («кров») і яку 
форму («плоть») надамо кожному слову в епоху стрімких еволюцій сучасного світу – ви-
бір за нами, за кожним з нас.
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СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКИХ КОНСТРУКЦІЙ  
З ПРИЙМЕННИКОМ ПО

Стаття присвячена аналізу семантичних особливостей українських конструкцій з 
прийменником по, а саме: подано класифікацію понад 270 словосполук, які поділено на 
групи за інтегральними семами; у кількісно великих групах, які унаочнюють просторові, 
часові, дистрибутивні, об՚єктні відношення, на підставі виокремлених диференційних 
сем досліджено семантичну неоднорідність словосполук; до того ж зазначено тенден-
цію до варіантних замін конструкцій з прийменником по іншими моделями; крім того, 
виявлено словосполуки, у значенні яких розвинулась енантіосемія.

Ключові слова: сема, інтегральна сема, диференційна сема, конотативна сема, 
енантіосемія, фразеологізм.

Проблеми перекладання останнім часом особливо привертають увагу науковців, що 
спричинено досить високими вимогами, що висувають до перекладених текстів (точ-
ність, адекватність, уникнення подвійного змісту…), тому актуальність мовознавчих 
праць, присвячених темам семантичного розмежування певних моделей, де найчастіше 
під час перекладання трапляються помилки, є на часі. Звідси випливає завдання ретельно 
вивчати семантичні відмінності моделей, які навіть у споріднених мовах рідко бувають 
ідентичними, проте здаються такими. Приміром, російська словосполука дорога проле-
гала по болоту та українська дорога йшла по болоту [6, с. 158] мають вигляд подібних, 
проте в українській мові у такій сполуці краще вжити іменник болото в орудному від-
мінку без прийменника – «дорога йшла болотом» [6, с. 158]; у виразі идти по чьим сле-
дам іменник следам використано у давальному відмінку, що характерно для російської 
мови, тоді як у виразі іти по чиїх слідах (краще іти чиїми слідами) іменник слідах ужито 
в місцевому відмінку, що властиво українській мові. Виходячи з цього, ми зосередили 
увагу на значенні українських моделей з прийменником по.

Розгляду цієї проблеми присвячено багато праць, а втім, спираємося на роботи пер-
шої половини ХХ ст. [3, с. 123, 187–190] та ХХІ ст. [9, с. 25–54; 5, с. 374–376; 2, с. 91–96; 
4, с. 354; 11, с. 268; 1, с. 325–327], у яких відображено семантичну неоднорідність таких 
українських моделей порівняно з російською мовою і/або незалежно від неї.

Як відомо, конструкції з прийменником по в українській та російській мовах вжи-
ваються на позначення просторових, часових, кількісних, об՚єктних, причинових від-
ношень, а також на позначення мети. На погляд авторів посібника [9, с. 25], український 
прийменник по має дещо відмінну і вужчу сферу вживання. Мовознавець О. Курило вва-
жала помилковим те, що в українській літературній мові прийменнику по надають всі 
ті значення, які він має в російській [3, с. 187], оскільки в українській мові такі моделі 
вживаються з «льокативом» для позначення місця, часу, а також руху різними напрямами 
з дієсловами руху («плавати по тім боці ставу, по крутих берегах…» [3, с. 189–190]) 



195

та з акузативом при дієсловах руху (іти, піти, ходити, їхати) і дієсловом послати, які 
вказують на об՚єкт як на мету дії [3, с. 123]). 

Авторка монографії «Мовна норма…» [11, с. 268] вказує, що зі знахідним відмінком 
такі моделі означають не лише мету, а й межу дії (пішов по довідку), а з місцевим відмін-
ком, крім місця і часу, ще й протяжність, спосіб дії та розподільність (ходити по полю, 
довідатись по святах, не спить по ночах, впізнати по голосу, кожному по документові). 
Учений О. Микитюк виокремлює, крім названих вище (мети дії і «часу…, після якого 
відбувається дія»), ще й значення місця/предмета, на поверхні яких відбувається дія (по 
дорозі), виду чи сфери діяльності (черговий по вокзалу) та міри, кількості, ступеня дії (по 
десять осіб) [4, с. 354]. 

Науковець М. Зубков акцентує на дистрибутивному («розподільчому») відношенні 
в конструкціях з прийменником по («розпаювати по три гектари» [1, с. 325–326]), від-
тінок якого можна простежити в моделях, що виражають просторові відношення («по-
рядкувати по господі» [1, с. 326]), в межах яких названо рух по поверхні предмета («су-
неться по стіні» [1, с. 326]). Крім того, в конструкціях з прийменником по при акузативі 
виокремлено значення межі поширеності дії або ознаки, коли йдеться про місце, простір, 
час, предмет («вантажівка загрузла по фари – ~ до фар» [1, с. 326]), також вказано на 
значення мети, місця, напрямку дії, взаємин тощо [1, с. 327].

Мовознавці В. та Г. Островські вважають, що «українці вживають прийменник по 
там, де росіяни використовують інший прийменник» («Ого, вже тепер буде по нім» 
(Франко) у значенні «он умер» [5, с. 376]). Проте всі виокремлені значення конструкцій з 
прийменником по та іменником у місцевому та знахідному відмінках, на наш погляд, не 
охоплюють всього семантичного різноманіття цих моделей.

Отже, мета роботи – зробити семантичний аналіз українських словосполук з при-
йменником по, завдання передбачають створення докладної класифікації розглядуваних 
одиниць за семантичними параметрами на підставі інтегральних та диференційних сем. 
Об՚єктом аналізу є словосполуки з прийменником по. Предмет дослідження становлять 
одиниці з прийменником по в українській мові здебільше у розмовно-побутовому, літера-
турно-художньому, офіційно-діловому стилях мовлення. Матеріалом для дослідження 
слугували словники, довідники [7; 8; 6; 10, с. 107, 116–117, 123], підручники і моно-
графії, названі вище. Матеріал оброблено за допомогою низки методів, як-то: спосте-
реження, описового методу, що передбачає розгляд семантичних особливостей мовних 
одиниць, і методів дистрибутивного та компонентного аналізу.

Спираючись на подані вище значення конструкцій з прийменником по та зібраний 
матеріал (понад 270 одиниць без огляду на синоніми та синтаксичні варіанти, з-поміж 
яких 106 фразеологізмів), подаємо власну класифікацію одиниць кількох моделей (при-
йменник по + іменники у місцевому або знахідному відмінках, по + числівник у знахід-
ному відмінках + іменник у родовому відмінку). Досліджувані словосполуки об՚єднано 
у 15 кількісно неоднакових груп, пов՚язаних інтегральними семами; оскільки кількість 
одиниць в кожній групі умовна, вважаємо їх відкритими. Непряме значення фразеологіз-
мів у статті не розглянено у тому разі, якщо їхні семантичні характеристики збігаються з 
відповідними характеристиками у виокремленій групі. 

Отже, розташовуючи групи за ступенем наповненості одиницями, виявляємо, що 
кількісно найбільшою і розгалуженою є група, яка унаочнює просторові відношення 
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(126 од. – 46,6 %), де виокремлено три підгрупи, члени яких об՚єднано інтегральними 
семами «об՚єкт, що вказує на місце у просторі» (50 од. – 18,5 %), «об՚єкт, що позначає рух 
і/або напрямок руху» (52 од. – 19,2 %), «об՚єкт, що обмежує поширення дії у просторі» 
(24 од. – 8,9 %). Найменш наповнені групи мають у своєму складі від однієї до п՚яти 
одиниць (3,7 %), які «згуртовано» такими інтегральними семами, як «об՚єкт, що вказує 
на ступінь родинної спорідненості» (дід по матері, родич по батькові), «об՚єкт, що ви-
ражає внутрішню готовність чинити у певний спосіб» (по змозі, (не) по своїй волі); слово-
сполуки, об՚єднані семою «об՚єкт діяльності, що є спільним для суб՚єктів» (товариш по 
школі (шкільний товариш), по партії, по зброї); «об՚єкт, на який поширюється діяльність 
суб՚єкта» (навчатися по класу фортепіано), «гіпотетичне оперування з об՚єктом дії, на 
підставі чого суб՚єкт своє ставлення до партнера спілкування» (здирати (знімати, лупи-
ти) по три шкури.

Решту одиниць об՚єднано в групи на підставі таких інтегральних сем, як «об՚єкт дії, 
що слугує визнакою дистрибутивних відношень» (33 од. – 12,1 %), «об՚єкт дії, що вказує 
на час» (29 од. – 10,6 %), «об՚єкт дії, на якого безпосередньо впливає суб՚єкт» (20 од. – 
7,3 %), «об՚єкт дії, що вказує на мету» (15 од. – 5,3 %), «об՚єкт дії, що вказує на джерело, 
точку відліку дії і/або підставу для дії» (13 од. – 4,7 %), «об՚єкт дії, що слугує визна-
кою відношень причини та наслідку» (11 од. – 4 %), «об՚єкт, що вказує на спосіб життя 
суб՚єкта дії» (9 од. – 3,2 %), «об՚єкт дії, що вказує на спосіб її здійснення» (7 од. – 2,5 %). 

Як було зазначено, словосполуки, що виражають просторові відношення, поділено 
на три підгрупи, першою з яких є утворення з інтегральною семою «об՚єкт, що вказує на 
місце у просторі», у межах якої виокремлено численні утворення з різними диференцій-
ними семами, а саме: «місце, де відбувається дія, і то місце становить географічне по-
няття» (по ріках й озерах, по морях та океанах); «місце, що становить частину фізичного 
або державно-територійного простору» (по берегах річки, дощі по області); «місце, на 
поверхні якого відбувається рух» (пройтись по піддашші, по містку); «місце, що ста-
новить предмет, на поверхні якого відбувається дія» (тягти по підлозі, «барабанити по 
даху» [10, с. 39], вилами по воді писано); «місця, що позначають однорідні об՚єкти» (шеп-
татися по кутках, сидіти по хатах, обговорювати по кафедрах); «місце, що становить 
частину тіла, на поверхні якого відбувається дія» (мазнути медом по губі, по плечах так 
і сипле морозом); «місце, що вказує на спосіб розташування об՚єкта» (кав՚ярня по обидва 
боки дороги).

Словосполуки другої підгрупи в межах просторових відношень об՚єднано інтеграль-
ною семою «об՚єкт, що позначає рух і/або напрямок руху», вони розрізняються таки-
ми диференційними семами, як-то: «рух безладний, без потреби» (гасати, як Марко по 
пеклу; вертітися, як сорока по тину; ганяти, як чорт по болоту); «рух, що становить 
небезпеку для життя» (ходити по лезу ножа, ~ по вістрю бритви); «рух, що характе-
ризує спосіб підкорення суб՚єкта» (ходити по струнці, по ниточці); «рух, що вказує на 
ускладнене пересування» (їздити не по дорогах); «рух у певному напрямі» (йти по пус-
телі (пустелею), ~ по діброві (дібровою), пустити по колу); «рух без певного напряму» 
(бродити «по цілім місті, по цілім краю» [3, с. 187], по всіх усюдах, по широких світах, 
тинятися по світу); «рух у протилежних напрямках» («пляма розповзлася по стіні» [1, 
с. 327]); «рух у напрямі об՚єкта дії» (плисти по течії, піти по вітру); «рух як безпосеред-
нє слідування за об՚єктом дії» (йти по слідах/по п՚ятах); «рух від одного об՚єкта дії до 
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іншого» (волочити по тюрмах, служити по людях, ходити по руках); «рух у вертикаль-
ному напрямі» (йти по висхідній, «в՚ється по стовбуру» [1, с. 327]). 

 Одиниці третьої підгрупи з інтегральною семою «об՚єкт, що обмежує поширення 
дії у просторі», відмінні такими диференційними семами, як-то: «місце, у межах якого 
триває дія» (розпорядження по академії, наказ по армії); «місце, у межах якого триває 
дія суб՚єкта, пов՚язана з певними обов՚язками» (черговий по школі/по району/по вокзалу); 
«предмет, що слугує межею поширення дії» (встромити кинджал по саме руків՚я, «по 
самі удила, по самі поводи» [3, с. 190]); «предмет чи поняття, що слугує межею поширен-
ня надмірної дії» (по вінця повен, «резевуари були повні по краї (до країв)» [1, с. 326], по 
саме нікуди (до нікуди)); «частина тіла, що слугує межею для поширення дії» (по коліно у 
воді, по самісіньку шию, по горло, аж по самі п՚ята, по самі вуха, трохи не по кісточки, 
«чи не той Микита, що по лікті свита (нар. творчість)» [5, с. 376]). 

Варто додати, що одна одиниця може мати кілька значень та лише контекст дасть 
змогу виявити ядерну сему, так, бігати по крамницях може означати місце руху, напрям 
руху, його мету і просторову межу.

У групі словосполук з інтегральною семою розподільчості («об՚єкт дії, що слугує 
визнакою дистрибутивності»), що є фактично необмеженою, виявлено дві диференційні 
семи, а саме: «об՚єкт, який розподіляють» та «об՚єкт, на підставі якого щось розподі-
ляють». Особливістю структури словосполук, які об՚єднує перша диференційна сема 
(«об՚єкт, який розподіляють/розподілено»), є наявність конкретизатора, вираженого екс-
пліцитно (числівником, іменником на позначення одиниці вимірювання чи мірчого ін-
струмента) або імпліцитно, наприклад: по 20 осіб у відділі, приймати по столовій ложці; 
«подарувати по букету» [1, с. 327], тобто по одному букету… Наявність другої дифе-
ренційної семи («об՚єкт, на підставі якого щось розподіляють») простежуємо в решті 
словосполук, у яких вказано місце, де щось впорядковують, розподіляючи (розкласти по 
шухлядах/по полицях), і то у непрямому значенні семний склад цих виразів змінюється: 
сема місця стає периферійною, проте сема впорядкування залишається ядерною. Таку 
саму ядерну сему виявляємо у сполуках розкласти по пунктах, ~ по порядку, у яких до-
дається сема послідовності дій, що наближає ці одиниці до групи з інтегральною семою 
«спосіб дії». 

Іншу інтегральну сему «об՚єкт дії, що вказує на час» спостерігаємо у 29 словосполу-
ках, проте радше кількість словосполук з цією семою необмежена. На наш погляд, члени 
цієї групи розрізняються такими диференційними семами, як-то: «межа в часі, що вказує 
на певний термін, до якого має відбутися дія» (працювати по цей час/день/тиждень/
місяць/ рік, всипати по перше число), «межа в часі, що вказує на певний термін, після 
якого має відбутися дія» (по Трійці, по сніданку; як гриби по дощу, мудрий лях по шкоді); 
«дія, що відбувається поступово щодня» (день по дню), «дія, що повторюється в часі» 
(мучитися по ночах), «тривалість, протяжність дії в часі» (спати по тижнях, краще – 
спати тижнями). Звернімо увагу на варіантні форми іменників у місцевому відмінку 
однини по вечорі – по вечору (рідко), по досягненні – по досягненню, по завершенні – по 
завершенню [10, с. 116]. Варто зазначити, що диференційна сема «межа» притаманна 
двом групам словосполук з інтегральними семами, що вказують на простір і час. 

Об՚єктні відношення унаочнює утворення одиниць з прийменником по, яку об՚єднує 
інтегральна сема «об՚єкт дії, на якого безпосередньо впливає суб՚єкт». Семантичну 
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неоднорідність 20 одиниць підтверджує їхнє розподілення на підставі таких диференцій-
них сем, як-то: «предмет, що є об՚єктом дії, з яким взаємодіє суб՚єкт» (бити по ковадлі, 
вдарити по м՚ячу, стріляти по мішені), «об՚єкт, що позначає переважно частину організ-
му (тіла) людини, якій суб՚єкт завдає шкоди» (бити по руках, вдарити по носі/по руках, 
дати по шапці, а також бити по нервах/по кишені, різати по серцю). Одиниці, згруповані 
на підставі цієї диференційної семи, містять негативну конотативну сему і вживаються 
здебільше у переносному значенні. До речі, елементами цих словосполук є дієслова на 
позначення агресивних дій (бити, вдарити, дати (у значенні «вдарити»), різати). Проте 
словосполука вдарити по руках містить дві протилежні змістом семи («доходити згоди» 
і «карати когось»), а відтак на підставі розщеплення значення тут розвинулась енантіо-
семія.

Інтегральна сема «об՚єкт дії, що вказує на мету», об՚єднує приблизно 15 словоспо-
лук, у яких здебільше дієслова руху вжито з іменниками у знахідному відмінку, а саме: 
ходити по дрова, послати по лікаря, послати по смерть, «піти по того птаха» [3, с. 
123], прийти по душу).

Кількість одиниць з інтегральною семою, що вказують на об՚єкт як на джерело ін-
формації, точку відліку дії або підставу для дії, невелика (13 од.), здебільшого вони вжи-
ваються у прямому значенні і пов՚язані, по-перше, з упізнаванням людини, предмета, 
речі («по ній було видно» [9, с. 41], впізнати по одягу/по обличчю), по-друге, – з об՚єктом, 
що є підставою, за якою чинять або мають чинити у певний спосіб (вишикувати «по 
зросту» [2, с. 96], по ранжиру, по своєму ліжку простягай ніжку), по-третє, – з об՚єктом 
як джерелом інформації (вчитися по книжках).

В одинадцяти сполуках реєструємо відношення причини та наслідку, зокрема шість 
словосполук згруповано в утворення на підставі інтегральної семи «об՚єкт дії, що спри-
чиняє її». Так, О. Курило подає цікаві приклади, що ілюструють нашу тезу, як-то: «Що 
мені по вроді, що врода красна, коли тепер сама нещасна?», «А що мені по журінню? Не 
що воно порадить» [3, с. 190]. Крім того, словосполуки робити по доброті, жалоба по 
жертвах/по втраті, заводити/голосити (як) по вмерлому мають синтаксичні варіанти, 
що вказують на причинові зв՚язки, приміром, робити завдяки доброті, жалоба через 
утрату…

А відтак фіксуємо п՚ять одиниць, об՚єднаних інтегральною семою «об՚єкт, що є на-
слідком, результатом дії», як-то: по заслузі (катюзі по заслузі), «не по його (їхньому) ви-
йшло», «по всьому тому (= з усього того) розумно подорожньому, що…» [3, с. 190]. 
Зауважимо, що цей вислів (й по всьому/та й по всьому) автори «Словника фразеологізмів 
української мови» тлумачать інакше – як відсутність дій/перспектив надалі – «більше 
нічого», «цим все і завершиться» («Ну, бабуся гримне На неї добродушно – і по всьому» 
М. Рильський [8, с. 135]). В цій групі натрапляємо на сполуки із додатковою конотатив-
ною семою, тобто «об՚єкт, що є наслідком негативної дії», на взір, «От і по грошах» (= 
от і нема вже грошей) (Б. Грінченко)» [3, с. 190], що означає «кінець усьому» [5, с. 376].

Інтегральна сема «об՚єкт, що характеризує спосіб життя суб՚єкта» у діапазоні «мо-
ральність – аморальність», «добре – погано» об՚єднує 9 од., а саме: судити/говорити, 
жити (не) по справедливості, жити/ходити (не) по правді, відповідати (не) по щирос-
ті, (не) по формі). До речі, у значенні виразу чинити по формі спостерігаємо явище 
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енантіосемії, оскільки можна чинити по формі, показуючи взірець як моральності, так і 
аморальності.

Навіть у кількісно невеликих групах спостерігаємо семну неоднорідність з-поміж 
сполук, що її утворюють. Наприклад, на підставі одиниць з інтегральною семою «об՚єкт 
дії, що вказує на спосіб її здійснення» (7 од.) виявлено такі диференційні семи, як-то: 
«дія, скерована на об՚єкт, яким користуються як інструментом» (перелічити/розкинути 
по пальцях); «дія, скерована на об՚єкт, що є способом передавання інформації» (переда-
вати по радіо/по телевізору), «дія, скерована на об՚єкт, що характеризує ступінь змістов-
ності спілкування» (говорити (не) по суті), «дія, скерована на об՚єкт, що характеризує 
суб՚єкта-початківця» (читати по складах). 

Здійснивши аналіз словосполук з прийменником по, можна помітити, що в україн-
ській мові поширена тенденція до заміни конструкції з прийменником по синтаксичними 
варіантами без цього прийменника, наприклад: гуляти по місту – ~ містом; шептатися 
по кутках – ~ в кутках; стріляти по мішені – ~ в мішень; товариш по школі – шкільний 
товариш; черговий по школі – черговий школи...

Отже, на підставі проаналізованого матеріалу можна висновкувати, що кількість 
інтегральних сем (у роботі їх нараховано 15), які об՚єднують певні словосполуки у гру-
пи, може бути значно більшою та кількість диференційних сем необмеженою; крім того, 
одна та сама сполука залежно від контексту може мати різні значення (пор. по боло-
ту: дорога йшла по болоту (болотом) позначає «рух через об՚єкт», бродити по боло-
ту означає «рух без певного напрямку»); крім того, спостережено тенденцію до заміни 
конструкцій з прийменником по моделями без цього прийменника, також зафіксовано 
побіжні лінгвістичні явища, зокрема енантіосемії…, а втім, тему далеко не вичерпано, 
вона лишається перспективною, оскільки передбачає насамперед порівняння аналогіч-
них моделей в різних мовах, зокрема в російській. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УКРАИНСКИХ КОНСТРУКЦИЙ  
С ПРЕДЛОГОМ ПО 

Статья посвящена анализу семантических особенностей украинских конструкций с 
предлогом по, а именно: представлена классификация более 270 словосочетаний, которые 
объединены в группы по интегральным семам; в больших по количеству словосочета-
ний группах, в которых отражены пространственные, временные, дистрибутивные, 
объектные отношения, на основании выделенных дифференциальных сем исследована 
семантическая неоднородность единиц; отмечены тенденции к вариантным заменам 
конструкций с предлогом по другими моделями; а также обнаружены словосочетания, 
в значении которых развилась энантиосемия.

Ключевые слова: сема, интегральная сема, дифференциальная сема, коннотативная 
сема, энантиосемия, фразеологизм.
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SEMANTIC PECULIARITIES OF UKRAINIAN CONSTRUCTIONS WITH THE 
PREPOSITION ПО

The article deals with analysis of semantic peculiarities of Ukrainian constructions with the 
preposition по. It classifies over 270 collocations that are grouped according to their integral 
semes. In the groups with a large number of collocations that reflect space, time, distributive 
and object relations there has been established semantic stratification of the investigated units 
on the basis of the singled out differential semes. The article also notes the trend to replace the 
constructions with the preposition пo with other patterns as well as reveals the collocations 
with developed enantiosemy in their meaning.

Key words: seme, integral seme, differential seme, connotative seme, enantiosemy, idiom.
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ВИРАЖАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ФОРМАЛЬНИХ МОВ  
(ЧАСТИНА III)

Стаття розширює перелік особливостей природних мов, які добре піддаються 
формалізації. Виправлено формалізацію прийменників, побудовано їхню логічну теорію. 
Описано логічну функцію граматичної множини. Обговорено формалізацію артиклів.

Ключові слова: математична лінгвістика, природні мови, предикатні мови, 
функційні мови, формалізація.

Перші дві частини даної статті були опубліковані у більш ранніх випусках «Мови і 
культури» [1], [2]. Ми продовжуємо виклад, зберігаючи наскрізну нумерацію пунктів та 
формул. Винятком є пункт 5*, який є виправленням пункту 5 другої частини статті. Він 
та всі наступні пункти належать розділу «Загальні принципи формалізації». Перед тим 
як перейти до основного викладу, ми маємо зробити декілька зауважень.

По-перше, автор більше не трактує функції вибору як семантичні. Всяка функція ви-
бору – це функція, аргументом якої є вживання у фіксованому контексті деякої функції 
як представлення деякого значення останньої; оскільки функції в загальному випадку 
неоднозначні, для виділення їхніх окремих конкретних значень і потрібні функції вибо-
ру. Приміром, двомісна функція син такого-то й такої-то на парі аргументів <Кронос, 
Рея> має три значення: Аїд, Посейдон, Зевс. Відтак, функційна конструкція син (Кро-
нос, Рея) – або, формально, f (a, b) – може представляти будь-яке з цих трьох значень. 
Щоб неоднозначне представлення перетворилося на однозначне, ми й послуговуємося 
функціями вибору: кожна така функція „вибирає“ одне з потрібних значень початкової 
функції (у нашому прикладі – функції син(2)) і наділяє його індексом; остаточно замість 
неоднозначного син (Кронос, Рея) маємо однозначні син1 (Кронос, Рея), син2 (Кронос, 
Рея) і т. д., де різні індекси вибору можуть в різних вживаннях позначати одне й те саме 
значення функції син(2) або різні.

По-друге, в кожній функції слід розрізняти три аспекти: її якість, її арність (кіль-
кість неототожнених, неідентифікованих аргументних місць) і реальну кількість її ва-
лентностей (ідентифікованих аргументних місць). Коли ми вводимо позначення функцій 
в теорії та у прикладах, нам в тій чи тій мірі доводиться мати справу з усіма трьома 
аспектами. При цьому, пишучи: «позначимо «<вираз>» як ‘<символ>’», ми матимемо на 
увазі якість функції. Але найзручнішим є зображення функції через її якість, взяту разом 
із арністю; саме таким є представлення (запис) функції «син(2)» у попередньому абзаці.

По-третє, у цій статті, як і в інших роботах, автор, поєднуючи традиції написання, 
започатковані Фреґе [5], [6] та Марковим-молодшим [4], вживає три різновиди лапок: 
у т. зв. типографські лапки виду «» ставиться мовний вираз, про який ідеться в речен-
ні; т. зв. рукописні лапки виду „“ вживаються для передачі переносного смислу; наре-
шті, в одинарні лапки виду ‘’ ставиться символічний вираз, який формалізує деякий 
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обговорюваний вираз природної мови, а сам належить (за задумом) деякій формальній 
мові логічної прагматики.

5*. Прийменники та невдала ідея спряжених функцій. Висловлену в [2] ідею про 
те, що деякі функції – точніше, їхня якісна частина – структурно складаються з ядра і 
т. зв. визначників, слід визнати хибною. У такий спосіб автор у другій частині даної стат-
ті намагався пояснити логічну функцію прийменників, які вживаються не самостійно, а 
лише разом із деякими функційними виразами, що підпадають під граматичну категорію 
дії. Пізніше стало зрозуміло, що прийменники позначають самостійні функції, але дещо 
особливі. А саме, прийменники позначаю ть функції, значеннями яких є не предмети і 
не інші функції, а співвідношення, тобто, нульмісні відношення (в нормі позначаються 
розповідними реченнями). 

Проілюструємо це на прикладах, вжитих в оригінальному пункті 5 даної статті. У 
реченні «Розквітли на осонні квіти» ідеться про те, що таке явище (співвідношення) як 
(завершене) розквітання деяких квітів мало місце (відбувалося) на деякому осонні. Інак-
ше кажучи, тут ідеться про деяке відношення між розквітанням квітів та осонням. Це 
відношення якраз передається прийменником «на». Ми зображаємо його, як і всяке інше 
відношення (див. першу частину даної статті [1], розділ «Формальні мови»), у функцій-
ному стилі, кажучи, що співвідношення «Розквітли квіти» є значенням одномісної функ-
ції «на» на аргументі «осоння». Відповідно, якщо символізувати «розквітли» як ‘р→–̓ , 
«осоння» як ‘о’, а «квіти» як ‘к’ (символіка задана у попередніх частинах даної статті; 
щодо конструкції º див. наст. п. 10), то все речення про квіти правильно буде символізу-
вати наступним чином: 

або, без урахування порядку слів, як це робиться у чистій логіці:

де i та j залежать від контексту (нагадаємо, що при першому вживанні у всякому 
контексті i = j = 1). Таким чином, це речення має структуру формули

При цьому буквально ця структура відтворюється у дещо іншому реченні, а саме: 
«Квіти розквітли на осонні». Таке речення можна вважати і логічно, і лінгвістично пер-
винним, у той час як наше речення «Розквітли на осонні квіти» розглядати як результат 
перестановки слів у первинному реченні. Як бачимо, при такій перестановці деякі ло-
гічно цілісні частини речення можуть бути розірвані і розділені деякими іншими його 
частинами. В нашому прикладі розірваним виявилося підпорядковане речення «Розквіт-
ли квіти»: його результант-підмет «квіти» був відірваний від характеристики-присудка 
«розквітли» і віднесений в кінець речення. Щоб відзначити цю обставину, при формалі-
зації доводиться розставляти дужки окремо навколо обох частин розірваного речення і 
дублювати знак представлення як у розірваному реченні – виписуючи його і після харак-
теристики (яка йде першою) і (отже) перед результантом – так і навколо характеристики 
«на осонні», яка стосується розірваного речення і сама його розриває.

Другий приклад – «Ми попливемо з Києва до Канева» (формула (7) у частині II) та «Ми 
попливемо теплоходом з Києва до Канева» – демонструє так би мовити „матрьошкову“ 
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структуру речень, коли деяке співвідношення береться як значення деякої функції, в ре-
зультаті чого отримуємо теж співвідношення, яке береться в якості значення вже якоїсь 
другої функції і т. д. (докладніше див. п. 9 у частині II даної статті [2]). В нашому випадку 
ми починаємо зі співвідношень «Ми попливемо» ‘> ≈: п

→+’ і «Ми попливемо теплохо-
дом» ‘> ≈: п

→+(тi)’, які послідовно підводимо під часові одномісні функції з→(1) і до→(1), 
що позначаються прийменниками «з» і «до» та мають в якості аргументів Київ ‘к’ і Канів 
‘кв’ відповідно. В результаті отримуємо формули

і

відповідно. Звертаємо увагу читача на те, що функції з→(1) і до→(1), на відміну від 
просторових над(1), під(1) або поряд з(1), передбачають напрям руху, а отже, часову три-
валість, а тому є часовими векторами; при цьому, на відміну від часових векторів, які 
зображаються дієсловами та дієприслівниками, прийменникові вектори не мають як такі 
ні граматичного часу, ні виду (недоконаний/доконаний). Звідси також видно, що деякі 
прийменники – такі, як «на» і «в», – являють собою пари омонімів, в яких один з омо-
німів позначає функцію, що формує просторове відношення («Кіт сидів на підлозі» – 
‘(кi ≈: с→–) ≈: на (п j)’), а другий – функцію, формівну для часового або просторово-часо-
вого відношення («Кіт стрибнув на підлогу» – ‘(кi ≈: стр

→–) ≈: на
→

 (п j)’).
Питання, як трактувати зворотну частку «ся», не розглядатимемо.
10. Множина. Логічна природа множини як значення граматичної категорії числа 

легко може бути виведена зі сказаного в першій частині даної статті (у розділі «Формаль-
ні мови») про множини в математичному сенсі [1, с. 168]. Проте, сказане там потребує 
деяких виправлень і доповнень, що буде зроблено по ходу викладу в цьому пункті.

Перш за все, ідея колективного індексу функцій вибору була хибною. Насправді, кон-
струкція º передає саму ідею підмножини деякої множини. А саме, якщо множину всіх 
f-предметів ( f-індивідів) ми зображаємо як ‘{ f }’ (насправді, це спрощене представлен-
ня: цілком коректне має містити індекс вибору зв’язаного квазітерма, а саме, ‘{ f i*}’ – 
але для наших цілей тут достатньо й спрощеного), то всяка підмножина множини { f }, 
або, що те саме, всяка множина деяких f-предметів зобразиться знаковою конфігурацією 
‘f º’. І, оскільки ми маємо розрізняти нетотожні підмножини однієї множини, то їхнє 
представлення потребує індексації індексами вибору; відтак, для довільної функції f (0) за 
деякої функції вибору матимемо різні, нетотожні множини f º1, f º2, ..., f º2M, де M – по-
тужність множини { f }. Звідси випливає, що немає колективних індексів функцій вибо-
ру, а тільки індивідуальні (зображувані натуральними числами), а тому характеристика 
«індивідуальний» при вислові «індекс функції вибору», або (коротше) «індекс вибору», 
взагалі зайва.

Тепер ми можемо описати логічну функцію множини як граматичного числа. Грама-
тична множина вживається для позначення множин у математичному сенсі. «Коти», «ві-
кінги», «числа», алгоритми» – це все позначення деяких множин. Однак, постає важливе 
питання: це позначення класичних множин виду { f } чи їхніх підмножин виду f ºi ? 

Можна не сумніватися, що всякий логік, зіткнувшись, скажімо, із реченнями «Гри-
би були смачні» та «Алмази – це коштовні камені», скаже, що в обох реченнях ідеться 
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про включення деякої однієї множини в деяку другу, а саме, множини грибів у множину 
смачних об’єктів (логічних предметів) і, відповідно, множини алмазів у множину ко-
штовних каменів, – а відтак обидва речення мають формалізовуватися формулою виду 
{ f }  {g}. Однак, добре видно, що в першому реченні йдеться не про всі гриби взагалі, а 
лише про деяку невелику їхню сукупність, яку хто-небудь коли-небудь міг з’їсти. Відтак, 
перед нами – множина деяких, а не всіх грибів, тобто, f ºi, а не { f }. Більше того, до кож-
ного речення про множину можна осмислено поставити питання, чи вся вона охоплена 
у висловленому в реченні; наприклад, почувши, що алмази – це коштовні камені, можна 
спитати: «А всí алмази – це коштовні камені?». Законність таких питань означає, що в 
будь-якому реченні будь-якої природної мови, в якому йдеться про властивості множини, 
мається на увазі не множина всіх об’єктів певного виду, а лише деяка підмножина цієї 
підмножини. Тому «алмази» вище, як і «гриби» – це f ºi, а не { f }. Далі, ми не бачимо у 
наведених реченнях позначення для особливого відношення  включення множин, але 
бачимо дієслово-зв’язку «бути» або конструкції, які її замінюють. Але всі ці конструкції 
позначають логічне відношення представлення ≈, а не теоретико-множинне відношен-
ня включення. Сказати, що гриби були смачні – це сказати, що деяка множина об’єктів 
може бути представлена двома способами: як підмножина множини всіх грибів, і як під-
множина множини всіх смачних об’єктів. Те саме з алмазами і коштовними каменями 
(враховуючи, що множина всіх f-об’єктів – це теж підмножина самої себе). Тому обидва 
наведені нами речення правильно буде формалізувати формулою виду 

а аж ніяк не виду { f } Í {g}. Індекс функції вибору при цьому є лише у результанта 
формули, якщо в самому реченні немає прямої вказівки, яка б позначала такий індекс 
у характеристики. В наведених вище реченнях такої вказівки немає, тому тут саме gº, 
а не gºj, яким би не був натуральний j. А ось у реченні «Плеяди – це ті самі Стожари» 
така вказівка є – у вигляді виразу «ті самі», – тому це речення правильно формалізується 
формулою виду

для деяких натуральних i та j.
Сказане примушує виправити деякі приклади з другої частини даної статті. Так, ре-

чення «Ідуть дощі» правильно буде записати як ‘іº
→

° :≈ дºi’, а «Це – холоди» – як ‘£ºi 
≈: хºi’, тобто, слід враховувати множину слів «ідуть» і «це» [2, с. 18]. Останній випадок 
ніби неочевидний, однак, якщо ми звернемося до інших мов, то побачимо, що остен-
сивна вказівка узгоджується за граматичним числом із характеристикою: приміром, в 
англійській мові остенсивна вказівка в однині позначається словами «this» та «that», а у 
множині – «these» та «those».

11. Артиклі. Ця службова частина мови примітна тим, що може бути формалізова-
на тільки засобами логіки функцій: ніякі інші системи, що реально використовуються в 
сучасній логіці – логіка предикатів, алгебро-логічні системи, Онтологія Лєснєвського, 
λ-числення й комбінаторна логіка – не містять як такі засобів для формалізації артиклів. 
При цьому, логічна функція артиклів доволі проста: вони або безпосередньо позначають 
індекси вибору, або являють собою конструкції, в які входить позначення індекса вибору, 
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можливо, також, множинної конструкції º та ще деякі додаткові природномовні характе-
ристики такі, як рід і відмінок.

Найпростіша, хоча й дещо нерегулярна, ситуація в англійській мові. Тут є лише два 
артиклі: невизначений «a/an» та визначений «the». Невизначений артикль позначає про-
сто індекс вибору. «A boy», «an apple» тощо – це просто ‘f i’, де f – якість відповідної нуль-
місної функції («boy», «apple» і под.), а i > 0 і залежить від контексту. Нерегулярність 
з’являється у вживанні визначеного артикля. Його початкове призначення – позначати 
єдиність вказуваного ним предмета, що відповідає індексу вибору 0. Тобто, «the mother» 
i «the capital» – це ‘f 0’. Однак, в англійській артикль «the» також застосовується для вка-
зівки на раніше згаданий об’єкт; в цьому разі і перша згадка такого об’єкта, що має ви-
гляд «a/an <object>», і всі наступні, що мають вигляд «the <object>» однаково означають 
‘f i’, де i > 0 і визначається у першому вживанні, тобто у вживанні виду «a/an <object>».

В сусідніх до англійської європейських мовах, що містять артиклі, ситуація значно 
складніша, хоча, здається, цілком регулярна. Скажімо, в іспанській, італійській та фран-
цузькій артикль містить позначення не тільки для індекса вибору, але й граматичного 
числа та роду. У німецькій до цього додається ще й відмінок. Категорії роду й відмінка 
ми не розбираємо в цій статті; імовірно, для цього недостатньо предметної логіки функ-
цій і потрібно вводити ще слівнí (або словникові [3, с. 223]) функції, що є формалізацією 
вже метамови предметної мови. Категорія ж числа в наших позначеннях розбирається 
доволі просто: символ ‘º’ множинної конструкції позначає граматичну множину, від-
сутність такого символа у відзначених квазітермах (тобто, словосполученнях називного 
типу, котрі містять індекс вибору або просто є власними назвами) означає однину. Таким 
чином, у введеній досі символіці ми можемо зображати артиклі в однині символами ‘0’ та 
‘i’ (для i > 0), а артиклі у множині – символами ‘º0’ та ‘ºi’ (так само, i > 0), виставленими 
після позначення якості функції.
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(ЧАСТЬ III)

Статья расширяет перечень особенностей естественных языков, хорошо подда-
ющихся формализации. Исправлена формализация предлогов, построена их логическая 
теория. Описана логическая функция множественного числа. Обсуждается формали-
зация артиклей.
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EXPRESSIVE CAPABILITIES OF THE FORMAL LANGUAGES (PART III)
The paper extends a list of the properties of the natural languages that can be easy formal-

ized. Formalization of preposition is corrected, the logical theory of prepositions is built. The 
logical purpose of the plural is described. Formalization of articles is discussed.
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КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВОЕ ОСВОЕНИЕ НЕМЕЦКИХ КОННОТОНИМОВ

В статье рассматривается языковое (фонетическое, морфологическое, словообра-
зовательное, орфографическое) и культурное (вхождение в русскую культуру и менталь-
ность) освоение немецких коннотонимов, представленных в «Словаре коннотативных 
собственных имен» Е.С. Отина. Коннотонимизация – сигнал начала процесса освоения 
онима той или иной культурой. Проанализированы 3 антропонима (Борман, Герман, 
Фриц) и 1 топоним (Мюнхен). В принципе соответствуя системе русского языка, они не 
вошли в русскую культуру и ментальность, оставаясь универсально- или национально-
прецедентными.

Ключевые слова: языковое освоение, культурное освоение, прецедентность, конно-
тонимизация, немецкие коннотонимы.

Освоение традиционно понимаем как вхождение в чужую для себя среду. Про язы-
ковое освоение писали много – это полное подчинение фонетическим, грамматическим 
нормам языка – реципиента [10: 139]. В нашем случае важно орфографическое освое-
ние – написание с заглавной или строчной буквы.

 Ситуация с культурным заимствованием несколько сложнее. Заимствование – это 
процесс, это принадлежность явления, онима и т.п. двум языкам и двум культурам одно-
временно, разделяемым общей границей. Ю.М. Лотман подчеркивал: «Понятие границы 
двусмысленно. С одной стороны, она разделяет, с другой – соединяет. Она всегда грани-
ца с чем-то и, следовательно, одновременно принадлежит обеим пограничным культу-
рам» [6: 262].

Думается, процесс вхождения в другую культуру возможно проанализировать с опо-
рой на две концепции – прецедентности и коннотонимизации. В связи с необъятностью 
проблемы культурного заимствования обратимся к более частному явлению – заимство-
ванию онима. Тем более, что опорой и материалом для наших размышлений служит бле-
стящий «Словарь коннотативных собственных имен» Е.С. Отина.

Итак, как правило, заимствуется имя личности, значимой как для родной (нацио-
нально-прецедентное имя), так и для мировой культуры – универсально- прецедентное. 
По определению В.В. Красных, это «…феномены, известные любому среднему homo 
sapiens и входящие в «универсальное» когнитивное пространство («универсальную» 
когнитивную базу)»[4: 51].
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Осваиваясь чужой культурой, оним может оставаться, универсально-прецедентным, 
но может в культуре – реципиенте приобрести какие-то совершенно новые особенности. 
Тогда данный оним становится национально-прецедентным для культуры реципиента, в 
нашем случае, – для русской культуры.

Последний процесс проявляется прежде всего в коннотоминизации, о которой  
Е.С. Отин писал: «Под влиянием различных экстралингвальных и собственно языко-
вых факторов онимы приобретают добавочные значения (созначения), или референтные 
коннотации, имеющие смысловой ассоциативно-образный и эмоционально-оценочный 
компоненты»)» [8: 361].

Обратимся с изложенных позиций к словарю Е.С. Отина, данные которого рассма-
тривались на фоне авторететнейших толковых словарей заимствований (Булыко А.Н., 
Крысин Л.П.) и Большого толкового словаря русского языка С.А. Кузнецова. Именно эти 
словари должны зафиксировать вхождение онима в русский язык и культуру.

В рассматриваемом словаре Е.С. Отина представлены 4 немецких коннотонима, что 
составляет 0,8%, 3 из них антропонимы, 1 топоним.

1. Антропонимы.
Борман…. Фамилия сподвижника Гитлера, одного из персонажей популярного теле-

сериала «Семнадцать мгновений весны», председателя партийной канцелярии Гитле-
ра…. «Его проницательность и хитрость». Развивается значение – хитрый, изворотли-
вый человек [7:73].

Данный антропоним толковые словари русского языка, к которым мы обращаемся, не 
фиксируют. Он фонетически, грамматически и орфографически освоен.

Но можно ли его отнести к национально – и универсально- прецедентным? Да, Бор-
ман хорошо известен старшему поколению, знатокам истории, но молодежь его практи-
чески не знает. Не случайно в характеристике антропонима Е.С. Отин обращается к из-
вестному сериалу «Семнадцать мгновений весны». Документы Нюрнбергского процесса 
известны людям просвещенным.

Таким образом, квалифицируем антропоним Борман как условно универсально-пре-
цедентный, функционирование которого в будущем весьма сомнительно.

Герман. Личное мужское имя немецкого происхождения. Узуальный коннотативный 
анторопоним с интралингвальной коннотацией. В годы первой мировой войны этот ан-
тропоним получил широкое распространение с собирательным значением «немецкие 
солдаты, немцы» [7: 115-116].

Как и предыдущий, антропоним Герман не получил отражения в толковых словарях. 
Данная номинация немцев во время первой мировой войны сохранилась ныне только на 
страницах исторических романов, поскольку все участники тех событий уже ушли из 
жизни. Указанное значение реализуется в написании со строчной буквы: «Видать, гер-
ман подготавливает атаку, а пока сидит у себя в окопах, не вылезает» (Катаев В. Юно-
шеский роман моего старого друга Саши Пчелкина, рассказанный им самим) [7: 116].

Данный антропоним частично освоился фонетически (поскольку перед гласными пе-
реднего ряда в русском языке предполагается смягчение, есть отличия в произношении 
начального согласного), грамматически, орфографически.

Попробуем определить его статус. Ясно, что номинации периода первой мировой 
войны ушли в прошлое. Образованный русский человек при упоминании данного имени 
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скорее вспомнит героя «Пиковой дамы» А.С. Пушкина, тем не менее, связь внутренней 
формы онима и Германии очевидна. На русской почве он не приобрел никаких новых 
значений и коннотации, что позволяет квалифицировать его как условно универсально-
прецедентное имя.

 Фриц. Личное мужское имя немецкого происхождения … «Широко распространено 
среди немцев (как у русских Иван)»… в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) 
и в первые послевоенные годы – «солдат гитлеровской армии, «немец» (неодобрительно), 
а также собирательным значением «солдаты» немецкой армии»… Наметилость сосуще-
ствование в годы войны в антропониме Фриц его прямого значения и очень актуализи-
ровавшегося, переместившегося, даже на первый план негативного сознания «немецкий 
фашист» позволило поэту фронтовому В. Лободе в стихотворении «Наступление» (1944) 
создать своеобразный ономастический каламбур, графически подчеркнутый употребле-
нием строчной буквы: «Ты не жди, немецкая волчица (т.е. мать фашиста.– Е.О.), своего 
возлюбленного фрица, За Днестром простым осколком стали Мы убийцу перевоспита-
ли» [7: 367-368].

Как и в перыдуших случаях, толковые словари данный антропоним не содержат, то 
есть он не вошел в ядро русского языка, оставшись на периферии, поддерживаемый ху-
дожественными произведениями, кинофильмами, посвященными Великой Отечествен-
ной войне.

На основании указанного онима образуется относительное прилагательное «фри-
цевский» – имеющий отношение к «фрицам», принадлежаший им. «Комната пропахла 
странной смесью запахов – обычным запахом печного дыма, парного молока и духами, 
сигаретами и тем особым чужим духом, которым отдают трофеи на шоссе, и любая 
фрицевская вещь» (Горчаков О. Вне закона. – «Книжное обозрение», 1988г., №6) [7: 
368].

Таким образом, данный оним, как и предыдущий, стали нарицательными, символами 
первой и второй мировых воен.

Коннотоним Фриц фонетически, грамматически и орфографически освоился (пи-
шется только со строчной буквы).

Нелегко определить его статус. С одной стороны, это типично немецкое имя, не явля-
ющееся символом фашистов, то есть его можно квалифицировать как национально-пре-
цедентное для немцев. С другой стороны, не только для русских, но и для всех народов 
Советского Союза известно именно обобщенное значение, навряд ли известное за преде-
лами бывшего СССР и, возможно, стран Восточной Европы, поэтому его универсаль-
ность сомнительна. Вне всякого сомнения, на русской почве антропоним фриц получил 
новые коннотации, но можно ли считать, что он вошел в русское языковое сознание и 
культуру? Для представителей старшего поколения, и историков данное предположение 
вполне вероятно, но молодежь, особенно дети, знают фрицев только по кинофильмам, 
песням и художественным произведениям, поскольку участников тех грозных лет ста-
новится все меньше.

Учитывая важность и значимость в истории нашего народа Великой Отечественной 
войны, квалифицируем коннотоним фриц как условно национально-прецедентный.
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Топомонимы.
Мюнхен. Разговорный вариант полного хрононима Мюнхенского соглашения, воз-

никший благодаря универбации последнего. Соглашение было заключено между прави-
тельствами Великобритании и Франции, с одной строны,и А. Гитлером и Б. Муссолини, 
с другой, в сентябре 1936г. – об отторжении от Чехословакии Судетской области и пере-
даче ее Германии, что способствовало развязыванию Второй мировой войны… Узуаль-
ный интерлингвальный коннотативный хрононим. Преступный сговор политиков, по-
литическое предательство [7: 247]. 

На базе данного хрононима и омонимичного ему топонима строится каламбур: «Все 
началось с того, что президент Рейган отказался посетить бывший гитлеровский кон-
цлагерь Дахау, расположенный в нескольких километрах от Мюнхена (не будь Мюнхена, 
не было бы и Дахау» («Правда», 1985,28 апр.) [7: 247].

Немцы данный топоним произносят иначе, хотя в русской языковой традиции из-
давна закрепился именно Мюнхен, что позволяет говорить о частичном фонетическом 
освоении.

Значение «преступный сговор политиков, политическое предательство» функциони-
рует в сфере политологии и публицистики. Оно не вошло в русское языковое сознание 
и культуру. Не закрепилось оно и в мировой культуре, поэтому с позиций сегодняшнего 
дня данный коннотоним нельзя считать ни универсально-, ни национально-прецеденнт-
ным.

Таким образом, единичные заимствованные коннотативные онимы связаны с во-
йнами – Первой мировой (Герман) и Великой Отечественной войной (Борман, Фриц, 
Мюнхен).

Вызывает удивление следующее: начиная с XVIII века контакты с Германией были 
тесными. Нам известна великая немецкая литература, музыка, философия и культура. 
Почему же не произошла коннотонимизация онимов? Можно предположить, что они на-
столько органично вошли в русское языковое сознание и культуру, что дополнительные 
смыслы не возникали. Войны это неестественное состояние отношений с немцами, что 
и порождает коннотации, описанные Е.С. Отиным.

Данный факт перекликается с представленностью немецкого языка и культуры в 
«Энциклопедии русской жизни» (В.Г. Белинский) – романом А.С. Пушкина «Евгений 
Онегин» [3].

В отличие от широко распространенных английских и французских варваризмов, не-
мецкий использовался только один раз для передачи реалии быта: «И хлебник, немец 
аккуратный, в бумажном колпаке, не раз уж отворял свой васисдас» [9: 25].

Немецкая литература и наука репрезентирована следующими именами: «Поклонник 
Канта и поэт» [9: 38]; «При свечке Шиллера открыл» [9: 127]. Безусловно, это универ-
сально-прецедентные имена.

 В целом Германия в романе представлена 5 именами (пятое место по степени част-
ности среди стран): Бюргер, Гердер, Гете, Кант, Шиллер.

Таким образом, несмотря надавние тесные и разнообразные контакты с Германией и 
немцами, немецкие коннотонимы не получили в русском менталитете и культуре широ-
кого распространения.
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КУЛЬТУРНО-МОВНЕ ЗАСВОЄННЯ НІМЕЦЬКИХ КОННОТОНІМІВ 

У статті розглядається мовне (фонетичне, морфологічне, словотвірне, орфогра-
фічне) та культурне (входження в російську культуру та ментальність) засвоєння ні-
мецьких коннотонімів, які представлені у «Словаре коннотативных собственных имен» 
Є.С. Отіна. Коннотонімізація – ознака початку процесу засвоєння оніма тією чи іншою 
культурою. Проаналізовано 3 антропоніми (Борман, Герман, Фріц) та 1 топонім (Мюн-
хен). В принципі відповідаючи системі російської мови, вони не ввійшли до російської 
культури та ментальності, залишаючись універсально – чи національно-прецедентними.

Ключові слова: мовне засвоєння, культурне засвоєння, прецедентність, 
коннотонімізація, німецькі коннотоніми.
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ASSIMILATION OF GERMAN CONNOTATIONS PRESENTED IN THE 
«DICTIONARY OF CONNOTATIVE PROPER NAMES» BY E.S OTIN

The article consideres the linguistic (phonetic, morphological, word-forming, orthograph-
ic) and cultural (entry into Russian culture and mentality) assimilation of German conno-
tations, which are presented in the «Dictionary of connotative proper names» by E.S Otin. 
Connotonymization is a sign of the beginning of the process of assimilation of an onyx by one 
or another culture. 3 anthroponyms (Bormann, Herman, Fritz) and 1 toponym (Munich) were 
analyzed. In principle, in accordance with the system of the Russian language, they did not 
enter the Russian culture and mentality, remaining universally - or national-precedent.

Key words: linguistic assimilation, cultural assimilation, precedent, connotonymicization, 
German connotonyms.

УДК 811.111’02
Андрушенко О.Ю., к. ф. н, доц.,
Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир

СТАНОВЛЕННЯ ФОКУСУЮЧОГО АДВЕРБА ONLY В АНГЛІЙСЬКИХ 
ПИСЕМНИХ ПАМ’ЯТКАХ ХІІ-ХVІІ СТ.

У статті розглядається питання становлення та розвитку середньоанглійського 
фокусуючого адверба only протягом 1150-1690 рр. як засобу маркування інформаційної 
структури речення, доводиться його походження від давньоанглійського числівника ane 
(one), аналізується утворення форми only в середньоанглійській мові, а також вико-
ристання її у якості ексклюзивного фокусуючого адверба у ранньоновоанглійській мові. 

Ключові слова: інформаційна структура, числівник, ексклюзивний фокусуючий ад-
верб, давньо-, середньо-, ранньоновоанглійська мова. 

 
Вступ. Фокусуючі адверби (ФА) складають гетерогенний та полівалентний клас слів, 

що виконують значний діапазон інтра- та екстра реченнєвих функцій. Останні представ-
ляють інтерес для нашого дослідження, оскільки вони належать до дискурсивних функ-
цій [13]. Семантично ФА використовують з метою виділення частини клаузи, модифіку-
ючи або наголошуючи на важливій інформації. Цей клас адвербів традиційно поділяють 
на дві групи: рестриктивні, що в свою чергу членуються на ексклюзивні (alone, only, 
just), уточнюючі (largely, exactly), а також адитивні (also, even) [7: 28]. Загалом, окресле-
ний клас адвербів вирізняється тим, що вони не можуть бути модифіковані за допомогою 
інших адвербів, не мають про-форми та не можуть бути прономіналізовані [11: 168]. 
Отже, з огляду на зазначене вище, в сучасній англійській мові конструкція, представлена 
у реченні (1), вважається неграматичною: 

(1)*John will fly only to New York and so will Mary to London. 
Метою нашої розвідки є дослідити становлення та розвиток фокусуючого адверба 

only протягом ХII-XVI ст., що є актуальним як в історичній площині, так і для сучасної 
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англійської мови, оскільки це сприяє поясненню суперечностей, витоки яких знахо-
дяться в минулому та уможливлює зробити припущення щодо наступного розвитку цієї 
мовної одиниці. Дослідження здійснювалося на матеріалі даних двох корпусів: Middle 
English Corpus of Prose and Verse та Early English Books Online (EEBO).

Оскільки вважається, що ексклюзивний адверб only сформувався у середньоан-
глійській мові, для нашого дослідження важливим є виокремити підперіоди серед-
ньо- та ранньоновоанглійської мови наступним чином: 

ME1 (1150-1200 рр.);
ME2 (1200-1350 рр.): 1200-1250рр., 1250-1300рр., 1300-1350 рр.;
ME3 (1350-1500 рр.): 1350-1400 рр., 1400-1500 рр.;
EMOdE1 (1500-1570 рр.);
EModE2 (1570-1640 рр.);
EModE3 (1640-1710 рр.).
Походження ексклюзивного адверба only традиційно відносять до давньоанглійської 

форми ǽnlice, що має значення “alone, single, solitary, beautiful”. Напр.:
(2) Ðú ðe ǽnlic eart Godes bearn (only, single) 
(3) Ǽnlic (unicus) and ðearfa ic eom (alone, solitary)
(4)He hæfde án swíðe ǽnlíc wíf (he had a very excellent wife)
 Відсутність форми only в писемних пам’ятках ХІІ-ХІІІ ст. дала змогу науковцям 

припустити, що цей середньоанглійський адверб походить з іншого джерела: числівника 
an(e) (суч.-англ. one) [8; 9; 10; 12]. Запропонована схема реаналізу представлена таким 
чином:

 (5) числівник one (ME ane) > поліемний прикм./присл. only > ексклюзивний фо-
кусуючий адверб only [6]. Напр.: 

(6) Ane þurh þet þu luuest þe God þet is in an oþer wiþ þe ruininge of þi luuve þu makes wiþ 
uten oþer swink hire god tin ahne (Ancrene Riwle 151 ex. from Rissanen 1985).

Зазначимо, що давньоанглійська форма áne, зареєстрована в Bosworth-Toller Anglo-
Saxon Dictionary передає такі значення як “once, once for all, only, alone”. Напр.: 

(7) Ic bydde ðé, ðæt ðú lǽ te me sprecan áne feáwa worda 
I pray thee, that thou let me speak only [once for all] few words.
Окрім того, у давньоанглійській мові знаходимо форму числівника an, що також має 

значення «alone, only, sole, another». Напр.: 
(8) Án God ys gód God (Deus, Mt. Bos. 19, 17)
alone is good;
(9) Ðæt ge forlǽton me ánne, and ie ne eom ána.
ut me solum relinquatis, et non sum solus.
(10) Án sunu, mǽre meotudes bearn 
the only Son, illustrious child of the Creator. 
Дослідження ane у середньоанглійській мові вказує на те, що числівник у чистому 

вигляді доволі рідко вживається як ексклюзивний у МЕ2, проте його використання в 
адвербіальній функції є доволі поширеним у ME1 [1; 2]. У Табл. 1 наведена частота вжи-
вання ane, у якості фокусуючого адверба в різні періоди розвитку середньоанглійської 
мови. 
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Табл 1. Частота використання ексклюзивного адверба ane у середньоанглійській 
мові
Період Загальна 

кількість речень 
з ane 

Кількість прикладів 
ane в адвербіальній 
функції 

Частота 
вживання 
адверба ane

ME1 1150-1200  179 55 30.72%

ME2 1200-1250  451 24 5.32%

1250-1300  361 11 3.05%

1300-1350  688 31 4.51%

ME3 1350-1400  782 24 3.32%

1400-1500  1109 22 1.98%

Аналіз форми ane в адвербіальній функції вказує на її поступове «затухання» в чи-
стому вигляді у середньоанглійській мові, оскільки саме у цей період числівник an(e) 
реінтерпретується в неозначений протоартикль, використання якого має регулярний ха-
рактер з конкретними іменниками у формі однини [14]. У Табл. 2 представлений загаль-
ний розподіл адверба протягом середньоанглійського періоду.

Табл. 2 Адверб ane у середньоанглійських писемних пам’ятках
Століття Розмір вибірки 

(к-ть слів)
 Вживання ane у 
якості адверба 

Частота (%)

ME1 1150-1200 290,479 55 0.014%
ME2 1200-1250 230,437 24 0.0136%

1250-1300 392,838 11 0.0069%
1300-1350 667,121 31 0.0046%

ME3 1350-1400 3,524,487 24 0.0023%
1400-1480 970,353 22 0.003%

Поступове зникнення адверба ane, і заміна його формою only властива протягом 
усього середньоанглійського періоду, проте обидві форми співіснують до 1500 року [3; 
15]. На Рис. 1 представлена частота використання форм ексклюзивних адвербів ane та 
only протягом середньоанглійського періоду.

Як видно з Рис. 1, частота вживання обох адвербіальних форм є доволі низько. Варто 
також зазначити, що вони одночасно співіснують у середньоанглійських пам’ятках, що 
може бути пояснено їх діалектною диференціацією. Проте аналіз прикладів показав, що 
у 9 працях цього періоду одночасно використовуються обидва адверби (напр.. Layamon’s 
Brut, Peter Langtoft’s Chronicle, Cursor Mundi, Three Middle-English versions of the 
Rule of St. Benet, Prose works of Richard Rolle, Three Kings of Cologne: an early English 
translation of the «Historia Trium Regum“, Select English works of John Wyclif, The 
Lansdowne ms of Chaucer’s Canterbury tales, The Holy Bible, containing the Old and 
New Testaments, with the Apocryphal books, The Brut, or The chronicles of England). 
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Рис.1 Використання адвербів ane та only у середньоанглійських писемних пам’ятках

Дослідивши структуру іменної фрази (NP), яку маркують означені адверби, помі-
чено, що адверб ane найчастіше використовується з прономінальними NP – 51% (11), а 
також з NP (12), що складаються з іменника або мають структуру D+N, останній елемент 
складається з 1 або 2 складів (47%), зафіксовані лише два приклади, в яких N містить 
3 склади. Адверб only в свою чергу найчастіше зустрічається з NP, що мають наступну 
структуру D+Adj+N (2-3 склади), що називають «важкою» структурою (13). 

(11) His godenes es sa mykel, þare we inwardely aske hym ane 
His virtue as much there we inwardly ask him only We inwardly ask only him for much 

of his virtue (English prose works of Richard Rolle, Ms. Cambr. Dd. V.64, p.56)
(12) Ne dude hit noht þe king ane. ah we alle clane; 
Nor did it not the king only but we all innocent. 
Not only the king did not do it, but we are all innocent. (Layamon’s Brut, 4395)
(13) Two thingus onli ne do thou to me; 
Two things only not do you to me; Do not do only two things to me; (The Holy Bible, 

verse 21).
Зазначимо, що форму only у середньоанглійській мові використовують у значенні 

ексклюзивного адверба лише у 43% прикладів [3; 5]. Вона також використовується у 
якості прикметника зі значенням єдиний (14), адверба зі значенням individually (15), а 
також як сполучник, що має контрактивне значення but, however (16).

(14) Ich geleue..on halende crist, his anliche sune, ure lhaferd (1250: Creed (Blick 6864) 
p.138). 

(15) Vche man may vchon by hym one onlich vnderstonden & tellen (1350: Apoc in LuSE (Hrl 
874) p.5). 
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(16) If hir hosebonde schal slepe sche is delyuered fro the lawe, be she weddid to whom she 
wole, oonly in the Lord (1384: WBible1 Cor.7.39)

Дослідження адвербів ane та only в ранньоновоанглійській мові що відбувалося 
на базі корпусу Early English Books Online, ґрунтується на аналізі 755 мільйонів слів 
з 22 368 текстів. Загалом використання форми ane зафіксоване у 18081 випадках. 
Так, у Табл. 3 наведені дані, щодо частоти її вживання у корпусі. 

Табл. 3 Вживання ane у копрусі Early English books online

Незначна кількість прикладів у XV ст. вказує на те, що форма функціонує у чисто 
адвербіальному значенні лише у пам’ятках 1480-х років (2 приклади з 7 зафіксова-
них). Напр.:

(17) he shall thene mowe gyue hys marke aienst them lawfulli / sith yt they saie hemself that 
they haue noo souerayne / but calle hemself lordes of florence / maister i aske the yf all lordes 
may gyue marke / my loue i ansuere the nay / for as thy self hast sayde &; repliked bifore / noo 
lorde may iuge werre / but yf be souerayne of Iurisdiction / and where thene this dede of marke 
after his owne kynde &; condicion is like vnto werre noon may gyue the same / but yf he be a 
lorde without me ane / as the kinge of frauce &;

Аналіз прикладів показав, що починаючи з 1490 р. форму ane лише використову-
ють у якості числівника. Напр.: 

(18) and with a oldin erd dois olk me i armys and sais my souer ane sueit thing quiy sleip 
e no betir me think yer haldis owe a hete as e su harme alyt: quod i my hony hald abak and 
handill me nought sair; 

Пошук у корпусі EEBO містить наступні данні для адверба only (Табл. 4)

Табл. 4 Вживання only у копрусі Early English Books Online

Дослідивши 3000 прикладів використання прислівника протягом 1470-1690 рр., за-
значимо, що only у 90-95% випадків функціонує як ексклюзивний фокусуючий адверб 
(пор. 43% подібних значень для середньоанглійських пам’яток). Напр.: 

(19) but i will shew hereafter, that he not only gaue the Worlde his shape, but also created 
the very matter stuffe and substance thereof: but it suffiseth me at this tyme to wrest from them, 
that he is the maker and shaper thereof. (A vvoorke concerning the trewnesse of the Christian 
religion, 1587) 

Форму only також у цей період використовують у якості прикметника у значенні 
«єдиний» (20), сполучника saufe only (21), останній був запозичений з французької мови 
Gower та має рестриктивну функцію (Encyclopaedia Metropolitana: Pure sciences), а також 
може перекладатися як but, however, except (22), напр..: 
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(20) the whiche is made by the only ordenance of hym that made alle and by the same 
ordenance is soone taken away fro hym that is disagreable / and hit is reson that whan a man 
haboundeth by fortune in goodes / and knoweth not god / by whom hit cometh / that to hym 
come some other fortune by the whiche he may requyre grace and pardon and to knowe his god 
([T]o the right noble, right excellent [and] vertuous prince, 1474)

(21) and when the kyng this herde he had pite of hem and yafe hem an Ile Ile all wildernesse 
ther that no man was duellyng saufe only wilde bestes and the Erle thanked moch the kyng and 
become his man &; did hym homage and feaulte and toke all his folke and went in to the same 
Ile Ile and the Erle was called irlamal &; (Caxton, 1480)

(22) Shal i then be defended only to vse my right / certes it is leeffull to the heuen to make 
clere dayes / and after that to ouercome tho same dayes with derke nightes / the yere hath eke 
leue to apparaille the visage of therthe: now with flowres and now with fruyte (Boecius de 
consolacione philosophie, 1478)

Висновки. Формування фокусуючого адверба only відбувається протягом седньоан-
глійського періоду походячи від числівника ane. Обидві форми функціонують в англій-
ській мові протягом ХІІІ-ХV ст. незалежно від діалектної належності пам’яток писем-
ності, проте у ранньоноанглійській мові вживаються лише форма з суфіксом -ly, що у 
95% випадків використовується у якості ексклюзивного фокусуючого адверба. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ФОКУСИРУЮЩЕГО АДВЕРБА ONLY В АНГЛИЙСКИХ 
ПИСЬМЕННЫХ ПАМЯТНИКАХ XII-XVII СТ.

В статье рассматриваются вопросы становления и развития среднеанглийского 
фокусирующего адверба only на протяжение 1150-1690 гг. как средства маркирования 
информационной структуры предложения, доказывается его происхождение от древ-
неанглийского числительного ane (one), проанализировано образование формы only в 
среднеанглийском языке, а также ее употребление в качестве эксклюзивного фокусиру-
ющего адверба в ранненовоанглийском языке. 
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рующий адверб, древне-, средне-, ранненовоанглийский язык. 
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THE ADVENT OF FOCUSING ADVERBIAL ONLY IN ENGLISH WRITTEN 
RECORDS OF VII-XVII CEN.

The article is dedicated to the formation and development of Middle English focusing ad-
verbial only from 1150 to 1690 as a marker of sentence information structure, which has its 
origin in Old English numeral ane (one). It also analyses the standing of forms with only in 
Middle English, as well as, their usage in Early Modern English. 
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The article reports that two forms ane and only function in the English language during 
XIII-XV cen., irrespective of dialectal variation in the written records, however the Early Mod-
ern English retains solely the form with -ly suffix that predominantly functions as an exclusive 
adverbial in this period. 

Key words: information structure, numeral, exclusive focusing adverbial, Old, Middle and 
Early Modern English.
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СЛОВООПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ  
И ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ ФОНЕМ

В данной статье рассматриваются характерные особенности ког ни тивной линг-
вистики, которые в современной лингвистической традиции принято называть ан-
тропоцентрической. В статье отмечается преимущество когни тивного подхода к 
языковым фактам, что, по мнению автора, значительно расширяет горизонты и круг 
вопросов лингвистических исследований. В ста тье описываются дифференциальные 
и интегральные признаки фонем, кото рые автором называются структурно-
опознавательными элементами языко вых структур. Также отмечается, что для пра-
вильной идентификации фонем при обучении неродному языку необходимо учесть как 
дифференциальные, так интегральные признаки. 

Ключевые слова: дифференциальные признаки, интегральные признаки, фонема, па-
радигма, система, синтагматика, парадигматика.

 
Известно, что в рамках структурного подхода выявление и интерпретация законов 

функционирования естественного языка происходили по образцу ес тественно-точных 
наук. В рамках системно-структурного подхода язык, осно вы вающийся на идеи Ф. де 
Сос сюра, рассматривался как система знаний, в корпус которой входит языковой ма-
те риал, постро енный на основе фонетико-грамматических законов в синтагматико-
парадиг ма тической оси. Иначе говоря, язык и языковые факты рассматривались как 
замкнутая имманентная система, т.е. в исследовании языка актеры коммуникативного 
процесса – отправитель и получатель информации не учитывались. Лишь во второй по-
ловине прошлого столетия ученые-лингвисты осознали неадекватность и удовлетвори-
тельность имманентного подхода к языковой системе, так как изучаемый им язык есть 
фактически некая научная абстракция, не имеющая прямого отношения к ре альным ре-
ализациям, т.е. процессам коммуникации. Отказ от имманентного подхода к языку стал 
переломным моментом в лингвистической науке, что в корне сменило ценностную ори-
ентацию лингвистики, т.е. произошла «гумани за ция» лингвистической мысли. И это вов-
се не случайно, так как они находится в очевидной связи с некоторыми значительными 
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вехами в развитии лингвисти ческой мысли. Более того, для лингвистики настала пора 
не ограничиваться толь ко языковым материалом, т.е. языком как системно-структурным 
образо ва нием.

У Ф. де Соссюра язык есть статистическая структура, набор инструментов, име-
ющийся у любого носителя языка, которым он пользуется по внутри язы ко вым законом 
и правилам. В антропоцентирическом подходе язык стал рас смат риваться как знак в ши-
роком контексте социальной практики. Основной принцип ан тропоцентризма, по опред-
елению Е.С. Кубряковой, состоит в том, что он «ста вить человека во главу угла во всех 
теоретических предпосылках, посколь ку именно человек задает перспективы анализа и 
его конечные цели» [1: 213].

Безусловно, изучение естественного языка в коммуникативном акте, т.е. в конкрет-
ной реализации, значительно расширяет горизонты лингвистических исследований и 
всячески позволяет вникнуть в сущность и функционирования языкового механизма, так 
как в языком (точнее, его структурными единицами) передаются не только информации 
и мысли, хран ящиеся в собственно струк туре, но и знания о внеязыковой действитель-
ности, о социальном контексте, об адресате и т.д. Этот подход исходит из предпосылки о 
приоритетной роли социокультурного контекста в понимании языка, и это делает непре-
менной необходимостью обращение смежным гуманитарным наукам. Социально-ког-
нитивная сущность языка выд вигает на передний план фактор коммуни кантов (адресант 
и адресат), которые являются носителями опре деленной культуры, ибо в общении про-
исходит речевое взаимодействие по крайней мере двух лиц. 

Если структурный подход в познании язык следовал от языковых единиц (текст, 
пред ложение, лексема, морфема, фонема), то антропоцентрическая линг вистика отправ-
ляется от человека, от его потребностей, мотивов, намерений, от его практических и 
ком муникативных действий, от конситуаций, в которых он участвует в разных качествах 
и статусах. При таком подходе носитель языка как субъект общения, творец и пользова-
тель языка становится одним из центральных аспектов коммуникативно-прагматической 
парадигмы к языку, потому что исключить человека из объекта лингвистики практичес-
ки не целе сообразно. Другими словами, в коммуникативно-прагматической парадигме 
носитель языка фигурирует как говорящий (субъект речи) субъект сознания, языковая 
личность. Фигура носителя языка (говорящий) становится централь ной прагматики в 
целом. Естественно, смена научной парадигмы всегда сопро вождается сменой ключе-
вой метафоры, так как структурный поход пользовался метафорой уровневой структуры. 
Однако новый антропоцентрический подход к языку, выдвигая новое представле-
ние о языке, не вовсе исключает прежние метафоры (понимания), а лишь восполняют 
«лакуны» прежних теорий.

Справедливости ради надо отметить, что структурный подход к описанию языка, 
уровней языковых структур оказался плодотворным особенно в фоно логии и морфо-
логии. Однако при описании синтаксического уровня структур ный подход столкнулся 
серьезными объективными трудностями. Эти труднос ти, в первую очередь, касались 
семантики синтак сических конструкций. К тому же семантика синтаксических кон-
струкций непосредственно входят в рамки языка, что в корне противоречить основным 
догмам структурной линг вистики, которая изучала язык «в самом себе и для себя». Избе-
гая анализировать значе ния языковых структур, структурная лингвистика полагала, что 
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минуя семан тики единиц разных уровней, можно построить убедительную и достовер-
ную теорию языка. Однако антропо центрический подход к языку и к языковым фактам 
сегодня не принимается не всеми лингвистами. 

В свете вышесказанного трудно согласиться с тезисом Ф. де Соссюра о том, что 
язык «рассматриваемый в самом себе и для себя» является «единствен ным и истинным 
объектом лингвистики». Ясно, что в работах, выполненных в русле лингвокогнитологии, 
язык рас смат ривается не столько как предмет изу че  ния, сколько как средство изучения 
концептов, которые, по определению Ю.С.Степанова, обладают национально-культур-
ной информацией, т.е. являю тся «основной ячейкой культуры в ментальном мире чело-
века» [2: 41]. Эти ис сле до вания нацелены на исследования лексической и грамматичес-
кой семан ти ки языковых структур как средство доступа к интерпретации содержания 
кон цептов, как средства их моделирования от семантики языка к концеп тосфере. 

Следует сказать, что вышесказанные и приведенные доказательства нисколько не 
умаляет значимость структурного подхода к языку. Так как при выявлении и установ-
лении статуса структурных единиц языка значение и роль этого подхода по сей день 
не утрачи вались. Структурные единицы языка пред ставляют собой целостность, струк-
туру и воспри нимаются носителями языка как дискретная структура. Опознавание 
языковых единиц предполагает, одна ко, их различие, а это возможно лишь в том слу-
чае, если отдельные струк туры отличаются друг от друга определенными признаками. В 
фонемных язы ках именно фонемы выступают как различительными признаками единиц 
выс шего порядка, т.е. морфем и слов. Однако в силу ограниченности опреде ления фоне-
мы как смыслоразличителя мы отказываемся от него и придержи ва емся сле дующего его 
определения: «фонемы пред ставляют собою словопоз нава тельную единицу» или «если 
отдельная фонема лишь изредка или только в потенции выступает в качестве звуковой 
стороны морфемы или слова, то ее постоянным свойством являет ся то, что она всегда 
служит для опознавания и различения этих языковых единиц» [3: 41]. По определению 
Л.Р.Зиндера, «смыс ло разли чи тельная функция фонемы основывается, раз умеется, на 
том, что сами фонемы различаются между собой, что каждая из них проти вопоставляется 
всем осталь ным фонемам языка» [3: 43]. 

Каждая фонема представляет собой совокупность как дифференциаль ных, так и 
недифференциальных признаков. Неслучайно, что у Н.С.Трубецкого в ос нову опред-
еления фонемы положен существенный различительный признак: «Можно сказать, что 
фонема – это совокупность фонологически существенных (дифференциальных призна-
ков – разрядка наша) признаков, свойственных дан ному звуковому образованию» [4: 43]. 
Дифференциальные признаки, объ единяя ряд звуков, будучи общими для них, в одну 
языковую единицу, не смотря на другие признаки, отличающие эти звуки друг от друга, 
характе ризу ют каждую из них в сопоставлении со всеми прочими в системе. Недиффе-
рен циальные признаки характеризуют каждую фонему в ее конкретном проявле нии 
безот носительно к другим. Они имеют большое значение для синтагма тической иден-
тификации фонем.

Фонетическая структура азербайджанского слова, его консонантно-во каль ный ком-
по ненты за про грам мированы сингармонизмом, т.е. азербай джан ский язык отно сится к 
числу тех языков, в которых господствует закон небного сингар мо низма, заключаюший-
ся в принци пиальной предсказуемости качества слогового ядра последующих слогов: 
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если задан гласный первого слога, то все другие гласные в исконно азербайджанских 
словах легко вос ста новимы. Дру гими словами, в азербайджанском языке гласные перво-
го слога сло ва обладают определенной предсказательной информацией о гласных пос-
ледующих слогов. В русском языке рядом с фонемой /а/ встречаются и /t/, и /t’/, а рядом 
с /t/ воз можен только /a/, или рядом с /t’/, наоборот, только /æ/, т.е. возможность реали-
зации вокального компонента в составе слов или словоформ строго регламен тируется 
непосредственно качеством согласной фонемы. В азербайджанском языке, наоборот, в 
пре- и постпозициях гласной фонемы /а/ допустима только /t/, а в пре – и постпозициях 
фонемы /æ/ только /t’/, т.е. в слове тембр гласной фонемы предсказывает, какая именно 
согласная фонема может появиться.

Теперь попытаемся объяснить роль дифференциальных и интегральных призна-
ков фонемы в опознании слов. Например, в азербайджанском языке опознавание слов 
“bir”(один) - “pir” (святое место) - “tir” (брус) - “kir” (грязь); “baş” (голова) - “qaş” (бровь) 
- “daş” (камень) - “yaş” (влажный); “dost” (друг) - “tost” (тост) и русских слов «дом» - «том» 
основывается на диффе ренциальных признаках звонкости и глухости. Приведенные сло-
ва из сравниваемых язы ках различаются между собой только одним дифференциальным 
(релевантным) признаком. Необходимо сказать, что подобная трактовка проблемы вос-
ходит у И.А.Бодуэну де Куртенэ, согласно которому, «смыслоразличительным (слово-
поз на вательным – разрядка наша) является не сама фонема как единство симультанных 
признаков, а только его элемент (признак)» [4: 279]. 

Однако наряду с дифференциальными признаками фонемы при опозна вании 
языковых единиц весомая роль принадлежит интегральным признакам фонемы, что в 
свою очередь, являются отпечатками реализуемой фонетической позиции. Известно, что 
при образовании согласных фонем /d/ и /t/ губы не принимают активное участие. Однако 
перед губными гласными фазы рекурсии данных фонем подвергаются лабиализацию. 
Например: в словах [t°´ul] (тюль), [t°oz] (пыл), [d°´üz] (ровный), [d°uz] (соль). Следует 
сказать, что в данных словах при произнесении происходит лабиализация. Однако про-
стой носитель языка не осознает лабиализации согласных фонем /d/ и /t/ в превокальных 
пози циях. Лабиализованное произношение перед губными согласными являют ся 
обязательным и отклонение от него с точки зрения нормы не допустимо. В русских сло-
вах «dom» (дом) - «tom» (том) нетрудно заметить, что оппозиция фонем основывается 
на дифференциальные признаки – звонкость/глухость. По своей сути эти признаки яв-
ляются функциональными, но они воплощаются в определенном физическом свойстве – 
субстрате. Оба признака выступают как релевантные, потому что они служат различию 
двух языковых единиц. 

Если мы хотим, чтобы при произношении русских слов слушающий смог декоди-
ровать посланную нами инфор мации о высказываниях [s°ut i´dot] (суд идет) и [s°ok 
fku´snij] (сок вкусный), мы обязательно должны учесть элемент лабиальности при [s°], 
т.е. произнести согласный /s/как [s°]. С уверенностью можно сказать, что для правильной 
идентификации фонем при обучении иностранному языку необходимо учитывать как 
дифференциальные, так и интегральные признаки фонем [5: 36]. 

Или же в азербайджанских словах [tala] (поляна) - [tələ] (капкан), [baba] (де душка) 
- [bəbə] (детеньш), [lal] (немой) - [ləl] (золото) - [lil] (иль) пала та ли зация соответству-
ющих согласных фонем простыми носителями языка вовсе не осознается. Однако с 
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лингвистической точки зрения при опоз нава нии выше при веденных слов палата лизация 
превокальных согласных обязатель но и играет особую роль. В этих словах одни и те 
же согласные различаются только по твердости и мягкости. При этом палатализация 
согласных в данных словах обусловлена акустической природой гласных фонем. Разли-
чие в твердости и мягкости согласных фонем в этих словах создает основу для различе-
ния их и в лингвистическом (перцептивном) плане. Таким образом, твердость/мягкость 
могут быть интерпретированы как релевантные признаки для фонологической системы 
азербайджанского языка. 

 Различение дифференциального и интегрального признаков приобретает важную 
роль при сопоставительном исследование разных языков. Оно не менее важно также 
при практическом обучении иностранных языков. Простой но ситель языка не дает себе 
отчет в том, что его речь представляет собой кон ти ну ум дискретных единиц, характери-
зующихся определенными приз на ками. Однако восприятие услышанной речи каждым 
носителем языка формируется закономерностями фонологической системы родного 
языка, которая является, как отметил Н.С.Трубецкой, «фонологическая система любого 
языка является как бы ситом, через которое просеивается все сказанное» [4: 59]. 

Итак, можно утверждать, что при опознавании как родного, так и не род ного языка 
слов необходимо учесть как дифференциальные, так и инте граль ные признаки фонем. 
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THE WORD RECOGNITION (IDENTIFICATION) FUNCTION OF THE 
DIFFERENTIAL AND INTEGRAL FEATURES OF PHONEME

 In the given article characteristic features of cognitive linguistics, which is accepted ti be 
called antropocentric in modern traditional linguistics, are looked through. The advantages 
of cognitive approach to language facts are given here, and according to the viewpoint of the 
author, such kind of approach widens the horizon of linguistic investigations and the surround-
ing of the questions very much. The differential and integral features of phoneme, which are 
called structural-recognition (identification) elements of language structures by the author, are 
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investigated here. Besides, it is noted that learning a non-native language, it is very important 
to take into consideration both the differential and integral features of the phoneme in order to 
identify a phoneme correctly. 

Key words: differential features, integral features, phoneme, paradigm, system, syntagmat-
ics, paradigmatics.
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КОНЦЕПТ «КУКУШКА» В УКРАИНСКОЙ И РУССКОЙ 
ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ

В статье проведен анализ концепта «зозуля/ кукушка» – одной из самых 
распространенных и, тем не менее, загадочных птиц на планете. Описаны ядро, около-
ядерная зона, ближняя и дальняя периферия лексико-семантического поля. 

Доказано, что концепт «кукушка» в обоих языках характеризуется многослойным 
номинативным полем, богатой синонимией и деривационными связями, развитым лек-
сико-фразеологическим полем, что и фиксирует место концепта в языковой картине 
мира обоих народов и демонстрирует динамику трансформации концепта. 

Ключевые слова: концепт, лексико-семантическое поле, ядро, околоядерная зона, 
ближняя и дальняя периферия.

Орнитоним «зозуля / кукушка» известен во многих культурах, но не везде является 
концептом. Цель статьи – доказать, что в украинской и русской языковой картине мира 
эта птица является символом, одним из самых загадочных и мифологизированных су-
ществ, персонаж целого ряда примет, поверий и обрядовых действий. Помимо значений, 
которые стоят за данным словесным знаком в словарных дефинициях, существуют и те 
смыслы, которые составляют периферию концептуального поля «зозуля / кукушка» и не 
фиксируются толковыми словарями.

Анализ научной литературы. Образ зозули / кукушки в украинской и русской 
языковой картине мира изучался в ряде работ, посвященных особенностям славянской 
[1; 2], украинской этнокультуры [9] и литературы [18], в работах, где исследуется на-
ционально-культурная специфика фразеологизмов русского языка, в состав которых 
входят названия птиц [3], где анализируются орнитонимы в русском языке [4; 6] и др. 
Для нас представляют интерес сравнительные исследования, например [7; 11], в которых 
сопоставляется образ кукушки в украинской и хорватской языковой картинах мира. К 
сожалению, статей, где бы сравнивались концепты зозуля / кукушка, важные для вос-
точнославянской лингвокультуры, практически нет, чем определяется актуальность 
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исследования. Материалом стали тексты, извлеченные методом сплошной выборки из 
национальных корпусов украинского и русского языка.

Изложение основного материала. Лексемы зозуля / кукушка входят в концептуаль-
ную область ‘лесные перелетные птицы’. Их протипические характеристики: небольшо-
го размера (с голубя), серое оперение с поперечными полосами, длинный хвост и корот-
кие лапы. Кукушка обыкновенная – единственная из всех птиц, которая подкладывает 
яйца в чужие гнезда. Прилетает в Украину и Россию в середине весны и возвращается 
в теплые края в конце лета. Прожорлива: ест даже тех гусениц (в том числе ядовитых), 
от которых отказываются другие птицы. «И ещё, голос у самца - общеизвестное ку-ку, 
а голос у самки похож на смех» [10]: Проснулись птицы, в кустах звонко кричал вью-
рок, на горе призывно смеялась самка-кукушка, и откуда-то издалека самец отвечал ей 
неторопливым, нерешительным ку-ку (М. Горький. Жизнь Матвея Кожемякина). 

Оба слова явились следствием звукоподражания, но если этимология слова кукушка 
достаточно прозрачна, то внутреннюю форму зозули нужно искать в праиндоевропейском 
языке: *ge-gu-gʼ-*. В праславянском варианте слово звучало как *žе-gъz-а (жегъзуля, 
жегозуля), а позднее вследствие ассимиляции – как зегзиця, зигзиця, зогзуля. Родствен-
но лит. gegužė,̃ откуда gegà, gẽgė, лтш. dzęguze, др.-прусск. geguse, далее – др.-исл. gaukr 
«кукушка», д.-в.-н. gouh [17]. Особенности звучания этой птицы нашли отражение в 
фольклоре и художествнной литературе обоих народов: Кує зозуля. Б’є молоточком у 
кришталевий великий дзвін – ку-ку! ку-ку! – і сіє тишу по травах (М. Коцюбинський). 
Пышные гнутся макушки, Млея в весеннем соку; Где-то вдали от опушки Будто бы 
слышно: ку-ку (А. Фет). В книге «Слово о словах» Л. Успенский писал: «Слово кукушка 
все производят от ее крика» [16]. 

Исследуемый концепт имеет большое количество дериватов. В украинском языке: 
зозуля, зозу́лька ‘сонечко’ (ент.), зозуленя́, зо́зуль ‘самець зозулі’, зозуленя, зозуленятко, 
зозульник, зозу́ля нічна ‘дрімлюга, Caprimulgus europaeus L.’ (орн.), зозуля́стий, зозуля́ти 
‘кувати, пророкувати’, зозу́лячий и пр. Кукушка – ку-ку, куковать (закуковать, накуко-
вать, откуковать, прокуковать, куковаться),кукушечий, кукушкообразный, кукушкин, 
кукушачий, кукуша, кукование, кукушечка, кукушонок, кукушница, кукушник и др. Обо-
значения самца кукушки в русском языке, в отличие от украинского, нет. 

Информационное содержание концепта (ядро поля) в украинском и русском языках 
совпадает. Кукушка / зозуля – это ‘корисний перелітний птах-самка з світло- чи буру-
вато-сірим оперенням; поширений у Європі і Азії; кладе яйця в чужі гнізда; живиться 
комахами, зокрема волохатою гусінню’ [14]; ‘лесная перелетная птица, обычно не вью-
щая своего гнезда и кладущая яйцо в чужое гнездо’ [12]. Почти в половине текстов из 
Национальных корпусов украинского и русского языков зафиксировано именно это зна-
чение: Ясно сонце світить, небо безкрайнє та синє, кує зозуля в лузі, а як усього того 
наслухається, – то й день йому стемніє, отьмариться сонце, і дерево зажуриться – 
осмутніє (С. Васильченко. В бур’янах). Перепевались птицы, далеко трещал дятел, ука-
ла отрывисто кукушка (А. Иличевский. Ай-Петри). 

В ядро поля входят лексемы, обозначающие внешний вид птицы, ее повадки, ареал 
распространения, названия яиц и птенцов: … в последний раз уныло кукует рябая кукуш-
ка (П. Мельников-Печерский. В лесах). Валентина Михайловна с ужасом увидела, что 
вместо рук у нее желтые, как у кукушки, крылья (А.Н. Будищев. Кукушкины слезы). 



226

Но пока птички гоняются за кукушкой-мужиком (так рассказывала Варвара), кукушка-
баба пролезает в чужое гнездо и мгновенно откладывает там яичко, непременно одно, 
похожее на те, что уже лежат здесь (Ю. Герман. Дорогой мой человек). Лицо у него 
было, как яйцо кукушкино, всё в веснушках (Е. Евтушенко. Ягодные места). 

Околоядерную зону образуют зафиксированные в украинских словарях лексико-се-
мантические варианты (ЛСВ), метафорические отображающие женское начало: перен., 
розм. Про матір, яка залишає своїх дітей на виховання іншим: К н я г и н я :  То се ви 
змовились мене зробити Зозулею-бездітницею, діти? (П. Куліш) [14]. В словаре Б. Грин-
ченко одно из значений – ‘ласкательное слово для женщины, преимущественно мате-
ри’: Матусенько ріднесенька, зозуленько милесенька [13, с. 177]. 

Фольклорные тексты (украинские и российские) позволяют расширить околоядер-
ную лексико-семантического поля, обнаруживая следующие ЛСВ: 1) ‘бесприютность, 
безродность, одиночество, вдовство, сиротство’: Зозуля своє гніздо не в’є, діток своїх 
роздає; Зозуля собі гнізда не мостить. Про те зозуля кує, що свого гнізда не має; Кукуш-
ка своего гнезда не вьет. О том кукушка кукует, что своего гнезда нет. Не диво, что 
кукушка по чужим гнездам летает, а вот бы диво, кабы свое завела; Назавжди зали-
шила дітей мати-зозуля. Відтоді не в’є собі зозуля гнізд, не висиджує своїх пташенят, 
а при дорозі відтоді червоні маки ростуть (Народна пісня); Оттого кукушка по чужим 
гнездам бедует, что своего нет; Кукушка кукует – от бездомья горюет; Живешь кукуш-
кой: ни кола, ни двора, ни мужа, ни семьи; Как кукушка, по чужими гнездам витает. За 
то кукушка без гнезда, что в Благовещенье его завила; 2) ‘девушка; молодая женщина, 
которой предстоит нелегкая доля в замужестве’: Чути в хаті дочку, як зозулю в садочку; 
Кукуй, кукушечка, пока молода; 3) ‘жена, любовница’: Ночная кукушка денную переку-
кует; 4) ‘смерть; проявление женского как мертвого, грязного’: Щоб ти зозулі не чув! 
Вже мені зозуля не закує; Вже мені не будуть довго зозулі кувати; На кукушкиных яйцах 
не высидишь цыплят. 5) Если в русской культуре кукушкой обычно называют плохую 
мать, то в украинской она может быть любящей, тоскующей: Летіла зозуля та й стала 
кувати. Ой то ж не зозуля, А сивая мати»; Ой ніхто так не кує, Як сива зозуля, Ой ніхто 
так не вітає, Як рідна матуся. Это могут быть не только мать, но и жена, сестра и любая 
другая особа женского пола, которые оплакивают убитого или умершего, пропавшего без 
вести (см. знаменитый плач Ярославны; 6) способ носить платок. 

Подобные смыслы находят выражение и в художественной литературе: Знову під-
кинула вам дитя, як зозуля, а сама гайда розважатись (О. Гончар. Твоя зоря). Люби, 
зозуле, люби, - молить він, - а я на руках занесу тебе до своєї хати (О. Кобилянська. В 
ніділю рано зілля копала). Тоді утік Андрій із свого рідного містечка, і залишилась мати 
самотньою зозулею у своїй подвальній комнаті (Микола Хвильовий. Мати). Кукушкой, 
сбросившей старшую дочь в детдом (где та и выросла – при двух-то живых и здоровых 
родителях) (Е. Долгинова. Девушка с косой). У него ить дети – мал мала меньше. – 
А ты, ночная кукушка, нишкни!... Без тебя … Послужила бы богу и черту, тогда …
(М. Алексеев. Драчуны). Она была наскоро повязана косынкой, чтобы не пылить волос, 
узлом на лоб, «кукушкой», и зажимала коленями подол пузырившегося капота, чтоб ве-
тер не подымал его (Б. Пастернак. Доктор Живаго).

Ближнюю периферию образуют следующие значения: 1) ‘вещунья, пророчица, ме-
диатор, связывающий миры живых и мертвых’: Зозуля приносить звістку про літо, 
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ластівка – про теплі дні; Много лет кукушка бабе накуковала, да обманула. Сколько раз 
кукушка натощак кого окукует, столько лет жить; Зозуля кує – горе віщує; Кукушка 
летает по деревне – к пожару; 2) ‘вестница весны; приметы’: Закувала зозуля – мороз 
одігнала; Зозуля житнім колосом удавилася; Зозуля мандрикою удавилася (т. е. кукует 
только весной: мандрыки – ‘сырники’, которые готовили до 29 июня по старому стилю); 
Зозуля довго кує – на теплу погоду; Як перший раз зозуля закує і в кишені гроші, то тоді 
все літо будуть гроші; Кукушка закуковала - пора сеять лен. Закуковала кукушка – мо-
розу больше не бывать. Закуковала кукушка – пошли грибы; Не кукуется кукушке на 
Петров день.

По народным поверьям, которые когда-то были распространены в Украине и Бело-
руссии, кукушка первой улетает в Ирий (рай, потусторонний мир), потому что является 
обладательницей ключей от него. Иногда выреем, иреем называют самих перелетных 
птиц или змей, идущих на спячку. В них воплощаются души умерших: Отак уміли наші 
предки воювати, та жаль… Не вміли після того ради дати: іще зозуля на петрівочку 
мандрикою не вдавиться, іще й гадюки в ірій не повзитимуть вслід за птаством, як ляхи 
знову повернуть на старе, і знову тяжко Україна засумує… Лише козаки і ката глузува-
тимуть: «Гей, пане-майстре, паля криво йде!» (Т. Трясило. Видива на дорозі).

Женскими чертами считались неуместная болтовня, мелкие ссоры, отсюда паремии 
За кукушку (пустословие) бьют в макушку; Кукушку кстили (‘покумились’), да языка 
не прикусили (‘поссорились’). Два века назад существовал обряд крещения кукуш-
ки: женщины, которые хотели жить в дружбе (покумиться), шли в лес, выбирали две 
молодые березки и, нагнув их, переплетали ветвями, потом связывали платками, образуя 
венок, к которому присоединяли два креста. Подруги ходили вокруг венка, крестообраз-
но три раза сквозь него целовались. Затем менялись крестиками, именуясь с того време-
ни кумушками и живя между собой в согласии [15]. Этот обряд носил и другой смысл: 
девушки и молодицы искали защиту от возможных негативных последствий брака, бе-
ременности и родов [2]. 

Под влиянием знаменитой басни И.А. Крылова появилось еще одно значение: ‘вза-
имная лесть, подхалимаж, лицемерие’: Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он 
кукушку. 

Примеры из современной художественной литературы. - Давай сначала! – заорал я 
опять кукушке, этой старой лесной дешевке, которой самой-то небось не меньше ста 
лет, которая небось видела здесь черт те что, партизан, наверно, видела и колчаков-
ских белогвардейцев, да еще собирается небось пожить сотняжку-другую (Василий 
Аксенов. Пора, мой друг, пора). Примета худая, если кукушки прилетят на голый лес 
(Михаил Пришвин. Дневники). Кукушка загадочная, это оракул. Давай загадаем, сколь-
ко нам жить (В.Д. Пришина, М.М. Пришвин. Мы с тобой. Дневник любви). 

На дальней периферии лексико-семантического поля кукушке приписываются 
многочисленные метаморфозы, например «Проміняв зозулю на яструба» (‘оплош-
ность’), Кукушка не ястреб, а неуч не мастер (‘невежество’): они отражают сходство в 
оперении этих птиц. Пример из художественной литературы: Сам Лысенко перещеголял 
своих учеников: у него пеночка порождала кукушку (Д. Гранин. Зубр). Душа наїлася, та 
бреше. А бреше як! і те і се. Що вуж, мовляв, корову ссе, А відьма жінці косу чеше. 
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Мовляв, каміння – це вода. Нещастя – щастя. Радість – горе. Зажура – сміх. А сміх – 
біда. Зозуля – півень. Крапля – море (Вінграновський Микола. Душа наїлася, та бреше…).

Достаточно редким является ЛСВ ‘радость, надежда’: Ще й на нашій вулиці зозуля 
закує. Кукушка на радость в бору, ребенок на радость в дому. 

Мы заметили не только сходство, но и различия в поле зозуля / кукушка у украинцев 
и русских. 

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля [5] отмечены совсем 
редкие значения слова кукуша: 1) ‘коляска с козлами для кучера позади’; 2) колено со-
ловьиного пения; 3) ссыльные’. В словаре украинского языка под. редакцией Б. Гринчен-
ко (1907-1909 г.г.) зафиксированы такие ЛСВ, как 1) ‘козодой, Caprimulgur europaeus’. 
2) ‘названіе вола очень темно-сѣрой масти’. [13, с. 177]. Это крайнее поле концепта: В 
«кучерах» изображены все виды здешних извозчиков, начиная от тех, кои возят так 
называемые кукушки, до самого щеголеватого кучера английского лорда (А.И. Турге-
нев. Дневники). Седьмое: кукушкин перелет – самое редкое колено. Кукушка, когда 
полетит, таким манером кричит. Сильный такой, звонкий свист (И. С. Тургенев. О 
соловьях).. 

Современные российские словари также фиксируют ЛСВ лексемы кукушка, которые 
отсутствуют в украинском языке. Они отражают реалии советских времен: 2. ж. разг. 
1) Небольшой маневровый паровоз (от буквенного обозначения его серии - «К»). 
2). Небольшой поезд местного назначения, курсирующий на различных отводных и 
добавочных путях и ветках. 3. ж. разг. Снайпер, обычно вражеский, стреляющий с дере-
ва [8] и широко представлены в прозаических текстах Национального корпуса русского 
языка: Хорошо помню «кукушку» - маленький паровозик, ходивший по узкоколейке и до-
возивший до Любимовки (С. Пилявская. Грустная книга). Он боялся больших деревьев с 
густой кроной, на таких деревьях обычно прятались финские снайперы, их называли 
«кукушками» (С. Алексиевич. Время second-hand). 

Анализ текстов ХХ века позволил выявить смыслы, которые не наблюдаются в сло-
варях, в фольклоре и классических произведениях 18-19 в.в., но в настоящий момент 
за счет частотности употребления входят, на наш взгляд, в ближнюю периферию поля 
концепта :

1) ‘Часы с кукушкой, помещение с такими часами’: …и Грибиков, точно стенная 
кукушка, проснулся, фукая на переулок [А. Белый. Москва]. Жил он и работал в «кукуш-
киной» комнате, названной так потому, что на стене висели часы с кукушкой, а чай мы 
ходили пить на кухню (А. Седых. Далекие, близкие. Воспоминания); 

2)  ‘сумасшествие’; «гнездо кукушки» - ‘сумасшедший дом’: это значение возни-
кло под влиянием знаменитого фильма «Пролетая над гнездом кукушки»: Тож листівка 
тепер мала вигляд: « Політ над гніздом зозулі» ( Мало хто пам’ятав у місті, що йдеться 
про божевільню ) (М. Гримич. Варфоломієва ніч); Топоров сравнивает себя с Макмэрфи 
из «Полета над гнездом кукушки»: он думает, что пытается пересидеть в безразмер-
ной российской психушке (В. Володимерова. Похороны великана); .

3) кукушкины дети - ‘дармоеды, бездельники’: Глубокие молчаливые слои деревни 
с начала революции оставались бездеятельными, деревня, как наседка, села на яйца-
идеи и дожидалась, что выведется: гусята, утята или кукушкины дети. Теперь она 
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решила, что вывелись кукушкины дети (дармоед, вся вина на интеллигенцию, Ивана 
Афанасьевича). Коммунисты – кукушкины дети (М. Пришвин. Дневники).

Дальняя периферия имеет, на наш взгляд, следующие ЛСВ: 
1) ‘творческая судьба’: Песен ещё не написанных сколько? Скажи, кукушка, про-

пой (В. Цой. Кукушка);
2) ‘воровство’: - Вот оно, нате. За делом воровал, кукушка ты этакая! Виданное 

ли дело, чтобы вор ворованное назад отдавал? (Е. А. Салиас. На Москве);
3) ‘кукушкино гнездо – ‘дом, квартира, усадьба, не принадлежащее его обитате-

лям’: Впечатление кромешное, и так хорошо было вернуться сюда, в бывшее гнездо Тру-
бецких, ныне кукушкино гнездо. … Приезжала Алла. Она проявила великую проницатель-
ность, сказав, что наш санаторий сродни богадельне. Отчасти так оно и есть: здесь 
постоянно живут без путевок, сдавая свою академическую пенсию, на всем готовом, 
под неусыпным наблюдением врачей и сестер два древних старца: академик Виноградов 
и член-корреспондент Машков (Ю. Нагибин. Дневник);

4) ‘примак’: И он выбрал семью, в которую влетел, как кукушка, залетел сам, 
однако же не вытесняя и не обездоливая его обитателей (Г. Д Катанян. Азорские ост-
рова); Гнездом этим была семья Бриков, с которыми он сдружился и прожил всю свою 
творческую жизнь. Унизительно читать про эту кукушку? (там же);

5) ‘конспиративная квартира’: Сто дней после октябрьского побоища в белом 
доме я отсиживался на конспиративной квартире, или, как говорили мои работодате-
ли, на «кукушке» в доме на улице Черняховского у метро «Аэропорт» (В. Скворцов. Син-
гапурский квартет); В конспиративных квартирах, «кукушках», скрывались различные 
зарубежные шпионы, работавшие на СССР, одними из последних были «Феликс» и 
«Лина» из ЮАР (В. Терехова, М. Коршунов. Подземный вход в Кремль); 

6) ‘подсадная утка’: - Его подсадили к нам, чтобы он выведал, что нам известно! 
Кукушка! – Ты не совсем владеешь терминологией. Надо было сказать – наседка (М. 
Баконина. Школа двойников).

7)  ‘советник’: Но, в конечном счете, околопрезидентские кукушки перекуковали, 
и Олегу Максимовичу пришлось уйти (В. Костиков. Роман с президентом);

8) ‘дуэль’: В те отдаленные времена, когда применялась дуэль-кукушка, состо-
явшая в том, что противники в темной комнате бьют из пистолетов в горки с посу-
дой, в чернильницы и в фамильные холсты, ― эта дробиночка именовалась честью 
(О. Мандельштам. Египетская марка); 

9) ‘окунь’: Охота за ершами и каменными окунями, или, как их здесь называют, 
«кукушками», самая добычливая на рассвете [В. Башенко. Охота в районе Бетты];

10) ‘сердце’: Куда же мне деться от этого сердца, От этой кукушки, стучащей 
в груди? Всё хочет она и не может распеться, И вновь замолкает, пророча дожди 
(Вс. Рождественский. Куда же мне деться от этого сердца…).

Вывод. Итогом исследования стала реконструкция предметного концепта «кукушка 
/зозуля». Обращение к результатам анализа механизма метафорической проекции при 
формировании значений вербальных репрезентантов рассматриваемого лексико-семан-
тического поля указывает на перенос в другую концептуальную область с целью номи-
нации человека и чаще всего связанных с ним категорий (артефактов и абстрактных сущ-
ностей). Этот перенос свидетельствует об антропометричности человеческого сознания 
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и способности соотносить известные для человека сущности – в данном случае птиц - в 
приложении к самому себе.

Перспективы исследования мы видим в изучении в сопоставительном аспекте дру-
гих орнитонимов-концептов. 
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КОНЦЕПТ «ЗОЗУЛЯ / КУКУШКА» В УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ 
ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ

У статті здійснено аналіз концепту «зозуля / кукушка» – однієї з найпоширеніших і, 
тим не менш, загадкових пташок на планеті. Описані ядро, навколоядерна зона, ближня 
та дальня периферія лексико-семантичного поля.

Доведено, що концепт «зозуля» в обох мовах характеризується багатошаровим но-
мінативним полем, багатою синонімією та дериваційними зв’язками, розвиненим лек-
сико-фразеологічним полем, що й фіксує місце концепту в мовній картині світу обох 
народів і демонструє динаміку трансформації концепту.

Ключові слова: концепт, лексико-семантичне поле, ядро, навколоядерна зона, ближ-
ня та дальня периферія.

Gabidullina А., doctor of Philology, professor 
Horlivka institute for foreign languages HSEE «Donbass state pedagogical
university», Bakhmut

THE CONCEPT «CUCKOO» IN UKRAINIAN AND RUSSIAN 
LINGUOCULTURES

The article is focused on the concept “cuckoo” which is one of the most common and, 
nevertheless, mysterious birds on the planet. The core, the near-nuclear zone, the close and far 
periphery of the lexical-semantic field are described.

The author comes to the conclusion that the concept “cuckoo” in both languages is char-
acterized by a multilayered nominative field, deep synonymy and derivational relations, devel-
oped lexical and phraseological field. It fixes the place of the concept in the linguistic picture of 
the world of both nations and shows the dynamics of the transformation of the concept.

Key words: concept, lexical-semantic field, core, near-nuclear zone, close and far periph-
ery.
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DEFINITION AND CLASSIFICATION OF CHINESE POLITE WORDS AND 
CROSS-CULTURAL COMMUNICATION 

Introduction
Chinese Polite language is a language that obeys the principle of politeness. It belongs to 

the category of pragmatics research. Pragmatic competence is the main criterion for measuring 
the results of foreign language learning. However, pragmatic failure is common in second 
language learners. The reason is mainly because traditional second language teaching tends to 
focus on the grammar and vocabulary, ignoring the cultivation of pragmatic competence. A stu-
dent with a high level of foreign language will have such an expression problem when talking 
to people in the target language country. For people in the target language country, errors in 
language ontology such as vocabulary and grammar are easy to understand and accept. but the 
impoliteness of expression in the language is considered to be a difficult problem to be under-
stood and accept. It can be seen that polite language has a high research value. For Chinese, its 
research significance is even more significant.

The purpose of studying cross-cultural communication includes three. Firstly, cultivate 
people to hold active understanding attitude to different cultures. Cultures are different. 
Through discovering differences of the other party, we can in turn deepen understanding of our 
culture so as to master cultural features objectively. In the process of discovering differences, 
we should notice significant the common points. Secondly, cultivate adaptive capacity during 
cross-cultural contact. When contacting different cultures, the first time, we will often suffer 
cultural shock and thus result in maladjustment. To make communication continue, we must 
try our best to relieve impacts and improve adaptive capacity. Thirdly, cultivate cross-cultural 
communication skills. As opening to the outside world further expands, the number of people 
going abroad or participating in cross-cultural communication domestically becomes more and 
more. They need to learn and master practical skills when communicating with people from 
different cultural backgrounds. Based on this, practical significance of study on cross-cultural 
communication is greater than theoretical significance.

Through researching basic contents of cross-cultural communication, this paper discusses 
inseparable relationship between cross-cultural communication and foreign language teaching 
and main problems existing in current foreign language teaching, and points out the fundamen-
tal objective of foreign language teaching – to achieve cross-cultural communication.

Keywords: Chinese Politeword, teaching Chinese as a foreign language, Cross-cultural 
communication; Definition , Classification

Part 1 Definition and Classification of Chinese Polite words 
I.Definition of polite word
After studying the previous studies on polite language, I found that few articles make the 

classification on polite language. So, this article will try to do classification between polite 
words and polite term to clarify the definition of polite language.
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Zhang Shuzheng 张树铮 wrote in the article 1 《浅谈礼貌语言》Talking about polite
language,
“我们通常所说的礼貌语言应该是言语交际中一切表示礼貌的言语，包括通常专用的

礼貌用语，也包括言语交际中一切表示礼貌的表达方式. We usually say that polite language 
should be all polite words in verbal communication, including usually polite

language, and all expressions of politeness in verbal communication.” 
Chen Songyu 陈松岑 also made a broad and narrow sense of polite language. He believes 

that
 

“广义的礼貌语言指一切合于礼貌的使用语言的行为以及使用的结果，狭义的礼貌语言
则是单指各种交际场合中具有合理性和可接受性的表达礼仪的特殊词语.”

“generalized polite language refers to all polite language use behaviors and the results of 
use, narrow polite language is a special term that expresses rationality and acceptability in 
various communicative situations.” 

Therefore, from the above discussion, we can conclude that polite language includes polite 
language, and polite language includes all polite words in addition to polite language. In Sum-
mary, what exactly is polite language? The linguistic community has not yet had a well-defined 
and clear definition. The interpretation of the word “courtesy” in the modern Chinese dictiona-
ry is “the vocal behavior of interpersonal communication is modest and respectful, consistent 
with the performance of certain rituals. Therefore, considering the definition of some Chinese 
linguists, the author believes that Chinese politeness should have the following characteristics:

a, Polite language must convey certain courtesy information, in line with certain etiquette, 
such as address, gratitude, request language, etc. must be polite.

b, Polite language as a daily language, must be reflected in communication value.
c, Chinese polite language is actually a reflection of the Han nationality culture, which 

reflects the characteristics of the Han nationality culture and has a national character.
d, Polite language is advancing with the times, with the times, and will change with the 

development of society.

II.Classification of Polite words
There is no unified conclusion in the classification linguistics of polite language. Different 

scholars give different classifications from different aspects.
In previous researchers’ points of view, this article divides 9 types of politeness into gre-

eting, personal title, t gratitude, apology, request, rejection, compliment, farewell and euphe-
mism. There are nine categories of slang, compliments, farewells and euphemisms. The nine 
types of polite words will be analyzed in detail below.

1.Greetings 招呼语zhao hu yu
Greetings mainly refer to the speech acts of first-time acquaintances or meet-ups when they 

meet. The main purpose is not to convey information. It is just a means of expressing concern 
for the other party to convey a friendly attitude. The purpose is to maintain and enhance the 
good relationship between the two parties. relationship.

The greetings in Chinese are generally inquiring. For example, when you meet someone at 
the time of eating, you will usually ask “have you eaten? 吃 了 吗 chi le ma?” When people 
meet and go home from work, Chinese people are used to “going to work 上班啊shang ban a” 
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and “finish work 下班啦xia ban la”. For say “hello”, sometimes I will ask others “what do you 
do? 干嘛去啊 gan ma qu a ?” “Where are you going? 去哪啊qu na a”. In fact, these greetings 
have no practical meaning. The questioner does not really want to know if you have dinner or 
not. What to do, this is just to express a concern, just to convey a friendly attitude.

2.Personal title 称呼语cheng hu yu
Personal title is the name used by the speaker and the listener in the conversation when they 

communicate through a certain channel. The dialects in Chinese are more complicated. Nowa-
days, there is no unified definition in the linguistic community. Many scholars have conducted 
special research on symmetrical dialects, such as Wei Zhiqiang 卫志强《称呼的类型及其语
用特点》3. Zhoujian 周健《汉语称谓教学探讨》4, based on the predecessors’ point of view, 
this article classifies the personal titles that can express polite information into four categories: 
kinship patterns title, similar kinship title, working position title, and social universal title.

Kinship patterns title. China was a very ceremonial country in ancient period, and this is 
also reflected in the personal title. If the younger generation calls their names to the elders, it 
will be considered rude. The relatives who express polite information here generally apply to 
the elders, such as “gradfather in father’s family爷爷yeye、grandmother in father’s family 奶
奶nainai、aunt in father’s family姑姑gugu、uncle in father’s family叔叔shushu”.

similar kinship title. The general relatives can be divided into two types, namely, the elders’ 
names and the siblings. When using the relatives of the family to call the acquaintances other 
than the family or the unacquainted elders, there are “uncle叔叔shushu、aunt阿姨ayi、elder 
aunt大妈dama、elder uncle大爷daye”, etc. When using a relative’s name to refer to an ac-
quaintance other than the family or a brother or sister who does not know, there are “elder 
brother大哥dage、elder sister大姐dajie” and so on.

Working position title . The use of title refers to showing respect for people, and it is more 
polite, such as Minister Zhang 张部长, Director Zhao 赵主任, Manager Wang 王 经 理 , etc. 
This name has Chinese characteristics, which also reflects China’s unique cultural traditions.

Social universal title. Refers to a tribute with a certain respect in the general public or other 
places, such as “comrades同志tongzhi, gentlemen先生xiansheng, miss小姐xiaojie, ladies女士
nvshi, “, etc., without knowing the name, identity, and status of the other party.

3. Gratitude 感谢语gan xie yu
The gratitude is the polite language used to express gratitude after receiving the help of 

others. The commonly used thank-you words are “谢xie、谢谢xiexie、多谢duoxie、感谢
ganxie”.

When it comes to gratitude, the first point is that Chinese people say that the frequency of 
gratitude such as “thank you 谢谢” and “thank you very much 多谢” is not high. Like the mer-
chants who come to tea and meals, the Chinese generally don’t say “thank you 谢谢”. May be 
accustomed to it, think that it is what they should do; Mother prepares meals for child, the child 
will not say “thank you”; some teachers rarely say “thank you” when students answer questions 
and ask students to sit down; The elders rarely say “thank you” to the younger generation.

4, Apologizes 道歉语dao qian yu
The apology is a polite expression used by the speaker if he does something that hurts the 

listener and needs to express his apologies to the listener. The apologies commonly used in 
Chinese are “对不起duibuqi”、“真抱歉zhenbaoqian”、“很抱歉henbaoqian”, etc., ,all the word transla-
te to english means just “Sorry”. In Chinese language, the most common answer to other people’s 
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apologies is “it doesn’t matter 没关系”, “doesn’t matter 不要紧”, and there is “nothing 没事” 
in the spoken language. 

5. Request 请求语qing qiu yu 
The request is a language used to express something to someone else or to ask other per-

son to do something. As a kind of expression that it is one’s wishes and requests to others, the 
request language is not very polite, and it is easy to hurt the face (面子mianzi) of the listener.

Therefore, in order to avoid the embarrassment of both parties, the use of polite language 
It is very necessary.

“Please 请 “ is very common in polite language. Whenever you need to trouble others or 
need help from others, “please 请” is a very necessary polite language, such as “please ask 请
问”, “please forgive 请原谅”, “please stay 清留步” , “Please wait 请稍候”, “Please take care 
of me 请多关照” and so on. The word “please 请” makes the words euphemistic and polite, and 
can naturally lower their status and raise the status of the other party to ensure the smooth pro-
gress of communication. In addition to “Please 请 “, the request language in Chinese also inclu-
des “劳驾laojia”、“敢问ganwen”、“拜托baituo”、“有劳youlao”、“烦劳laofan” and so on.

6.Rejection 拒绝语 ju jue yu
Rejection is the language that is used when you are unable to meet the invitations, requests, 

etc. that you are unable to meet. Because Chinese people think that interpersonal relationships 
are more important than their own affairs, they are willing to sacrifice their own interests for the 
sake of collective sacrifice, and they are willing to make concessions for the needs of others. 
Therefore, many Chinese do not know how to refuse others, even if they really refuse, in order 
to protect each other.

The face of the refusal used is also euphemistic and will not be directly denied. Therefore, 
we may find some excuses. For example, when someone invites go to eat together, and when 
they don’t want to go, they may say, “ I still have something to do 我还有点事.” When others 
want to borrow business, they don’t want to borrow anything. May say “I lent someone else 我
借给别人了.”

7. Compliment 恭维语 gong wei yu
Compliment is a polite expression used in communication to raise the status of others.
Generally speaking, “respecting other person 尊人zunren” and “self-righteousness 贬己

bianji” are linked together, so here we will discuss the these two together. In Chinese language, 
compliments are like “Your clothes are so beautiful你的衣服真好看 ni de yi fu zhen hao kan”, 
“Your meals are delicious你做的饭真好吃ni zuo de fan zhen hao chi”, “You write articles are 
really good”你写的文章真好ni xie de wen zhang zhen hao, You sing really nice你唱得真好
听ni chang de zhen hao ting”, etc., Generally starting from 你ni/您nin.

In the face of compliments from others, the Chinese are always used to denying the praises 
of the other side, and then depreciating themselves to show their self-humility, because the Chi-
nese are influenced by the concept of courtesy and courtesy, do not like to publicize themselves, 
so if the guest says the owner If the dishes are delicious the host will say politely, “Nothing is 
delicious, let’s eat it. 没什么好吃的mei shen me hao chi de，凑合着吃吧 cou huo zhe chi ba” 
If others praise you speak English well, the answer may be “No, but also need more practice 不
行buxing，还要加强练习hai yao jia qiang lian xi.”

8. Farewell 告别语gao bie yu
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The farewell language is the polite language that is said when the two sides want to be 
separated. It has two main functions: one is to make the speaker friendly and politely separate; 
the other is to emphasize the pleasure of the meeting and express the willingness to meet again 
to maintain the friendly relationship between the speakers.

The farewell words in Chinese include “I am going 我走了wo zou le”, “Goodbye 再见zai 
jian”, “See you tomorrow 明天见ming tian jian ”, “Bye-bye 拜拜bai bai”, etc.  In addition, the 
farewell language in Chinese is often considered from the perspective of the other party. For 
example, “你明天还要上班ni ming tian hai yao shang ban， 我们先走了wo men xian zou le/ 
You will go to work tomorrow, we will first go away, “你挺忙的ni ting mang de，我就不打扰
了 wo jiu bu da rao le/ You are so busy, I will not trouble you”, “你累了吧ni lei le ba，我先 告 辞 了 
wo xian gao ci le/You are tired, I will leave before”, etc., from the perspective of the other side, 
consider the feelings of the other party and express their concern for each other.

9. Euphemism 委婉语wei wan yu
Euphemism avoids the polite words used when directly referring to unpleasant or embar-

rassing things. Euphemism has the effect of replacing taboo words. For example, if a person 
dies, we can say “归西guixi” , “去世qushi”. If you are sick, you can say “欠安qianan”.

Part 2 Cross-cultural Communication in teaching Chinese language
I. Basic research contents of cross-cultural communication
Basic research contents of cross-cultural communication include the following: 1) world out-

look and values; 2) cultural characteristics of verbal behaviors; 3) non-verbal communication.
World outlook refers to people’s fundamental views on the world, including the position 

of people in the universe, the relationship between human and nature and so on. From the 
perspective of the relationship between human and nature, oriental and western cultures have 
completely different views. Western culture considers human beings should dominate nature. 
Nature is the conquest object of human. Human beings can utilize science and technology 
to transform nature and conquer nature. Correspondingly, oriental culture thinks human and 
nature have harmonious relationship. Human and nature are closely related. Human beings 
should not transform nature, but adapt to nature and utilize conditions of nature to serve for 
human being.

Value refers to the standards to judge the right and the wrong. It will guide human behav-
iors. So, value consists of the backbone of culture and social structure. For a person attached to 
a culture, their behaviors are dominated by the value. Value is an abstract concept. It is difficult 
for people to grasp it. But the value of a culture can be seen from linguistic or non-linguistic 
behavior patterns.

Assume a kid sees the fruit tree of the neighbor is filled with apples and does not pick them. 
If he is asked whether he does not pick the apples, how will he answer? If he is a European or 
American kid believing in Christianity, he will answer, “I cannot do it, because God looks at 
me.” If he is a Chinese or oriental kid, he will certainly say, “the apples belong to others, we 
cannot pick them.” In cross-cultural communication process, the value hidden in culture can-
not be avoided. People deepen understanding of cross-cultural communication through under-
standing differences of values. This is 

because cross-cultural communication will go wrong when different values oppose each 
other.
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As for cultural characteristics of verbal behaviors, this is another important topic of
cross-cultural communication. Culture has distinct individuality. Different cultures natu-

rally have discrepancies. If cultural differences are reflected in language, they will become 
linguistic differences. Language is the product of culture and a manifestation pattern of superior 
culture. Language application must follow culture rules. In other words, culture decides think-
ing and expression mode of language. We superior culture foreigners learn Chinese. Apart from 
language knowledge, they must learn the knowledge of Chinese society and culture.

Non-language behaviors and language behaviors are the same. Due to different cultures, 
there are different meanings. In the process of language behavior, since different vultures have 
different interpretations of non-language behaviors, misunderstanding often happens. Non-
verbal communication is mostly regarded as a pronoun of body language. Actually, its range 
largely exceeds pure body language. From human body features to their garment accessories, 
from voice to room furnishing, light and core, and from time concept to space concept. All 
these are non-verbal communication factors. For example, Japanese bow, occidental embrace 
and skill as well as raising the hat in salute in Latin America show their cultural features. Of 
course, non- language information may easily lead to misunderstanding and sometimes even 
result in tragedies.

II. Cross-cultural communication and foreign language teaching
Cross-cultural communication and foreign language teaching are inseparable. This is be-

cause foreign language teaching aims to not just impart language knowledge, but also to cul-
tivate students’ communicative competence and cross-cultural communication skills. In this 
sense, it is more appropriate to regard foreign language teaching as a part of cross-cultural edu-
cation. As early as the middle of 1980s, college English education in China formulated teaching 
program uniformly. CET-4 and CET-6 were carried out in late 1980s. All these propose higher 
requirements for English application ability of college students. However, universal exam-ori-
ented education gives rise to quite large negative effects. Besides, traditional foreign language 
education concept also deeply constrains us. From the primary school, Chinese students will 
learn English for more than 10 years. Their most time and energy are spent in looking up words 
in the dictionary, remembering words and analyzing sentence pattern. They can easily deal with 
examinations, but often have many problems in cross-cultural communication.

III. Problems in foreign language teaching
There are mainly three problems in foreign language teaching:
Problem 1: regard learning language and vocabulary as the whole of foreign language 

learning. In this way, students have poor ability to send out information and gain information 
and their comprehensive communicative competence is also poor.

Problem 2: learning method is old and only a part is seen. Influenced by traditional study 
of Chinese characters, students keep on the rails to learn foreign language. They often focus on 
comprehension of words and sentences, and rarely notice articles. They often value information 
reception and neglect information sending.

Problem 3: comprehensive language ability is strong, but cross-cultural comprehension is 
poor. There is lack of social skills. When language competence improves to a level, cultural 
barriers stand out. Language faults may easily gain others’ understanding, but pragmatic failure 
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and cultural misunderstanding will often lead to contradictions and even communication fail-
ure. A person who is proficient in speaking a foreign language often hides a cultural hypoth-
esis so that people will wrongly consider he also own cultural background and values of such 
language. His pragmatic failure sometimes will make one suspect this is a deliberate verbal 
behavior, thus leading to conflicts.

Part 3 Conclusions
In China, people do not well cognize the importance of cross-cultural understanding. A 

large number of people consider this is just a matter of learning a foreign language. However, 
a common sense behavior in Chinese cultural background may become a non-common-sense 
behavior in a foreign background. Some consider cross-cultural communication is equal to the 
abilities to listen, speak, read and write. These four abilities are important and the foundation of 
cross-cultural communication. But they are not the whole of problems. Language is a product 
of culture. It owns profound cultural connotation. How to express thoughts for different objects 
is related to cultural background.

On the basis of previous studies, this paper first defines and classifies polite language, 
clarifies the difference between polite language and polite language, and divides politeness into 
9 types: greetings, personal title, gratitude, apology, request, rejection, compliment, farewell 
and euphemism, and then analyze the current situation of “teaching” and “learning” of polite 
language in teaching Chinese as a foreign language, and analyze the reasons for this situation, 
mainly for non-native Chinese students. The questionnaire was analyzed to discuss the reasons 
for the mistakes of non-native Chinese students, and then to indicate the difference between 
polite language in Chinese and polite language in English.

The fundamental objective of foreign language teaching is to fulfill cross-cultural commu-
nication and communicate with people with different backgrounds. Comprehensively improv-
ing efficiency and quality of foreign language teaching and largely boosting students’ foreign 
language application ability are urgent needs of China’s national economic development and 
urgent tasks of Chinese higher education. To achieve this objective, we need to correctly cog-
nize foreign language education is a part of cross-cultural education. Foreign language teaching 
should closely approach development direction of world education and make constant efforts to 
cultivate talents with cross-cultural communication.
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ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІЙСЬКОВОЇ ЛЕКСИКИ  
В ПОВІСТІ О. ВІЛЬЧИНСЬКОГО «У СТЕПУ ПІД АВДІЇВКОЮ»:  

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ

Стаття присвячена вивченню структурно-семантичних особливостей військової 
лексики в повісті Олександра Вільчинського «У степу під Авдіївкою». Виявлено лексико-
семантичні поля тематичної лексики про війну: «Війна», «Воєнні/військові поняття», 
«Зброя», «Військове спорядження», «Назви учасників бойових дій», «Транспорт», «По-
зивні» та ін.; лексико-семантичні групи слів, що складають лексико-семантичні поля 
досліджуваної лексики.

Ключові слова: лексема, військова лексика, лексико-семантичне поле, лексико-семан-
тична група.

Будь-які важливі події, що відбуваються у суспільстві, незмінно залишають відбиток 
у свідомості людини, а відтак мають своє відображення і у мові та мовних явищах, бо 
збуджують інтерес до проблеми, зумовлюють її обговорення. Військові події, що сколих-
нули Україну в 2014 році, пробудили низку як суспільних, так і мовних змін, привернули 
увагу лінгвістів до специфічної групи слів – військова лексика, яка сприяє максимальній 
точності при передачі атмосфери воєнного життя.

Військова лексика – це сукупність моногалузевих і полігалузевих спеціальних на-
йменувань, що відповідають поняттям і реаліям військової сфери й утворюють відповід-
ну фахову підсистему [9, с. 17]. Ця група слів є одним із найдавніших пластів у лексичній 
структурі української мови і її склад має бінарний характер: з одного боку це стійка, усім 
зрозуміла лексика, яка активно використовується в історичних творах, а з іншого – ар-
хаїзовані часом слова, чи, навпаки, нові нашарування сленгізмів, військового жаргону 
тощо. Військова лексика і до сьогодні залишається актуальною темою для досліджень 
мовознавців, у тому числі й українських (Ф. Філін, С. Ледяєв, Л. Скрипник, П. Черних, 
А. Соболевський, І. Огієнко, Р. Сидоренко, П. Ковалів, В. Горобець, А. Генсьорський, 
В. Задорожний, Л. Мурашко тощо).

У сучасних творах про зону ООС динамічні процеси у лексичній системі мови ви-
ходять на перше місце: виникають нові слова як загальновживаної, так і спеціальної 
лексики, викликані прогресом в науково-технічній сфері, появою нових зразків зброї, 
військової техніки та нових методів ведення війни; відбувається зміна значень лек-
сем, що сприяє розумінню та інтерпретації тих подій, де зображено важливі моменти 
життя українського суспільства. З огляду на це, вважаємо порушену проблему акту-
альною. Зважаючи на різноаспектність вивчення лінгвістичних особливостей лексич-
них одиниць зазначеної тематичної групи, метою роботи обрали власне дослідження 
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лексико-семантичних полів та лексико-семантичних груп військової лексики у повісті 
О. Вільчинського «У степу під Авдіївкою». Реалізація постановленої мети передбачає 
розв’язання таких завдань: виявити лексеми на позначення військових понять у творі; 
визначити лексико-семантичні поля номенів військових реалій; простежити семантичні 
особливості зазначеної групи мовних одиниць. Об’єкт нашого дослідження – лексика 
на позначення воєнних/військових реалій у повісті О. Вільчинського «У степу під Авді-
ївкою» про зону ООС. Предмет дослідження – лексико-семантичні поля та лексико-се-
мантичні групи військової лексики у творі.

Художній текст виступає своєрідним мовленнєво-словесним актом між автором і чи-
тачем, що здійснюється за допомогою слова, яке, у свою чергу, уживається з певним 
конотативним навантаженням. Сюжетобудова будь-якого художнього твору та його коно-
тативне ядро завжди містить як з боку семантики, так і з боку лексики стрижневу струк-
туру, яку репрезентують певні тематичні групи, утворюючи лексико-семантичні поля. У 
їх номінаціях знаходяться базові елементи, сукупність яких визначає жанрову, ідейну чи 
тематичну належність конкретного твору.

Лексико-семантичне поле (далі ЛСП) – сукупність парадигматично пов’язаних лек-
сичних одиниць, які об’єднані спільністю змісту (іноді й спільністю формальних показ-
ників) і відображають поняттєву, предметну й функціональну подібність позначуваних 
явищ [9, с. 20]. Семантичні поля мають у своєму складі інтегральну (спільну) ознаку, 
яка об’єднує всі одиниці, що характеризуються наявністю семантичних відношень (ко-
реляцій) і їх системним характером; взаємозалежністю та взаємообумовленістю; від-
носною автономністю поля; безперервністю позначення його смислового простору; 
взаємозв’язком семантичних полів у межах всієї лексичної системи. А в структуру се-
мантичного поля входять: 1) ядро поля, представлене родовою семою-компонентом, на-
вколо якого розгортається поле; 2) центр поля, який складається з одиниць, які мають ін-
тегральне, спільне з ядром і між собою значення; 3) периферія поля, що містить одиниці, 
найвіддаленіші за своїм значенням від ядра [4].

Також ЛСП поділяються на семантичні підсистеми, що покривають меншу, порів-
няно з семантичним полем, ділянку позамовної дійсності, а саме: лексико-семантичні, 
лексико-тематичні, функціонально-семантичні, лексико-граматичні групи. Лексико-се-
мантична група (далі ЛСГ) – це «об’єднання значень слів, які містять конкретні поняття, 
що різняться ступенем виявлення якості, ознаки, дії і протиставленими якостями ознаки, 
дії, предмета, явища» [6, с.54]. Вона формується в процесі взаємодії лінгвістичних та 
екстралінгвістичних чинників, її складовими є різного роду спільні семантичні компо-
ненти, семантичні деривати, семантичні сітки, у яких реалізуються семантичні тотож-
ності, протилежності та ін. 

У лінгвістиці існує декілька точок зору щодо визначення поняття «військова лекси-
ка» та її складових. Традиційно виділяють військову термінологію – спеціальну військо-
ву лексику (слова або словосполучення, які відповідають поняттям військової справи) 
та військово-побутову лексику (емоційно-забарвлену військову лексику (сленг)), пред-
ставлену словами та сполученнями, які часто вживаються в основному в усній розмовній 
мові військовослужбовців і є фактично стилістичними синонімами відповідних військо-
вих термінів [5, с.13].
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У повісті О. Вільчинського «У степу під Авдіївкою», як, загалом, у творах військо-
вої тематики, виділяємо основні лексико-семантичні поля: «Війна», «Воєнні/військові 
поняття», «Зброя», «Військове спорядження», «Назви учасників бойових дій», «Тран-
спорт», «Позивні» тощо.

ЛСП «ВІЙНА». Війна як суспільно-політичний феномен присутня в будь-якій на-
ціонально-мовній та індивідуально-мовній картинах світу, як правило, ототожнена з та-
кими поняттями: страх, самотність, розпач, біда, смерть, невгамованість, горе, безвихідь 
тощо.

В основі лексико-семантичного поля «війна» знаходиться базова лексема війна: 
«1. Організована збройна боротьба між державами, суспільними класами тощо. 2.перен. 
Стан ворожнечі між ким-небудь; суперечка, сварка з кимсь; боротьба» [1, с.669]. Най-
більш уживаною у тексті є ця лексема з первинним семантичним значенням, тобто як 
процес боротьби між супротивникам («– От колись були війни, нє… Один одного різали, 
рубали, кололи, гатили по голові й куди попало,...» (с.71*)).

У досліджуваному творі О. Вільчинського ми простежуємо процес сприйняття люди-
ною дійсності, у якій ВІЙНА символізує: 1) велику ймовірність смерті та її жорстокість 
(«Війна – це поєдинок волі. Якщо ти не готовий всім пожертвувати, начить, ти вже 
програв…» (с.54)); 2) печаль, розчарування, спустошення («Та з віком думки про війну 
стають темнішими і важчими…» (с.170)); 3) обов’язкові зміни у житті людини, яка з 
нею зіткнулася («…відтепер у його житті, …, завжди буде «до» і «після» війни» (с.46)); 
4) збройну боротьбу між бойовими групами («– То війна снайперів і артилерії» (с.161)); 
5) покарання за погані вчинки («Війна як спокута» (с.171)). Як бачимо, поняття «війни», 
інтуїтивно зрозуміле і загальновідоме, є складним і неоднозначним.

ЛСП «ВОЄННІ/ВІЙСЬКОВІ ПОНЯТТЯ» становить: 
1) ЛСГ «Місце дислокації військових об’єктів», що обʼєднує лексеми, які вказу-

ють на місце перебування учасників бойових дій: позиції, база, штаб, КПП – «пункт, 
призначений для контролю за проходом (відвідуванням) і пропуском на територію будь-
яких об’єктів, що охороняються» [2], прифронтова зона, лінія оборони («…відганяли 
від КПП якусь сіру «Волгу»» (с.22)). У творі подані й власні назви опорних пунктів: «Че-
репаха», «Джек» та «Троя» («– З «Черепахи» луплять… ;– А напроти наш – «Джек», 
далі – «Троя»» (с.114)).

2) ЛСГ «Військові підрозділи», що включає назви військових частин та їх склад-
ників: бригада, окрема тактична група (ОТГ), батальйон, добровольчий підрозділ, 
частини ЗСУ, спецназ, добробати – «військові, поліцейські та парамілітарні формуван-
ня, вступ до яких відбувався на добровольчій основі» [2], нацгвардія, ДРГ (диверсій-
но-розвідувальна група), служба тилового забезпечення, штурмова рота («… зі своїм 
батальйоном готовий був воювати за Україну» (с.16)). О. Вільчинський використовує 
і конкретні власні назви для позначення підрозділів: «Азов» та гірськопіхотна бригада 
(=128-ма окрема гірсько-штурмову Закарпатська бригада) («…ще з літа служив у 
128-й гірськопіхотній бригаді...» (с.17)); назви армій колишніх державних об’єднань: 
рабочє-крестьянская красная армія та Українська Народна Республіка («– … вони 
назвивали себе рабочє-крестьянской красной армієй,…» (с.49)).
1 Тут і надалі приклади за виданням: Вільчинський О. У степу під Авдіївкою / О. Вільчинський. – 
Харків: Фоліо. – 187 с. (у списку літератури джерело 3).
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3) ЛСГ «Укриття», яка містить слова для позначення місць оборони: блокпост, око-
пи та криївки, бліндаж, сєпарські окопи («Знаєте, я з дитинства рив окопи, криївки» 
(с.104)).

4) ЛСГ «Воєнна/військова дія», що включає лексеми облога, битва, рукопашний – 
який здійснюється без зброї або холодною зброєю (про бій, битву [7, т. 5, с. 148], обстріл, 
пряма наводка – «про стрільбу по видимій цілі» [7, т.5, с. 38], хвиля мобілізації, чергу-
вання, сєпарські провокації, тилове забезпечення, полон (у тексті рос. плєн) («–І ви 
ще забули облогу Збаража?» (с.6), «…нашіх волонтьоров … в плєн взялі?» (с.43)).

5) ЛСГ «Район бойових дій», яка представляє слова: передова – який перебуває, діє 
попереду, в авангарді, найближче до ворога (про війська) [7, т.6, с.172], авдіївська про-
мзона, зона АТО, лінія зіткнення, фронт, мінні поля («…малий щоразу будував плани, 
як потрапити на передову» (с.9), «…знайшли собі місце на фронті»… (с.37)).

6) ЛСГ «Назви військових звань, чинів та посад», яка включає поняття: рядовий – 
який не належить до командного складу [7, т. 8, с. 924], курсант, командир, старшина, 
фельдмаршал, офіцер («…посприяв, аби Луїса записали рядовим...» (с.18), «...ще коли 
був курсантом і приїздив додому...» (с.34)). У тексті використано також конкретизовані 
назви посад і звань: морський офіцер, військовий топограф («– Бил моряк, морской 
офіцер, …» (с.76)).

7) ЛСГ «Процес протистояння», яку представляє лексема бій («…уже брав участь 
в боях, а тепер ще й на лікуванні» (с.29)).

Склад ЛСП «Воєнні/військові поняття» найвиразніше передає події військового ха-
рактеру та смислове навантаження повісті.

ЛСП «ЗБРОЯ» включає:
1) ЛСГ «Артилерія», що вміщає лексеми, пов’язані з назвами видів артилерійської 

зброї: артилерія, зенітка, танкова гармата – «артилерійська система, що входить до 
комплексу озброєння танка» [2] («...і серед того всього металолому – зенітка на при-
чепі» (с.64)), а також назви, що перейшли із власних у загальні: «гради» – реактивна 
система залпового вогню «Град» («…пішла в хід і артилерія, і «гради», …» (с.44)).

2) ЛСГ «Стрілецька зброя», що є найчисельнішою ЛСГ у цьому ЛСП, зважаючи на 
перевагу ствольної зброї у сучасних зонах конфлікту. До цієї ЛСГ входять загальні назви 
зброї: автомат, кулемет, пістолет («…колись там стояв важкий кулемет…» (с.4)), а 
також її види: снайперська гвинтівка, СПГ-9 – «радянський станковий протитанковий 
гранатомет» [2], АГС – «станковий автоматичний гранатомет» [2] («–Він із чотирьох по-
стрілів із СПГ три кладе в ціль…» (с.10)). 

Особливо активно в повісті вживаються сленгізми на позначення різновидів зброї: 
калаш – автомат Калашникова, «Сапог» – граната, «Муха» – «РПГ-18, перша радянська 
ручна реактивна протитанкова граната» [2], «Джавеліни» – «FGM-148 Javelin, перенос-
ний протитанковий ракетний комплекс» [2], «Дашка» – «ДШК, радянський великока-
ліберний кулемет» [2] («– А калаш пробиває, …» (с.121), «–«Дашка», – сказав сам до  
себе …» (с.152)).

В аналізованій групі лексики виокремлюється підгрупа, пов’язана з назвами частин, 
деталей та модифікацій стрілецької зброї: приклад та приціл, підствольник, ріжок, 
затвор, рама, гашетка, запобіжник, оптика, чека («…притискає приклад до плеча й 
тримає його на прицілі...» (с.38)). 
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3) ЛСГ «Боєприпаси», яку складають лексеми родової та видової класифікації: ви-
бухівка, куля, заряд, граната, патрони, набої, розтяжка («А хлопець знову згадував … 
про ту кляту розтяжку…» (с.87)). Групу доповнюють лексеми: міна, танковий сна-
ряд, лента, що позначає боєприпас у вигляді стрічки, калібр («На диску в нього лише 
дві пісні: «Лента за лентою набої подавай!..»»… (с.94)). Також, у творі вжито сленгізми 
«сімка» (до калібру сім шістдесят два), бека, що слугує скороченням терміну «бойовий 
комплект», «лимонка» Ф-1 – «ручна граната, що формою нагадує лимон» [7, т. 4, с. 486], 
ергедешки – «РГД-5, протипіхотна уламкова ручна граната [2] («Поки не випустить 
увесь бека, не заспокоїться,...» (с.106)) та ін.

4) ЛСГ «Процес застосування зброї», у якій є лексеми для передачі інтенсивності 
застосування зброї: постріл, пальба черга, стрільба, стрілянина («– …із чотирьох по-
стрілів із СПГ три кладе в ціль...» (с.10)).

5) ЛСГ «Наслідок застосування зброї», що актуалізує лексеми: рикошет, вибух, 
гільзи, осколок («…осколок перебив ключицю» (с.103)).

У цьому ЛСП домінують лексеми на означення стрілецької зброї, які свідчать, що 
бійці, по можливості, користуються зручною та практичною зброєю, якою безпосеред-
ньо можна захиститися чи протистояти ворогу.

ЛСП «ВІЙСЬКОВЕ СПОРЯДЖЕННЯ». Уживання в контексті назв одягу є одним 
із важливих і невід’ємних мистецьких прийомів, мета якого – розкриття деталей життя, 
надання правдивості та атмосферності твору. Зазвичай стилістична настанова зовнішніх 
описів – показати належність військових до «іншої» верстви суспільства, поінформува-
ти, по який бік барикад вони стоять. Наповнення цього ЛСП зумовлено історичними й 
суспільно-політичними чинниками, серед яких і потреба у більш сучасному військово-
му спорядженні, що спонукала до його запозичення в інших країн. Таким чином ЛСП 
«ВІЙСЬКОВЕ СПОРЯДЖЕННЯ» у творі становлять 1) ЛСГ «Назви одягу», що вклю-
чають лексеми: камуфляж і його різновиди, маскувальний халат («… отримував … 
камуфляж » (с.11), «…у військовій куртці «піксель» і в штанах «бундес»… (с.25)); 2) 
ЛСГ «Назви захисної амуніції», що уміщає лексеми: обмундирування, бронік, бро-
нежилет, каска, ківлар («… брав бронік і каску» (с.12)). Ця група лексики найбільше 
піддається змінам, що зумовлено модернізацією.

ЛСП «НАЗВИ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ» демонструє протиставлення: «наш, 
свій, хороший, позитивний» і «чужий, загарбник, жорстокий, убивця». Це ЛСП станов-
лять: 

1) ЛСГ «Загальні назви воїнів», що включає лексеми на позначення загальних на-
йменувань бійців, і назв по відношенню до роду військ, у яких вони служать: воїн (несе 
урочисте конотативне навантаження), фронтовик, боєць, військовий, прикордонник, 
десантники, снайпер, мінометник, спецназівець, найомнік (= контрактник), кулемет-
ник, танкісти, стрілець, партизани, розвідник («Друг Ріддік – природжений воїн…» 
(с.44), «…був і мінометником, і штурмовиком…» (с.45)). Деякі назви характеризують 
бійців у стосунку до часу служби й досвіду: відставники – ті, хто перебувають у від-
ставці, необстріляні – новоприбулі («…бойовий досвід, …передавали … необстріляним 
… (с.13)).

2) ЛСГ «Назви представників супротивної сторони», що становлять лексеми для 
позначення негативної оцінки супротивника: сєпар (замість сепаратист), колаборант 
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(=колабораціоніст), рашистська сєпарська зараза, новітня орда з російських окупан-
тів та місцевих колаборантів та зрадників («…Зяблик усіх місцевих без розбору на-
зиває сєпарами» (с.23)). З такою ж конотацією автор вживає москаль, донські козачки, 
російський окупант («– І поки чобіт російського окупанта буде топтати нашу землю 
…, ми не складемо зброї…» (с.108)).

3) ЛСГ «Назви бійців української сторони», що включає іменування осіб по відно-
шенню їх до способу появи у війську і виконанню тактичної роботи: зесеушники (члени 
Збройних сил України), отегешники (члени окремої тактичної групи), «штурми» (пред-
ставники штурмової роти), («– А-а, та то зесеушники із СПГ відстрілялися…» (с.157)). 
Позитивну конотацію мають слова добровольці, добровольці-правосєки петлюрівці – 
бійці УНР («–…вони назвивали … нас петлюрівцями …» (с.49)).

ЛСП «ТРАНСПОРТ». У повісті виокремлено наступні види бойового та цивільного 
транспорту, що дає змогу швидко пересуватися по полі бою, відвозити поранених, прові-
ант тощо: танки, бетеери – «бронетранспортери» [2], Большой артілєрійський тягач 
(БАТ) («…ця база була оточена бетеерами» (с.37)).

ЛСП «ПОЗИВНІ». Позивні бійців відіграють важливу роль у передають особливос-
ті військового життя, допомагають зберегти конфеденційність, забезпечують корпора-
тивність, виражають емоційне ставлення до денотата. У зоні ООС такі назви заміняють 
справжні імена і характеризують особу. Утворені вони за уподобаннями денотатів: Луїс – 
на честь улюбленого письменника дентатаЛуїса Борхеса, Ван Гог – пов’язано з іменем 
всесвітньо відомого нідерландського художника («– Та так, на честь одного письменни-
ка – Борхеса, Луїса Борхеса…» (с.13)); зовнішнього вигляду: Косичка – пов’язаний із 
зачіскою героя, Ушатий – позначає специфічну форму вух, Борода («– Зате Косичка за-
лишився» (с.5)); характеру: Фантом, Крафт, Крейзі (шалений) («…познайомилися: Му-
дрий і Крейзі» (с.90)) тощо. Серед позивних трапляються і похідні від назв народностей, 
населених пунктів, що мають «величальну» конотацію: Козак, Монгол, Казах, Швед, 
Хотин, Полтава та ін.

Лексико-семантичне поле на означення найменувань учасників бойових дій допо-
магає читачеві краще зрозуміти міжособистісні стосунки між бійцями, їхнє відношення 
до супротивника і навпаки. Аналіз лексичної бази основ позивних бійців зони ООС по-
казав, що вони глибоко закорінені в національну культуру, героїчну історію, традиції, і 
водночас відображають сучасний стан суспільних змін; мають багато спільного з іншими 
антропонімами (псевдонімами, прізвиськами та прізвищами).

Висновок. Військова лексика є складником загальноукраїнської лексики, є динаміч-
ною, бо реагує на зміни в політичному устрої держави, зазнаючи впливу як лінгвальних, 
так і екстралінгвальних чинників. Значна кількість лексико-семантичних груп військової 
лексики у повісті О. Вільчинського «У степу під Авдіївкою», велика кількість одиниць, 
що наповнюють цей масив, передають реалії військового життя, акцентуючи увагу на 
описі деталей, конкретизації військових атрибутів, відімінних від мирного буття. Це 
сприяє уведенню автором читача у хід подій, сприяє передачі обставин, у яких вони від-
буваються, а також допомагає максимально наблизити описане до дійсності.
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зу країни у діахронії на прикладі образу України у німецькій мовній свідомості. Показано 
можливість застосування імагологічної концепції у мовознавчій площині.

Ключові слова: імагологія, мовний образ, взаємосприйняття, Україна, трансфор-
мація, діахронія.



247

Інтенсивність міжнаціональних контактів, стимульована світовими глобалізаційни-
ми процесами, викликає динамічні зміни у різних сферах життя нашого суспільства. 
Невід’ємною складовою таких контактів є сформовані моделі взаємосприйняття, що 
базуються на уявленнях про інші народи. Ідентифікація цих «інших» народів часто від-
бувається за стереотипним принципом, з урахуванням досвіду спільної історичної вза-
ємодії. Останнім часом спостерігається динамічна трансформація стереотипних уявлень. 

Інтерес вчених-гуманітаріїв до теми міжнаціональної взаємодії пояснюється акту-
альністю питання в цілому: у низці гуманітарних наук (соціології, культурології, пси-
хології, історії, літературознавстві) досліджуються різноманітні аспекти проблеми. Ви-
вчення образу «чужого» в суспільній, культурній, духовній, літературній свідомості тієї 
чи іншої країни сформувало в рамках цих дисциплін міждисциплінарний дослідницький 
напрям – імагологію. Дослідження мовознавчої складової імагологічної проблематики 
дозволить розглянути під іншим кутом питання міжнаціональної взаємодії, що й пояс-
нює актуальність і новизну такого підходу.

Характеризуючи ступінь вивчення проблеми, підкреслимо, що аналіз етностере-
отипів у лінгвокультурології та етнолінгвістиці є близькими до імагологічної темати-
ки. Лінгвістичні методи досліджень в рамках цих дисциплін чітко описані в роботах  
Л.П. Крисіна. Серед вітчизняних мовознавців про необхідність розробки імагологічно-
го напряму в лінгвістиці вперше говорить Л.П. Іванова. У своїй публікації «Імагологія 
як новий напрям лінгвістики» автор зазначає, що образ народу чи країни у свідомості 
іншого народу формується під впливом трьох основних факторів: об’єктивних (історич-
них, політичних, соціальних); суб’єктивних (особисті авторські враження) та традицій-
них уявлень або стереотипів. Всі названі фактори обов’язково вербалізуються, що й дає 
підстави для лінгвістичної імагології. Також визначаються об’єкт (сприйняття та оцінка 
того чи іншого народу або країни) та предмет (мовні засоби, що репрезентують націо-
нальну точку зору на народ чи країну) імагології, пропонується методологія імагологіч-
них досліджень [4]. 

У наших попередніх публікаціях ми застосовували пропоновану концепцію, порів-
нюючи мовні образи Німеччини і Росії [2] та аналізуючи мовний образ України у німець-
кій мовній свідомості [3]. Поняття мовного образу, на наш погляд, можна включати до 
імагологічної методології. Саме в це поняття закладено вербальну сторону моделювання 
дійсності, на відміну від таких понять як концепт чи вербальний символ. У вітчизняному 
мовознавстві (див. напр. Х.А. Щепанська) мовні образи характеризуються як «вербальні 
відповідники ментальних образів певних предметів, абстракцій чи явищ, що формують-
ся на основі національних концептуально-структурних канонів і лексико-семантичних 
особливостей відповідної мовної системи» [7, с. 68]. 

Метою даної розвідки є виявлення ознак трансформації мовного образу. Згідно з  
Б.М. Гаспаровим, мовний образ, реагуючи на зміни мовного середовища, трансформу-
ється, «<…> початкове уявлення підлягає численним модифікаціям, адаптуючись до 
змінних умов його втілення <…>» [1, с. 270]. Керуючись принципами об’єктивності й 
репрезентативності, обираємо у якості матеріалу для дослідження мікроконтексти з за-
собів масової інформації. Оскільки основний сегмент читацької аудиторії не є безпосе-
реднім учасником суспільно-політичних процесів, уявлення про ту чи іншу країну фор-
муються під впливом опосередкованої інформації, що передається каналами ЗМІ. Саме 
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на сторінках популярних видань відображається актуальна екстралінгвістична ситуація. 
Такі важливі фактори як свідомий відбір фактів для інформаційного повідомлення та 
мінімізація авторського «Я» на користь інформаційного впливу дозволяють максимально 
чітко проаналізувати мовне втілення образу України у німецькій мовній свідомості. 

На матеріалі німецькомовного видання «Die Zeit» [5; 6] шляхом комп’ютерної вибір-
ки нами було відібрано мікроконтексти, які містять лексему die Ukraine, та в яких мож-
ливо виявити компоненти мовного образу: аксіологічну складову чи інші репрезентатив-
ні мовні засоби. Оскільки нашою метою є дослідження трансформації мовного образу 
України у діахронії, ми відібрали для порівняння мікроконтексти з двох хронологічних 
зрізів: публікації 2013–2014 р. (хронологічний зріз І) та статті 2017–2019 р. (хронологіч-
ний зріз ІІ). 

У першому хронологічному зрізі чітко виділялася історична складова як компо-
нент мовного образу України. У німецькій мовній свідомості Україна постає перш за 
все як частина колись великої імперії: Im Zarenreich wurde die Ukraine als Kleinrussland 
bezeichnet [Die Zeit, 03.03.2014, Nr. 10]/ У царській імперії Україну називали Малоросією�; 
Für die junge Sowjetunion war die Ukraine vor allem eine wichtige «Kornkammer»[Die Zeit, 
03.03.2014, Nr. 10]/ Для молодого Радянського Союзу Україна була передусім «житни-
цею»; Nach 1945 blieb die Ukraine Teil der Sowjetunion [Die Zeit, 03.03.2014, Nr. 10]/ Піс-
ля 1945 Україна залишалася частиною Радянського Союзу; Die frühere Sowjetrepublik 
Ukraine ist sehr stark vom Nachbarland Russland abhängig [Die Zeit, 01.12.2013, Nr. 49]/ 
Колишня радянська республіка Україна дуже залежить від сусідньої країни Росії. 

Аналізуючи хронологічний зріз ІІ, знаходимо лише один мікроконтекст, де аналогіч-
ним чином вербалізується історична складова: Im Gegensatz zum Bild, welches westliche 
Medienberichterstattung zur Ukraine manchmal vermittelt, ist ein langsamer, jedoch ernsthaf-
ter Reformprozess in dem postsowjetischen Land im Gange. [Die Zeit, 02.01.2017, online]/ 
На противагу образу України, який іноді висвітлюють західні ЗМІ, все ж у пострадян-
ській країні триває повільний, але серйозний процес реформ. Натомість відзначаємо, що 
вектор вербалізації образу України як частини колишньої радянської /російської імперії 
зрушується в інший бік. Підтвердження знаходимо ще у кількох мікроконтекстах: Rus-
sland führt in der Ukraine, also mitten in Europa, Krieg und hat mit der Annexion der Krim 
die Nachkriegsfriedensordnung auf dem Kontinent ausgehebelt [Die Zeit, 28.03.2017, online]/ 
Росія веде війну в Україні, а отже у центрі Європи, і анексією Криму підірвала після-
воєнний світовий порядок на континенті; Damit wird die Ukraine auch als Neumitglied 
für die EU interessant [Die Zeit, 02.01.2017, online]/ Цим Україна також зацікавить ЄС 
як новий член. Ознаками трансформації вважаємо появу у хронологічному зрізі ІІ атри-
бутивних характеристик «нова» та «інша», чого не спостерігалося у першому хроноло-
гічному зрізі. Наприклад: Die Ukraine wird ein neues Land [Die Zeit, 02.01.2017, online] 
/ Україна стає новою країною; In circa zehn Jahren wird die Ukraine wohl ein anderes 
Land mit weniger Korruption, einem erfolgreicheren Wirtschaftsmodell und besserem Ver-
waltungsapparat sein. [Die Zeit, 02.01.2017, online] / Через якихось десять років Україна 
стане іншою країною з меншою кількістю корупції, з успішною моделлю економіки та 
кращим управлінським апаратом; Eine neue Ukraine wollten Hunderttausende [Die Zeit, 
22.04.2019, online]/ Нової України хотіли сотні тисяч. Наведені приклади дозволяють 
говорити про певну динаміку трансформації історичного компоненту мовного образу.
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Серед способів вербалізації аксіологічної складової мовного образу перш за все ви-
діляємо атрибутивні словосполучення. У хронологічному зрізі І чітко простежувалося 
відхилення оцінки в негативний бік. У проаналізованих мікроконтекстах зустрічаються 
словосполучення типу das finanziell angeschlagene Nachbarland / фінансово надломле-
на сусідня країна; weder ein funktionierender Staat noch eine funktionierende Nation / 
ні функціонуюча держава, ні функціонуюча нація; eine nach wie vor instabile Ukraine 
/ все ще нестабільна Україна; sie bleibt vorerst arm, marode und korrupt / вона зали-
шатиметься бідною, занепалою і корумпованою. Також акцентується увага на образі 
України як «розколотої держави»: Die Ukraine ist ethnisch, sprachlich, religiös und in ihrem 
historischen Zugehörigkeitsbewusstsein gespalten [Die Zeit, 25.02.2014, Nr. 9] / Україна роз-
колота в етнічному, мовному, релігійному та в усвідомленні своєї історичної приналеж-
ності; Kann aus diesem gespaltenen Land eine Nation werden? [Die Zeit, 25.02.2014, Nr. 
9] / Чи може ця розколота країна стати нацією? Die Ukraine ist im Zwiespalt zwischen 
Russland und Europa [Die Zeit, 25.02.2014, Nr. 9] / Україна розколота між Росією і Єв-
ропою.

У хронологічному зрізі ІІ аксіологічний вектор зберігає негативне спрямування, 
Україна постає в образі слабкої та розколотої держави. У проаналізованих мікроконтек-
стах цей образ також вербалізується атрибутивними словосполученнями: Die Ukraine ist 
heute ein geteiltes Land. [Die Zeit, 30.05.2017, online] / Україна сьогодні розділена країна; 
De facto ist die Ukraine geteilt, und die Hoffnung klein, dass die besetzten Gebiete in naher 
Zukunft wieder in den ukrainischen Staat eingegliedert werden. [Die Zeit, 04.07.2017, online] / 
Де факто Україна розділена і мало надії, що окуповані території найближчим часом бу-
дуть підпорядковані українській державі; Die Ukraine: lahmgelegt [Die Zeit, 31.07.2017, 
Nr. 31] / Україна: паралізована; Nun würden aus der besetzten Ukraine bald gewaltige Ge-
treidelieferungen eintreffen [Die Zeit, 01.01.2018, Nr. 1] / Скоро з окупованої України на-
дійдуть значні поставки зерна; So steht aber die – ohnehin nicht an Spannungen arme – 
Ukraine demnächst vor einer innenpolitisch besonders unruhigen Zeit [Die Zeit, 12.09.2017, 
online] / Але Україну, і без того не бідну на напруження, очікують надалі особливо 
неспокійні внутрішньополітичні часи; Nord Stream 2 macht die Ukraine verletzlicher [Die 
Zeit, 19.06.2099, online] / Північний потік 2 робить Україну вразливішою. У цілій низці 
мікроконтекстів негативна оцінка вербалізується іменниковими формами як частиною 
складеного іменного присудку: Berlin und Wien betrachteten die „befreundete“ Ukraine fast 
ausschließlich als Requirierungszone für Rohstoffe und Lebensmittel [Die Zeit, 13.11.2017, 
Nr. 46] / Берлін і Відень розглядають «дружню» Україну виключно як зону реквізиції для 
сировини та продуктів харчування; Am meisten kritisiert Beck die Fixierung auf Russland, 
als sei die Ukraine nur ein lästiger Störenfried [Die Zeit, 15.11.2017, Nr. 46] / Найбільше Бек 
критикує зосередженість на Росії, неначе Україна – це надокучливий порушник спо-
кою; Beide Staaten, Ukraine wie Russland auch, „verspätete Nationen“ und in ihrer Identität 
noch nicht gefestigt [Die Zeit, 15.07.2019, online] / Обидві держави, Україна, а також і Ро-
сія, «запізнілі нації» і не закріплені у своїй ідентичності. Доповнюють негативну оцінку 
образу України і такі стійкі вирази як enorm unter Druck gesetzt / під величезним тиском; 
gerät unter die Räder / перен.: гине; befindet sich in einer schwierigen Lage / знаходиться 
у складній ситуації; in einer viel schwächeren Position / у набагато слабшій позиції [Die 
Zeit, 05.12.2019, Nr. 51].
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Наведені приклади дозволяють припускати, що аксіологічна складова мовного обра-
зу зазнає меншої трансформації. Проте знаходимо приклади мікроконтекстів, які можуть 
свідчити про певні зрушення оціночного вектору у нейтральний та позитивний бік: Für 
sie ist die Ukraine eine Art Lackmustest: „Dort entscheidet sich viel für Europa, ob der Westen 
seine Anziehungskraft behält.“ [Die Zeit, 15.11.2017, Nr. 46] / Для них Україна – щось на 
кшталт лакмусового папірця: «там багато вирішується для Європи, чи збереже Захід 
свою привабливість»; Wir brauchen eine demokratische und friedliche Ukraine. [Die Zeit, 
24.10.2017, online] / Нам потрібна демократична і мирна Україна; Es wäre das erste 
Mal in der Geschichte der unabhängigen Ukraine. [Die Zeit, 22.07.2019, online] / Це було б 
вперше в історії незалежної України; Die EU sollte die Ukraine nicht nur widerstandsfähig 
gegen russischen Einfluss machen, sondern auch dazu beitragen, dass sie ein selbstbewus-
ster Nationalstaat wird [Die Zeit, 10.12.2019, online] / ЄС повинен не лише зробити Укра-
їну не лише стійкою до впливу Росії, а й сприяти тому, щоб вона стала впевненою у 
собі національною державою; Die Ukraine ist vielleicht der wichtigste Erfolg französisch-
deutscher Krisenbewältigung [Die Zeit, 06.05.2017, Nr. 19] / Україна – це, мабуть, най-
важливіший успіх французько-німецького подолання кризи; Nichts fürchten die Herren 
im Kreml mehr als eine prosperierende Ukraine [Die Zeit, 19.06.2019, online] / Нічого так 
не бояться очільники Кремля, як процвітаючої України; Die Ukraine ist fünf Jahre nach 
der Revolution der Würde geeinter als jemals zuvor. [Die Zeit, 22.04.2099, online] / Україна 
через п’ять років після революції гідності єдина як ніколи.

Отже порівняльний аналіз відібраного нами матеріалу з двох хронологічних зрізів 
підтверджує тезу про здатність мовного образу до трансформації. Стосовно динаміки 
такої трансформації можна стверджувати, що під впливом екстралінгвістичних чинників 
швидше модифікуються стереотипні уявлення: наш матеріал показує, як образ України у 
німецькій мовній свідомості поступово втрачає співвіднесеність з радянським минулим 
та набуває ознак віднесеності до Європи. Менш динамічно трансформується аксіологіч-
на складова мовного образу: згідно з нашими спостереженнями, оцінка образу України 
у німецькій мовній свідомості зберігає відхилення в негативний бік. Припускаємо, що 
розширення хронологічних рамок дослідження дозволить виявити та простежити зміни 
аксіологічного вектору. 

Подальші розвідки у руслі імагології з залученням поняття мовного образу є перспек-
тивними, оскільки ставлять цілу низку дослідницьких задач: виявлення всіх компонентів 
у структурі мовного образу країни та опис тенденцій його функціонування; порівняння 
автостереотипних і гетеростереотипних уявлень у двох (чи кількох) мовах у синхронії і 
діахронії. Для реалізації таких задач потрібно залучати ширше коло мікроконтекстів з 
різних мов, розширити хронологічні рамки, а також використати результати досліджень 
проблем міжнаціонального взаємосприйняття у суміжних дисциплінах, таких як історія, 
етнографія, соціологія, що допоможе пояснити мовні закономірності.
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ДИНАМИКА ТРАНСФОРМАЦИИ ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗА УКРАИНЫ В 
НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ

В статье продемонстрирован фрагмент исследования трансформации языкового 
образа страны в диахронии на примере образа Украины в немецком языковом сознании. 
Показана возможность применения имагологической концепции в языковедческой пло-
скости.

Ключевые слова: имагология, языковой образ, взаимовосприятие, Украина, транс-
формация, диахрония.
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DYNAMICS OF TRANSFORMING THE LINGUISTIC IMAGE OF UKRAINE 
INTO GERMAN LANGUAGE MENTALITY.

In this article has been demonstrated a piece of research concerning the transformation of 
a country’s language image within diachronic approach on the example of image of Ukraine 
in German linguistic consciousness in this article. Also, there has been shown the possibility to 
employ imagological approach within the linguistic area.
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ОККАЗИОНАЛЬНЫЕ ДЕМИНУТИВЫ В РЕЧИ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

В статье рассматриваются особенности образования и функционирования 
окказиональных деминутивов в речи детей и взрослых. Производство деминутивных 
новообразований изучается в аспекте системно-деривационного подхода, который 
предполагает развитие системы окказиональной деривации в сторону структурного 
и семантического усложнения под влиянием лингвистических и экстралингвистических 
факторов при сохранении универсальных тенденций.

Ключевые слова: окказионализм, деминутив, уменьшительно-ласкательное значе-
ние, уничижительность, олицетворение, троп.

Довольно часто в процессе коммуникации мы сталкиваемся с необычными лекси-
ческими единицами, выбивающимися из потока узуальных слов, привычных для на-
шего восприятия. Данные единицы имеют характер окказиональных, так как создают-
ся в условиях конкретной речевой ситуации и служат реализации коммуникативной 
интенции адресанта. Показательно, что окказионализмы характеризуют речь человека, 
независимо от его возраста и сферы общения (как правило, разговорная речь детей и 
взрослых, публицистика, художественная литература). Несмотря на такое функциональ-
но-стилистическое разнообразие, окказиональное словотворчество характеризуется 
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определённой системностью, которая с одной стороны проявляется в единообразии на-
правлений деривационных процессов, а с другой стороны в развитии данной системы 
в сторону структурно-семантического усложнения под влиянием ряда лингвистических 
и экстралингвистических факторов (уровень развития речевой способности коммуни-
кантов, широта словарного запаса, степень осознанности целей словотворчества и его 
результатов и др.) [1]. 

Целью настоящей статьи является исследование особенностей образования и функ-
ционирования окказиональных деминутивов в речи детей и взрослых в аспекте систем-
но-деривационного подхода к изучению окказионального словотворчества. 

Материал исследования составляют окказиональные слова из речи детей и взрослых, 
извлечённые методом сплошной выборки из устных высказываний информантов в про-
цессе непосредственного речевого общения, а также из материалов Интернет-переписки 
(https://det.org.ru, https://deti.mail.ru и др.) за период 2008−2020 гг., словарей, дневниковых 
записей, текстов различных жанров публицистики (газетных статей ведущих российских 
и русскоязычных белорусских изданий за период с 2008−2020 гг., пародий, фельетонов и 
др.), поэтических произведений преимущественно второй половины XX − начала XXI века.

В ходе проведенного исследования установлено, что образование субстантивов с де-
минутивной семантикой осуществляется в рамках универсальной для окказиональной 
деривации в целом тенденции к парности по полярному типу, находящей своё выражение 
в образовании пар семантически контрастирующих слов. 

Деминутивные новообразования характеризуют речевое развитие детей, начи-
ная с самого раннего возраста, и, по мнению исследователей в области детской речи 
(С. Н. Цейтлин, Д. Б. Эльконин и др.), на начальном этапе доминируют в сравнении 
с другими производными. В данном случае образцом для подражания служит речь 
взрослых по отношению к ребёнку, которую последний активно перенимает, образуя 
свои собственные слова. К числу продуктивных формантов относятся суффиксы -к-, -чик, 
-ичк-: Ой/ сколько народу прибежало! Один большой народ и одна маленькая народка// 
(о себе и об отце) (2 г. 9 м.); У коровы/ вымя// А у меня/ ещё маленькие вымьки// (3 г.); А: 
Бывают женщины-милиционеры? – Б: Разумеется! – А: А у них бывают малыши? – Б: 
Конечно// – А: Такие маленькие милиционерчики? (3 г. 6 м.); Ты моя крёстничка// (3 г. 6 
м.) (т. е. крёстная). Как видно из представленных примеров, в деминутивах акцентирует-
ся значение уменьшительности. Исключение составляет последний пример, семантичес-
кая структура которого содержит оценочный компонент. Ласкательная семантика может 
выражаться детьми посредством формантов -оныш, -ишк-): А что там губёныш делает?  
(2 г. 11 м.) (ласково о губе) [2, c. 72]; Волга и жигулишки ездиют// (3 г. 2 м.) [2, c. 78]; 
Все [мультфильмы – И.К.] про Кота Леопольда короткие/ а Нупогодишки длинные //  
(3 г. 2 м.) (о мультфильме «Ну, погоди») [2, c. 76] и др. 

Большую группу дериватов со значением уменьшительности составляют 
производные имена существительные, выражающие значение детскости, где в каче-
стве словообразовательного форманта во многих случаях выступает суффикс -онок. 
Словообразовательная база данного словообразовательного типа значительно расши-
ряется за счеёт включения в неё субстантивных основ самой разнообразной семанти-
ки (агентивы со значением социальных отношений, наименования насекомых, рыб, 
птиц, имена собственные и др.), что отражает ещё одну тенденцию окказионального 
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словотворчества – к генерализации и сверхгенерализации словообразовательных типов: 
Папа/ мой супруг/ я папе/ супруга// − Я тогда вам кто? Супрёнок? (3 г.); А у жабы 
дети называются жабята// (2 г. 8 м.) [2, c. 66]; Там еще фунтик и обезьянёнок был//  
(3 г. 10 м.) [2, c. 124]; Мама/ макака// братик/ мартышка// папа/ горилла// а я горчонок// 
(3 г. 7 м.); Большого пони зовут Пони, а маленького Понёнок? (4 г.); Пчела с пчелёнком// 
(2 г. 8 м.) [2, c. 63]; Курочка высиживает цыплят/ а бабочка/ бабчат// (4 г.); У кошки/ 
котята// у слона/ слонята// у мышки/ мышата// – А у воблы/ воблята// (4 г.); Там чайчо-
нок// (4 г. 4 м.) (о птенце чайки). Подобная деривационная генерализация обусловливает-
ся механизмом аналогии. Ср.: А: У кота... – Б: Котёнок! – А: У орла... – Б: Орлёнок! – А: 
У Барбоса... – Б: Барбосёнок! (4 г. 7 м.).

Значение детскости коррелирует в сознании ребёнка с уменьшительно-ласкательным 
значением [3, c. 257]. Доказательством тому служат многочисленные факты образова-
ния окказионализмов посредством форманта -онок от основ неодушевлённых имён 
существительных самой разнообразной семантической принадлежности: Дед/ там был 
такой хорошенький тракторёнок! (5 л.); Какой интересный мультёнок! (3 г. 6 м.); Это 
мой сочонок// (ласково о соке) (3 г. 6 м.); Я помыла свой значонок// (3 г. 10 м.) и т. д. 

Однако в ряде случаев нами отмечены факты осознанного олицетворения 
неодушевлённых объектов: Мама/ дай мне большую матрёшку с маленькими матрята-
ми// (2 г.); Жили-были танк и тантёнок// (2 г. 5 м.); Если из рыбиной икры вылупляются 
маленькие рыбки/ то из кабачковой должны вылупиться маленькие кабачата// (4 г.); 
На столе большой арбуз/ а на грядке маленькие арбузята/ Это их мама// (4 г. 4 м.); 
А давай у этого танка родилось шестнадцать маленьких танчат// (5 л.); И никогда 
тебя не увидят твои машинята// (разговаривая с игрушечной машиной) (5 л.); Я спою 
шарёнку песенку/ и ему приснится сон// (5 л. 5 м.); Ты ударил мячонок ногой/ и он оби-
делся// Ему больно// Не плачь// [обращаясь к мячу – И.К.]// (5 л. 9 м.) и др. Как видно из 
представленных примеров, в процессе игры неживые объекты наделяются такими спо-
собностями, как производить потомство, спать и видеть сны, выражать эмоции (обида, 
огорчение и др.). 

Производящая база описанного словообразовательного типа может расширяться и 
за счёт слов другой частеречной отнесённости, например, к категории числительных: А 
что же/ я так и проживу всю жизнь маленьким однёнком? (3 г. 5 м.).

Генерализованный тип с формантом -онок проявляет определённую продуктивность 
и в речи детей школьного возраста: Был шар/ сдулся и стал шарёнком// (7 л. 8 м.); У 
детей должен быть свой Бог// Славный/ добрый Богинёнок// (8 л.); Это гриб/ а ря-
дом/ грибчонок// (9 л.); Посмотри/ велосипед и велосипедёнок// (10 л. 3 м.); а также 
апельсинёнок (6 л. 4 м.), ракушонок (10 л. 1 м.) (пример В. К. Харченко) [4, с. 20, с. 451]. 

В разговорной речи взрослых окказиональные агентивы, образованные посредством 
суффикса -онок, по большей части выражают качественные характеристики: лгунёнок, 
обжирёнок, подлизёнок, ябедёнок, трусёнок (от трус), монстрёнок, паскудёнок и т. д. Все 
из перечисленных окказионализмов выражают уменьшительно-ласкательное значение, т.к. 
употребляются в отношении детей. 

В группе окказиональных зоонимов отмечается расширение производящей базы 
за счёт имён существительных, называющих породы животных (чаще кошек и собак): 
овчарёнок (о щенке овчарки), пекинесёнок (о щенке пекинеса), москвичоночек (о щенке 
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московской сторожевой), чихуашонок, персёнок, мейнкунёнок (о котёнке мейн-куна), 
бульдожонок, сиамёнок (о котёнке сиамской породы), британчонок (о котёнке британ-
ской породы), джунгарёнок (о хомяке джунгарской породы), сунгурёнок (о хомяке сун-
гурской породы). Подобные новообразования характеризуются определённой серийнос-
тью (список можно продолжать) и несут на себе ярко выраженный налёт разговорности 
и «детскости», за счёт чего и привлекают внимание. 

В качестве мотивирующей базы могут выступать имена собственные: А: Скажи: 
«Полкан попал в капкан»// − Б: Полканёнок мой/ иди сюда// (в обращении к ребёнку). 
Продуктивность выше отмеченных дериватов в разговорной речи объясняется высокой 
регулярностью данной словообразовательной модели в языковом узусе и её открытостью. 
Кроме того, нами зафиксированы случаи образования подобных дериватов от основ 
неодушевлённых существительных, что в целом является продолжением тенденций сло-
вотворчества детей: Я тоже люблю палить кастрюли/ у меня даже специальный спаленный 
кастрюлёнок есть//; А ты зайди на Auto.ru [название сайта – И.К.]/ посмотри битые ма-
шинята и сразу всё поймешь// Там не металл/ а фольга//; А: Мы с малой ещё посадили де-
коративную тыкву, растёт буйно все семена взошли…1 − Б: Декоративную − это типа 
карафоньки?.. Маленькие такие тыквята2 и др. 

В отличие от детского окказионального словотворчества, в разговорной речи 
взрослых деминутивная семантика может приобретать иронический подтекст, передавая 
отрицательное отношение говорящего к тому, что выражено мотивирующей основой: Да 
какой там у него дом// Так/ домёнок//; Тоже мне нашел чем хвастаться/ гаражёнком 
каким-то с битым опелёнком// (об автомобиле марки Opel); Посмотри на этот 
добитый и гнилой фордёнок// (об автомобиле марки Ford); А глупости в том/ что чело-
век из-за какой-то фирмушки невзлюбил целый оконный концерн//; … потому что там 
не магазин, а магазинюшка, магазинёнок даже…՚ и т. д. В последнем случае наблю-
дается отчётливая дифференциация суффиксов по стилистическим оттенкам. Суффикс 
-онок наделяется значением большей пренебрежительности в сравнении с суффиксом 
-ушк-. Для словотворчества детей выражение подобного рода коннотаций не является 
характерным. 

Для публицистической речи также характерно широкое использование дерива-
тов с деминутивной семантикой. Инвентарь деривационных формантов составляют 
суффиксы: -ик, -ушк-, -чик, -ишк-, -к-. Окказиональные новообразования могут относить-
ся как к группе агентивов (какой-нибудь бонапартик (Литературная газета, 2008), оче-
редная звездушка с очередным звездунчиком (М. Задорнов), кумирчики (Т. Москвина), 
оловянные прокурорчики (Новые Известия 2015), депутатишки [5, c. 9], вождишко 
(Аргументы и факты, 2017) и т. д.), так и к группе неагентивной лексики (гламурная 
элитка (Литературная газета, 2013), законы и закончики (Т. Москвина), парламен-
тишко [5, c. 9] и т. д.). Употребление подобных лексических единиц в публицистичес-
ких текстах обусловливается оценочной направленностью публицистики. Подобные 
окказиональные дериваты, как правило, передают отрицательно-оценочные коннотации, 

1 Дневники [Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://elita-one.diary.ru/p111054980.htm. − 
Дата доступа: 28.04.2020.
2 Diva.by [Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://consulting.diva.by/showthread.php?t=9576 
&page=157. − Дата доступа: 28.04.2020.
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а эффект уничижительности усиливается при параллельном употреблении деминутивов 
и их стилистически нейтральных недеминутивных коррелятов (ср.: законы и закончики). 

Включённость окказиональных деминутивов в устойчивые словосочетания 
повышает их экспрессивность, а также наделяет данные новообразования тропеичес-
кими качествами: Генеральчик для битья: для показательной порки за сокрытие дохо-
дов выбрали военного из глубинки… (ср.: мальчик для битья) (Московский Комсомолец, 
2010); Братец Айфонушка: 4 апреля в продажу поступил смартфон МТС Glonass 945 
(ср.: братец Иванушка) (Коммерсантъ, 2011). В последнем случае наблюдается олицет-
ворение неживого объекта.

Окказиональные деминутивы являются показательными также и для художествен-
ной речи, в частности поэзии. Достаточно высокой продуктивностью характеризуются 
суффиксы -ик и -чик, которые присоединяются к субстантивным основам со значением 
лица-представителя какого-либо социально-политического, литературного направления, 
как правило, с отрицательным оттенком: эсерик прыткий (В. Маяковский), имажи-
нистик (В. Маяковский), акмеистик (В. Маяковский), футуристик (В. Маяковский), 
нэпчик (В. Маяковский), прогрессистик (Е. Евтушенко), гегемончик (Ю. Мориц). В ка-
честве мотивирующих основ таких новообразований могут выступать и субстантивы с 
абстрактной семантикой: смешик (В. Хлебников), старенький бытик (В. Маяковский), 
детвориный плачик (В. Маяковский), плюшик (В. Маяковский). 

В окказиональном словотворчестве поэтов отмечаются случаи образования 
деминутивных дериватов посредством форманта -онок.  В качестве словообразовательной 
базы подобных новообразований выступают как одушевлённые, так и неодушевлённые 
существительные. В числе первой группы дериватов такие примеры, как боярчоночек 
(Е. Евтушенко), евпатарёнки (В. Маяковский), мотылёнок (В. Маяковский), ангелята 
(А. Вознесенский) и др. 

Для поэтической речи показательны новообразования со значением невзрослости, 
мотивированные неодушевлёнными существительными: А рядом шалун лопушонок / 
Так сильно-пресильно шуршал, / Что маме и папе / Несносный ребёнок / Всё время ра-
ботать мешал… (Н. Матвеева); Там, где капустные грядки / Красной водой поливает 
восход, / Кленёночек маленький матке / Зелёное вымя сосет… (С. Есенин); Топорята на 
дело топорное / получали дипломы и вон, / в люди шли – заводные, отборные – / щёлкнешь 
ногтем – послушаешь звон… (В. Стрелец); Пирог с капустой. Сугроб с девицей. / Та с 
карапузом − и всё визжат. / Дрожат антенки, как зад со шприцем. / Слепые шпарят, 
как ясновидцы, − / Жалко маленьких сугробят… (А. Вознесенский); Будет любовь или 
нет? / Какая − / большая или крошечная? / Откуда большая у тела такого: / должно 
быть, маленький, / смирный любёночек… (В. Маяковский). Новообразования подобного 
типа по форме могут совпадать с окказионализмами, которые создаются детьми. Однако 
в поэзии данные единицы приобретают функции спе циальных стилистических приёмов. 
Следует отметить, что окказионализм любёнок был нами зафиксирован также и в дет-
ской речи. Ср.: Сын в раннем детстве называл себя − ЛЮБЁНОК (любимый ребёнок) Я 
и сейчас в приступах нежности его так называю, несмотря на его ворчание1 (из мате-
риалов Интернет-переписки).
1 Моя семья [Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://forum.moya-semya.ru/index.php?app=f
orums&module=forums&controller=topic&id=26188&page=5. − Дата доступа: 28.04.2020.
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Важной особенностью окказионального словотворчества в поэзии является включение 
окказионализмов, в том числе и деминутивов c формантом -онок, в тропеические комплексы, 
составляющие единое смысловое, структурное и образное целое: Им деревянным брюхом 
не согреть, / Не вывести птенцов − зелёных вербенят... (С. Есенин). Окказионализм вер-
бенята подготавливается предшествующими тропами: сравнением (Как скелеты тощих 
журавлей, / Стоят ощипанные вербы...) и зоонимическими метафорами золотые яйца 
листьев и деревянное брюхом, благодаря чему отмеченный окказионализм развёртывает на-
чальную метафорическую ассоциацию: верба – журавль, вербенята – птенцы. Соматизмы 
(рёбра, кости, горло, крылья) способствуют актуализации уподобления и выступают в ка-
честве локальных метафор. То же самое мы наблюдаем в стихотворении С. Кирсанова «На 
кругозоре»: Вот мордой в обрыв / нагорья лежат / в сиянье горбы / твоих Эльбружат… 
Эльбрус уподобляется верблюду, в том числе и благодаря звуковому подобию, а нагорья – 
верблюжатам [6, C. 59–60]. 

Формантный ряд со значением уменьшительности заметно пополняется. 
Окказиональные деминутивы могут образовываться посредством суффиксов -ец, -иц-
, -ишк- и др. часто от субстантивных основ с абстрактной семантикой: мелкий лаец  
(В. Маяковский), удушьице (М. Цветаева), заклятьице (М. Цветаева), любвишка  
(В. Маяковский), поцелуишко (В. Маяковский), рифмишка (А. Вознесенский), игро-
чишко (А. Вознесенский), тухлая мечтулька (И. Сельвинский) и др. К основному зна-
чению подобных новообразований добавляется коннотация уничижительности. 

Таким образом, можем заключить, что описанная нами тенденция к производству 
деминутивных новообразований характеризуется определённой регулярностью и уни-
версальностью и является специфической чертой окказионального словотворчества в це-
лом, независимо от речевой сферы, в которой протекают окказиональные деривационные 
процессы. К общим чертам окказиональной деривации в сфере производства демину-
тивов можно отнести использование одних и тех же формантов (-к-, -чик-, -ичк-, -онок 
и др.), генерализация и сверхгенерализация словообразовательных типов (как правило, 
с суффиксом -онок). Вместе с тем окказиональное словообразование отражает степень 
сформированности языковой способности коммуникантов и подчиняется законам той 
речевой сферы, в рамках которых осуществляется коммуникация. Это прослежива-
ется в обогащении инвентаря словообразовательных формантов, расширении слово-
образовательной базы за счёт абстрактных субстантивов, идиоматических выражений 
и др. Показателем семантического усложнения окказиональной деривации является то, 
что окказиональные деминутивы развивают дополнительные коннотативные значения 
(ирония, пренебрежение), дифференцируются по стилистическим оттенкам, выступают 
в качестве средств особой образности и экспрессии, что наиболее показательно для 
поэтической речи, где окказиональные деминутивы включаются в развернутые тропе-
ические комплексы. 
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АКАЗІЯНАЛЬНЫЯ ДЭМІНУТЫВЫ Ў МАЎЛЕННІ ДЗЯЦЕЙ І ДАРОСЛЫХ
У артыкуле разглядаюцца асаблівасці ўтварэння і функцыянавання аказіянальных 

дэмінутываў ў мове дзяцей і дарослых. Вытворчасць дэмінутыўных новаўтварэнняў 
вывучаецца ў аспекце сістэмна-дэрывацыйнага падыходу, які прадугледжвае развіццё 
сістэмы аказіянальнай дэрывацыі ў бок структурнага і семантычнага ўскладнення пад 
уплывам лінгвістычных і экстралінгвістычных фактараў пры захаванні ўніверсальных 
тэндэнцый.

Ключавыя словы: аказіяналізм, дэмінутыў, памяншальна-ласкальнае значэнне, 
уніжальнасць, увасабленне, троп.
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OCCASIONAL DIMINUTIVE IN CHILDREN’S AND ADULTS’ SPEECH
The article is devoted to the study of the peculiarities of the formation and functioning 

of occasional diminutives in children’s and adults’ speech. The production of diminutive de-
rivatives is studied from the point of view of the systematic-derivational approach which pre-
supposes the development of the system of nonce word derivation towards the structural and 
semantic complication under the influence of linguistic and extralinguistic factors with the 
preservation of universal tendencies. 

Key words: occasionalism, diminutive derivative, diminutive meaning, pejoration, personi-
fication, trope.
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МЕТОНІМІЯ І ГУМОР: РІЗНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ
У статті аналізується гумористичний потенціал метонімії на матеріалі зразків 

комічних текстів малої форми. Розглядаються різні аспекти дії асоціативного меха-
нізму метонімічного переносу, шляхи та ментальні техніки його декодування у різних 
типах жартів, як основного інструменту породження імплікативних смислів, а також 
у комбінації з іншими засобами творення гумористичної модальності тексту. 

Ключові слова: мовна креативність, комічне, гумор, жарт, метонімія, імплікатура, 
стилістична конвергенція. 

Мовна та мовленнєва творчість [див. 6] асоціюються, перш за все, з вживанням слів 
у ігровій функції. Вербальний гумор пов’язаний з активністю та здібністю письменника 
творчо використовувати великі ресурси та можливості мови, якою він пише [8: 11]. І 
звичайно, у фокусі уваги дослідників комічного у мові є, насамперед, так звані «напіввід-
мічені» структури з порушенням семантичної валентності («semi-marked structures» за  
Н. Хомським), а також тропи як засоби художньо-образного бачення та опису, в основі 
яких є людська уява та асоціативне упорядкування світу. 

У світлі сучасних теорій концептуальності людського мислення учені все наполегли-
віше стверджують та емпірично доводять тісне онтологічне співвідношення семантич-
них та когнітивних процесів. Отже, ми описуємо світ та все, що ми у ньому визначаємо 
та категорізуємо, спостерігаємо та відчуваємо шляхом притаманних людському мислен-
ню процесів створення, переносу, переплетення, накладання (blending) різних прототи-
пових уявлень та мисленнєвих засобів кодування інформації. Саме тому відродження на-
прикінці 20 століття інтересу до вивчення метафори було одночасно стимулом та логіч-
ним наслідком досліджень креативних властивостей та можливостей мови та мовлення. І 
якщо метафора у когнітивістиці обов’язково аналізується у співставленні із метонімією, 
яку розглядають як рівноправний та рівнозначний метафорі механізм концептуального 
відображення світу, то у дослідженнях ігрової, а саме, гумористичної прагматики тропів, 
аналіз креативного потенціалу та технік метонімічного переносу як інструменту коміч-
ного зустрічаємо не так вже і часто. Аналізуються, в основному, тексти художньої літера-
тури, а також твори мистецтва, кінематографії та реклами [див. 4; 5; 7; 9]. 

Механізм дії метонімії у малих комічних формах залишається практично поза увагою 
дослідників, що і зумовлює актуальність даної розвідки. Отже, метою статті є аналіз 
гумористичного потенціалу метонімії, яку розглядаємо на матеріалі коротких жартів та 
анекдотів, а також деяких вибраних цитат з комічних оповідань П.Г. Вудхауза, автора, 
чия мовна та мовленнєва винахідливість традиційно вважається серед англійських літе-
раторів еталоном лінгвістичної креативності.

У чому причини того, що метонімія часто залишається на периферії у дослідженнях 
гумористиних дискурсів? Їх, на нашу думку, може бути декілька, серед яких назвемо 
лише найбільш очевидні.
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По-перше, метонімія, на відміну від метафори, є складнішою для виявлення та аналі-
зу через потенційну наявність безлічі асоціативних зв’язків між предметами та явищами 
[1: 385]. 

По-друге, метонімія часто накладається на або підсилює метафору, яка, зазвичай, ви-
ходить на передній план у створенні образу:

Mr. Beach was too well bred to be inquisitive, but his eyebrows were not. 
‘Ah!’ he said. 
‘?’, cried the eyebrows. ‘? ? ?’ [10: 125]
У цьому прикладі з гумористичного оповідання П.Г. Вудхауза центральною є, зви-

чайно, антропоморфна метафора (персоніфікація), але крізь неї просвічує і метонімічний 
перенос (а саме синекдоха). Ефект підсилено і графікою – знак питання імітує міміку 
«допитливих» брів. 

По-третє, метафора та метонімія можуть бути «багатошарові» у образному переносі, 
але саме велика кількість можливих «ланцюжків» міжпредметних та навіть міжсценар-
них асоціацій у випадку метонімії і зумовлює складність її розпізнавання та декодуван-
ня, що може складатися з двох, трьох та більше кроків, особливо у контексті імплікатив-
ного жарту. 

Цей останній чинник пов’язано з наступною особливістю «метонімічного» гумору. 
На відміну від жартів, в основі яких лежать полісемія, омонімія та інші парадигматич-
ні зв’язки, тобто на відміну від гумористичних текстів, де обігрується багатозначність 
мовної одиниці, метонімічні жарти часто базуються не на корекції шляхом «перескеру-
вання» невірної початкової інферативної інтерпретації, але, скоріше, на контекстуальних 
імплікатурах. У такому випадку для інтерпретації прихованих смислів, що імплікують 
слова, які можуть тут вживатися і у прямому значенні, необхідно задіяти механізм по-
шуку припущень серед можливих понятійно-асоціативних зв’язків. Для ілюстрації роз-
глянемо рифмований жарт, де використовується власне такий алгоритм:

On the Goa beaches – 
Jellyfish and sands.
While I’m wearing now 
Wooly socks and pants.
Антитетична структура цього жартівливого вірша намічає паралелі та протиставляє 

метонімічні сценарії, які майже миттєво актуалізують ланцюжки звичних для них асо-
ціацій. Згадування пляжів Гоа, медуз та пісків (зауважимо, що всі ті слова вжиті у пря-
мому значенні) метонімічно активують такі ментальні образи, як відпочинок у Індії, а 
отже сонце, тепло/спека, фізичне розслаблення та емоційне задоволення. Слова while та 
now у другій частині слугують сигналом для актуалізації контрастного сценарію: авто-
ру вірша холодно, він намагається зігрітися, оскільки натягнув на себе вовняні (= теплі) 
шкарпетки та штани. Ситуація імплікує декілька метонімічних асоціацій/ припущень: 
автор знаходиться далеко від південного морського курорту, від тепла та красот природи, 
він мріє про відпочинок, оскільки уява переносить його у ті райські місця. Саме тому у 
тексті вірша відчувається і сумна нотка. Однак у тому сумі явно простежується тонка 
самоіронія, яка, власне, і надає віршу гумористичної тональності і яка реалізується за до-
помогою предметного метонімічного «символізму», коли тривіальні конкретні поняття 



261

(медузи, пісок, шкарпетки та штани) асоціюються з більш широкими предметними та 
абстрактними образами. 

Загалом, тонка, інколи ледь помітна іронія є частою складовою анекдотів та жартів, 
побудованих за принципом метонімічних асоціацій та контекстних імплікацій. Порів-
няльний аналіз свідчить, що під час інтерпретації жартів, що побудовані, наприклад, за 
метафоричною моделлю, саме дво- чи багатозначність ключової лексеми відповідальна 
за прагматичний ефект, тобто коли метафора імплікує інше, найменш очікуване іронічне 
значення, як ось, наприклад, у наступному жарті (де спостерігаємо трансформацію ідіо-
ми з протиставленням метафоричного та прямого значення лексеми killer):

Fair Patient: “They tell me, doctor, you are a perfect lady killer.” 
Doctor: “Oh, no-no! I assure you, my dear madam, I make no distinction between the 

sexes.” 
У суто метонімічних гумористичних конструкціях цей когнітивно- інферативний 

процес не є таким швидким та однозначним, і тому іронічний підтекст може лише про-
свічувати крізь зміст тексту та залежати від індивідуальної інтерпретації реципієнта, 
тобто від його особистих асоціативних імплікацій, що зберігаються у його власній кар-
тині світу та виникають на тлі його власного розуміння та досвіду.

Ілюстраціями метонімічних жартів з високим ступенем можливості різноманітних 
іронічних імплікатур можуть слугувати наступні зразки (попередній, три наступні та де-
які з поданих нижче – народні жарти та анекдоти, зібрані у книзі Г. Почепцова [8]):

•	 I am a politician, but my other habits are good.
•	 She: “How old do you think I am?” He: “You don’t look it.”
•	 Son: “I’ve got some news!” Mother: “Oh, God!”
•	 It is a pretty tough sort of neighborhood./…/ The houses are small and grey, cats 

abound, and anyone who has a bit of old paper or a piece of orange peel throws it on the pave-
ment.” [12]

Як бачимо, метонімія дозволяє, як уже зазначалося, задіяти велику кількість ймо-
вірних міжпонятійних відношень. І навіть якщо вона використовується у «чистому», 
класичному варіанті, без необхідності багатокрокової інтерпретації жарту (тобто без 
додаткових ланцюжків контекстових припущень), її імплікативний діапазон може бути 
досить широким і не поступатися імплікативному потенціалу метафоричних сценаріїв 
гумористичних текстів. 

В цілому можна стверджувати, що у коротких жартах на основі прихованих імпліка-
цій саме метонімічний перенос та метонімічні сценарії є одними з основних механізмів 
творення гумористичної модальності. Проілюструємо це на прикладі наступних «про-
стих» та прозорих метонімічних жартів:

•	 “My brother is working with 5000 men under him.” “Where?” “Mowing lawns in 
a cemetery.”

•	 “She is so fashion-conscious! She had her twins christened Mini and Maxi.”
Спостереження свідчать, що класична метонімічна модель часто є основою і так зва-

ного «дитячого» гумору, тобто жартів, побудованих за принципом «ненавмисності», із 
«випадковою» образною складовою, наприклад:

Irate Mother (at dinner): “Johnny, I wish you’d stop reaching for things. Haven’t you a 
tongue?”
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Johnny: “Yes, Mother, but my arm’s longer.”
Однак і у таких типах жартів ступінь складності метонімічного переносу може бути 

вищим за рахунок приєднання інших складових, тобто залучання додаткових стилістич-
них прийомів та засобів:

First student: “Great Scott! I’ve forgotten who wrote ‘Ivanhoe’.”
Second student: “I’ll tell you if you tell me who the dickens wrote ‘The Tale of Two Cities’.”
Як бачимо, автор цього жарту використовує метонімію, що ускладнена перифразою 

та алюзією, які беруть участь у трансформації ідіоматичних виразів. Весь цей механізм 
комплексної дії імплікує ситуативний контекст, пов’язаний із типовим сценарієм сту-
дентського навчання.

Згадані вище «напіввідмічені» структури (semi-marked structures) також можуть базу-
ватися на метонімічному переносі. Такі зразки ігрового використання мови Ю.М. Скреб-
нєв називає “consequence metonymy” [3: 110], тобто «наслідковою» метонімією, маючи 
на увазі, що для її декодування необхідно декілька асоціативно-імплікативних кроків та 
заміни/додавання певних сем до семантичної структури ключових лексем. 

Проілюструємо це наступним прикладом [див. 2]:
“Our aunt is so fat, when she walks by the TV, we miss three shows!” 
Слова “fat”, “walk by” містять сему “space”, тоді як остання фраза “we miss three 

shows” реалізує темпоральний семантичний компонент даних лексичних одиниць. Слу-
хач/читач інтерпретує це жартівливе перебільшення комбінуючи обидві семи: “Тhe aunt 
is so fat that it takes her far too much time to move her gigantic body in space”. Таким чином, 
слова “three shows” тут мають значення “the time needed to watch them”, що є образним 
переносом за принципом суміжності, тобто у даному випадку ми маємо справу з гіпер-
болою, що базується на метонімії. 

Ще одним цікавим прикладом метонімії у вигляді «напіввідміченої» структури з по-
рушенням лексико-синтаксичної сполучуваності заради несподіваного гумористичного 
ефекту може слугувати наступна цитата з одного з оповідань П.Г. Вудхауза:

“What I mean”, said Mr. Mulliner, “is that life has not much to offer in the way of excite-
ment to men who are buried in the country all the year round, so for want of anything better 
to do they grow moustaches at one another.” “Sort of competitively, as it were?” “Exactly.” 
[11: 270]. 

До цієї ж групи структур відносяться і метонімічні неузуальні епітети. У прагматич-
ному плані ад’єктивні епітети створюють експресію, а відчутне емотивне забарвлення 
виникає завдяки несподіваному концептуально-образному зсуву. Вони зустрічаються у 
гумористичних текстах як засіб створення комічного ефекту, хоча і не так часто, як інші 
прийоми. Їх можна класифікувати як різновид силепсису, оскільки у даному випадку 
структурне перенесення ознаки на суміжний об’єкт порушує звичайні лексико-семан-
тичні кореляції і для їх інтерпретації необхідна контекстна підтримка. Наступна цитата з 
гумористичного оповідання П.Г. Вудхауза сприймається як комічна лише з урахуванням 
макроконтексту:

“So he turned up at the eating-house and was sitting in the lobby, thinking long, sad 
thoughts of Dahlia Prenderby, when his host walked in.” [13].

Поліптотон (thinking…..thoughts) підсилює гумористичний ефект та підтверджує ще 
одну, вже зазначену нами, особливість метонімічних жартів, а саме образний синкретизм, 
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тобто явище (досить поширене) комбінування метонімії з іншими прийомами та техні-
ками творення комічного.

У прикладі нижче спостерігаємо саме таку конвергенцію стилістичних засобів, де 
зооморфну метафору, яка алюзивно корелює із назвою маєтку, підкріплено та підсилено 
метонімічним епітетом, без якого, здається, не можливо було б повністю реалізувати ін-
тенцію автора та створити цей особливий комічно-іронічний ефект:

“Little as I had suspected it, The Eden of the Cedars, Wimbledon Common, contained a 
serpent, and a Grade A serpent at that.”[14].

Отже, результати аналізу підтверджують тезу про необхідність дослідження метоні-
мії, яка має досить великий комічний потенціал, та накреслюють напрямки подальшого 
дослідження механізму дії даної образної моделі. Оскільки метонімія може залучати у 
свій асоціативний ряд безліч міжпредметних зв’язків, вона здатна викликати у людській 
свідомості несподівані паралелі, а також вибудовувати ланцюжки контекстних імпліка-
тур, які і працюють на створення гумористичного ефекту. У комічних типах тексту, у 
тому числі і у малих формах (жарти, анекдоти), метонімічний перенос може підсилювати 
дію метафори та/або інших видів мовної гри. Це, з одного боку, ускладнює процес ви-
явлення та декодування метонімії, але з іншого боку, підтверджує принцип конвергенції, 
що часто є в основі мовно-мовленнєвої креативності як інструменту та невід’ємної озна-
ки гумористичного дискурсу в цілому.
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МЕТОНИМИЯ И ЮМОР: РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА 
В статье анализируется юмористический потенциал метонимии на материале об-

разцов комических текстов малой формы. Рассматриваются разные аспекты действия 
ассоциативного механизма метонимического переноса, способы и ментальные техники 
его декодирования в разных типах шуток, как в качестве основного инструмента по-
рождения импликативных смыслов, так и в комбинации с другими средствами создания 
юмористической модальности. 

Ключевые слова: языковая креативность, комическое, юмор, шутка, метонимия, 
импликатура, стилистическая конвергенция. 
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ASSOCIATIVE MECHANISM OF METONYMIC TRANSFERENCE IN 
VARIOUS TYPES OF JOKES

The article deals with the analysis of various aspects of functioning of the associative 
mechanism of metonymic transference in various types of jokes, as well as of the ways and men-
tal techniques of decoding metonymy, viewed both as the main instrument of generating jocular

implicatures and also in the combination with other means of creating humorous text mo-
dality.

Key words: linguistic creativity, the comic, humour, joke, metonymy, implicature, stylistic 
convergence.
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МЕНТАЛЬНІ МАПИ ТА ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ НАЦІОНАЛЬНИХ 
УЯВЛЕНЬ СЕРБІВ ПРО ЧАС

У статті узагальнено попередній досвід авторки в дослідженні історичної динамі-
ки формування сучасних національних уявлень сербів про час у контексті симбіозу суто 
слов’янських, специфічно балканських і загальнолюдських стереотипів. Вивчення згада-
ної проблеми спроектовано на тлумачення ментальних мап як відображення певних кон-
стант у колективній пам’яті сербського народу, а також у контроверсійних уявленнях 
про нього представників інших етносів. 

Ключові слова: ментальні мапи, минулий час, парадигма сербської ідентичності, 
символи балканської культури. 

Невід’ємною складовою сучасних наукових розвідок у царині уявлень про час стали 
так звані «ментальні мапи», які максимально сприяють візуалізації певного поняття, опи-
сують і структурують його, на яких Балканський півострів у контексті наявних стерео-
типів і поділу на «специфічно балканське» (в тому числі й «суто сербське») та «європей-
ське» часто-густо протиставляється європейському з конотацією «інакшості». Стосовно 
колективної пам’яті сербів, з одного боку, нерідко уживаються стереотипні визначення 
на кшталт: «патріархальна балканська відсталість», «одержимість минулим і генеалогі-
ями», «соціум, звернений до минулого», «темний, похмурий бік Європи», «колективне 
антиєвропейство» тощо. Утім, такому сприйняттю часто-густо протиставляються уяв-
лення про «модерну», «європейську», «космополітичну» Сербію. Проте, як зазначають 
дослідники, типовими параметрами базових онтологічних категорій сприйняття світу, 
закріпленими за південно-східною частиною Європи, а надто за Сербією, залишаються 
усталені уявлення про орієнтацію цього народу на «культурну пам’ять», тобто про його 
відчутну схильність до зберігання колективних спогадів або до міфологічного мислення. 
Cербська авторка Г. Джерич справедливо зауважує, що саме вивчення соціальної пове-
дінки 90-х років минулого століття крізь призму парадигми трьох часових осей лягло в 
основу загальноприйнятих уявлень про укоріненість нібито «допотопного» й міфоло-
гічного мислення сербів. Ідеться про лінійну, циклічну та лімінальну часові осі. І якщо 
лінійному сприйняттю притаманний одноманітний плин часу й своєрідне строго послі-
довне «нанизування» подій на часовій осі, а циклічному – круговий час (події, що повто-
рюються), то лімінальний час як важливі віхи фіксує певні важливі історичні події, при-
чому абсолютно незалежно від їхньої віддаленості в лінійному сенсі від ситуації, в якій 
про них ідеться. Лінійне розуміння часу, як правило, асоціюється з суспільством, висо-
корозвиненим в індустріальному відношенні й спрямованим до майбутнього, а уявлення 
про циклічний час – з традиційним суспільством, що займається землеробством. Сприй-
няття лімінального («примарного», «застиглого», гранично концентрованого) часу, де 
минуле, теперішній час і майбутнє є максимально «злитими», часто-густо в одній точці, 
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фактично дуже мало досліджувалося на прикладах європейського суспільства [див.: 22: 
2005, 175‒210].

Симптоматично, що в одному зі своїх інтерв’ю про сербську мову як основу націо-
нальної ідентичності академік П. Піпер відносить Косово і Метохію до «набору» най-
значніших духовних складових сербської релігійної, етнічної, мовної та історичної са-
моповаги, завдяки яким серби виживали упродовж декількох віків, не маючи власної 
держави. Він, зокрема, зазначає: «В основі цього почуття – і православне християнство, і 
Святий Сава, і Святий князь Лазар, і назва народу, і назва країни, і назва мови, і сербська 
кирилиця, і Косово й Метохія, і Нєгош, і Карагеоргій… Попри те, що ми залишилися без 
держави після падіння Смедерева й до Першого сербського повстання, тобто близько 
трьох з половиною (а не п’яти століть), попри те, що були підданими двох царств…, 
усе-таки більша частина народу зберегла національну самоповагу і уявлення про велике 
минуле і краще майбутнє… Ми жили без держави, але у фортеці віри й мови, без якої ми 
б втратили душу і зникли» [12].

Ту саму думку висловлює й відомий боснійський мовознавець Мілорад Телебак: 
мова і народ поділяють долю, у мові відображено минуле, теперішнє й майбутнє, а також 
духовність народу [15].

Як відомо, проблеми, повʼязані зі сприйняттям часу, мають вихід і в соціологічну 
площину. Симптоматично, що нові акценти з’являються нині навіть і в царині балкан-
ських (у тому числі й сербських) тенденцій тлумачення такого, здавалося б, маргінально-
го поняття, як вільний час. На думку сучасних дослідників, в індустріально розвинених 
західних країнах населення зосереджується здебільшого на цінностях високотехнологіч-
ного суспільства, що перебуває на стадії науково-технологічного розквіту. Відповідно, 
оцінка поняття вільного часу тісно корелює там із цінностями й вимірами, у яких домі-
нантними є інтереси споживача. Робота не сприймається як основна потреба людини, а 
радше ‒ як підготовка до проведення вільного часу. Динамічний характер такого підходу 
втілюється у бажанні збільшення періоду вільного часу. Інша концепція позиціонує віль-
ний час здебільшого як засіб всебічного розвитку індивіда в усіх сферах його діяльності, 
як знаряддя, здатне змінити, зрештою, докорінно й саме ставлення до роботи, зокрема, 
привести до пом’якшення її «примусового» характеру – за рахунок збільшення просто-
ру для креативності. Певна річ, такий підхід недостатньо враховує природу людського 
єства, він є певною мірою позбавленим обʼєктивності й ідеалістичним. Характерним є 
те, що представники південнословʼянської соціологічної науки намагаються максималь-
но «примирити» дві згадані тенденції з метою не потрапити під ідеологічний вплив За-
ходу, проте, на думку фахівців, особливо відчутним є тяжіння до концепції, яка вбачає 
у феномені вільного часу реалізацію гуманістичних потреб людини [докладніше про це 
див.: 24: 82–99].

Отже, серед характерних ознак парадигми сербської ідентичності, безпосередньо 
пов’язаної з минулим часом, традиційно чітко простежуються повернення до минулого, 
а також певні символічні й культові дати в так званих «колективних автобіографіях»: 
до останніх належить, наприклад, пов’язаність із міфами, релігійними віруваннями й 
ритуалами і, звичайно ж, із трагічною битвою на Косовому полі на Видів День у 1389 
р. З іншого ж боку, великою мірою світло на цю проблему, щоправда, в дещо іншому 
ракурсі, проливають фундаментальні польові дослідження на теренах Балкан німецького 
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вченого-етнолога й культуролога, редактора часопису «Ethnologia Balkanica», фахівця в 
галузі міжкультурної комунікації К. Рота. Вони стосуються культури побуту й уявлення 
про світ балканських народів (зокрема сербів) доби драматичних соціально-політичних 
змін у Південно-Східній Європі на «зламі» епох: доби переходу від соціалізму й постсо-
ціалізму до демократії. Як відомо, нерідко такі зміни супроводжувалися війнами й між-
національним збройним протистоянням, а на рівні ментальності людей автор простежує, 
як люди стикаються з тим, що отримали у спадок від соціалізму, і серйозним викликом, 
який їм кинув процес глобалізації. У своїй монографії під промовистою назвою «Кар-
тини в свідомості» К. Рот приділяє велику увагу дослідженню розширення меж ЄС на 
Балканах, втраті Сербією Косова й Метохії, впливові цього процесу на свідомість сербів, 
певному розчаруванню від очікувань, пов’язаних із майбутнім вступом до ЄС після ко-
роткого періоду ейфорії, що призвело до появи серед населення скептичних настроїв, 
фрустрації, втрати відчуття перспективи, безнадії, безвиході тощо, підсилюваних до того 
ж численними фінансовими кризами. Говорячи про наслідки, стосовні таких стрімких 
змін, які безпосередньо торкнулися ментальності сербів, автор дослідження підкреслює, 
що для багатьох людей ці події стали своєрідним шансом, а для інших – занадто сильним 
викликом. Останній спричинив відповідну протилежну реакцію: відсторонення й повер-
нення до «власної шкаралупи», звернення до історії або ж навіть ностальгічне занурення 
до народної культури або оцього «балканського» в ній»: болгарська чалга, так само, як 
і сербський турбо-фолк стали найколоритнішими музичними формами вираження цієї 
гонитви за балканською ідентичністю [див.: 25: 32–39].

Разом із тим, дедалі частіше висловлюються думки про неоднозначність поняття тра-
диції у поглядах на основні категорії буття, потягу до їхнього збереження або відкидання 
в контексті інтеграційних процесів, а також про відносність самих традицій поділу єв-
ропейського географічного простору. Надзвичайно вагомими у цьому контексті, зокрема 
для дослідження лімінального часу, стали етнографічні польові дослідження американ-
ських учених Дж. М. Хелперна та його дружини Б. Керевські-Хелперн у Сербії. Згодом 
подружжя значно розширило контекст і підкріпило його результатами польових дослі-
джень на теренах Боснії, Чорногорії, Македонії, Хорватії та Словенії. Понад тридцять 
років Дж. М. Хелперн та Б. Керевські-Хелперн періодично збирали й аналітично пере-
осмислювали матеріал, фактично, в самому «серці» Сербії ‒ у селі Орашац, у Шумадії. 
Завдяки видатному сербському етнолігвістові М. Філіповичу Дж. М. Хелперн обрав саме 
цей, найадекватніший ракурс дослідження: зріз життя й уявлень про світ людей із села в 
центральній Сербії [див: 23: 50–57]. У центрі дослідження – питання, пов’язані з тим, які 
саме особливості структурують пам’ять народу про його колективне минуле, і про те, чи 
має форма, в якій зберігається колективна пам’ять, вплив на спосіб передачі інформації. 
У розділі, безпосередньо присвяченому лінійному й циклічному часу, автори ставлять 
перед собою мету зв’язати накопичені факти за допомогою концептів лінійного й ци-
клічного часу: «Тут не йдеться про незалежні системи. …Для ціннісних відмінностей 
між цими часовими процесами характерним є те, що набагато легше визначити лінійний 
час як негативний і циклічний ‒ як позитивний. Лінійний час не має фіксованого кінця. 
… Його можна проектувати на минуле, але не можна легко визначити по відношенню 
до минулих подій. Із культурологічного погляду лінійний час плине у світському, а не в 
сакральному контексті. Вшанування святого має визначатися як циклічний час» [3: 153].
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До цікавих констатацій К. Рота, Дж. М. Хелперна, Б. Керевські-Хелперн, Г. Джерич, 
Н. Кривокапіч та інших дослідників додамо наші власні спостереження й відчуття. По-
при традиційні уявлення про Сербію як територію, що лежить на перехресті Заходу і 
Сходу, але в ментальному розумінні тяжіє до Сходу (слов’янського і в ширшому його 
сенсі), на нашу думку, усупереч добре організованому потокові заідеологізованої полі-
тичної пропаганди, на сучасному етапі Сербія у світоглядному плані швидко змінюється 
і загалом більше «дивиться» на Захід – і в площині своїх політичних симпатій, і в плані 
світоглядних параметрів.

Серед характерних параметрів «балканської ідентичності» симптоматичними у мен-
тальності сербів можуть послугувати їхні уявлення про час. Попри той факт, що одно-
значного тлумачення проблеми часу наразі немає, Сербія, поза всяким сумнівом, продо-
вжує привертати увагу слов’янських і зарубіжних дослідників як країна, овіяна ореолом 
таємничої міфологічної архаїки, традиційності, патріархальності, містичності й звер-
неності до минулого. У поетичній формі цю думку, вочевидь, найобразніше висловила 
Д. Максимович ‒ видатна сербська письменниця минулого століття: «Србија је велика 
тајна; не зна дан шта ноћ кува, нити ноћ шта зора рађа, не зна грм шта суседњи грм сања 
нити птица шта се догађа између грања. … Сваког часа све се мења, ниједног кута ни 
листа нема да није тајна» [5].

https://www.google.com.ua/search?site=&source=hp&q=%D0%9F%D0%B5%D1%80%
D0%B8%D1%9B+%D0%94.+%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%BE+%D0%B2%D1%8
0%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B
7%D0%B8+%28%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0
%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D
0%B0+%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%
D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5+%D1%83%D1%81%D0%BC%D0%B5%D
0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1
%85+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%29&btnK=%D0%9F%Н
еобхідно зазначити, що образ минулого часу в ментальності сербів та в сербському ху-
дожньому дискурсі, безумовно, віддзеркалює загальнолюдські уявлення про цю складну 
категорію в плані синтезу декількох моделей часу, що їх виділяють сучасні дослідники. 
Зокрема, нині здебільшого превалюють уявлення про час, які, власне, є синтезом чо-
тирьох наявних моделей часу. Відповідно до них, міфологічна модель є породженням 
аграрного культу. Схематично її можна зобразити у вигляді кола, яке символізує воскре-
сіння людини після смерті й початок її нового життя. Друга модель – есхатологічна. Її 
основна ідея зводиться до того, що вся історія людства – це драма, текст, який уже за-
здалегідь написано. Третя модель – ентропійна; згідно з нею ніякого безсмертя не існує, 
але за інтенцією протягом того нетривалого періоду, поки людина жива, вона є господа-
рем усього. Четверта модель (втілення концепції Д. В. Данна) – це серійна модель часу, 
згідно з якою час є багатошаровим і багатовимірним, і він є настільки багатовимірним, 
скільки існує спостерігачів [14]. 

Свого часу видатний сербський географ, етнолог, антрополог і історик Й. Цвіїч до-
сить детально торкався цієї проблеми у багатьох своїх працях, зокрема, в праці «Психіч-
ні особливості південних словʼян». Зокрема, описуючи вдачу й риси характеру різних 
антропологічних типів сербів, автор репрезентує їх здебільшого як людей енергійних, 
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із живою психічною природою, у яких матеріальні цінності мають другорядне значення 
порівняно з духовними, як чуттєвих, імпульсивних, готових до самопожертви, Представ-
ники сербського етносу описуються як люди, котрі плекають свій національний мен-
талітет і національну ідею, побожні, із патріархальними й стійкими моральними заса-
дами, що особливо виявляються у ставленні до предків, родини, історії, батьківщини, 
релігії та основних категорій буття [див.: 19: 190–204]. Ясна річ, що, попри всю повагу 
до наукової спадщини Й. Цвіїча, нині ці спостереження й описи не можна сприймати 
однозначно, адже етнос розвивався і змінювався і невипадково сучасні дослідники схи-
ляються до думки про те, що історичний розвиток спростував деякі міркування вчено-
го. Однак, незважаючи на історичні обставини, що спричинили примусове й тривале 
перебування сербів на території інших держав, в одній із найновіших праць сербських 
істориків і етнологів про приватне життя сербів невипадково зроблено акцент на тому, 
що психологічно сербське населення відрізнялося від інших етнічних груп. Вирізнялося 
воно й у своєму ставленні до смерті як органічної частини минулого часового конти-
нууму. Увагу привертає, зокрема, таке цікаве свідчення: «https://translate.google.com.ua/
translate?hl=uk&sl=sr&u=https://books.google.com.ua/books%3Fid%3DMSyXAgAAQBA
J%26pg%3DPT27%26lpg%3DPT27%26dq%3D%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B
5%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B5%
2B%25D0%25A1%25D1%2580%25D0%25B1%25D0%25B0%2B%25D1%2583%2B%25
D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2588%25D0%25BB%25D0%25BE%25D
1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%26source%3Dbl%26ots%3DvnACIqYy-r%26sig%3
DcvYLvU6KEfBLSnhpk1zI3Bhe0cE&prev=searchУ Габсбурзькій монархії православ’я 
мало статус віросповідання, до якого ставилися толерантно, що вможливлювало певні 
види публічної маніфестації віри, до них також зараховувалося право на публічні й уро-
чисті похорони, що в Османській імперії заборонялося. ... Розуміння невідворотності 
смерті як складової життя було частиною традиційного менталітету сербської етнічної 
групи, що представники інших етнічних груп у монархії, як і самі власті, часто сприй-
мали з нерозумінням і обуренням. ... Тінь смерті серед старшого й більш традиційно 
орієнтованого покоління сербського населення сприймається як очікувана річ, і побожна 
особа готувалася до смерті за вже прийнятими правилами. ... Протягом періоду пізнього 
середньовіччя особи визначають свою індивідуальність по відношенню до повсякден-
ності. Вони наполягають, щоб їхнє ім’я пам’ятали протягом тривалого часу і в світсько-
му середовищі, в якому вони жили..» [13: 247; 344; 252].

Варто також звернути увагу на те, що, незалежно від багатьох спільних моментів у 
поглядах сучасних людей на час і від того, який саме акцент (міфологічний, релігійний, 
пов’язаний із фундаментальними науками тощо) превалює у соціокультурному констру-
юванні реальності й ментальності представників різних європейських народів, важливі 
зміни відбуваються не тільки в змісті й характері інтерпретації концепції часу. Йдеться 
про відчутну амбівалентність у сприйнятті основних категорій буття: з одного боку, про 
наявність певного набору констант, з другого ж, ‒ про виразну тенденцію до роз’єднання 
й фрагментарність як про риси, протилежні традиційній культурі [7: 175‒176]. Ця теза 
має безпосередній стосунок і до ментальності сербів як одного зі слов’янських народів, 
що здавна населяють балканський простір. І в цьому контексті треба мати на увазі при-
наймні дві визначальні моменти. З одного боку, більшість дослідників слушно вважає, 
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що їхній свідомості й донині притаманний неабиякий міфологічний колорит, певна па-
тріархальна традиційність, у тому числі і в сприйнятті феномену часу. Крім того, іс-
торія цього народу часто-густо оповита ореолом містичної таємничості й драматизму, 
не в останню чергу пов’язаних, зокрема, з косовським міфом. Пошана до минулого, до 
традицій, які, безперечно, великою мірою формували їхні погляди на світ, вписують-
ся до ширшої – балканської моделі світу. Формулюючи сутність останньої, відома до-
слідниця Т. В. Цив’ян схильна вбачати основну властивість «балканськості» в тому, що  
«н е у н і к а л ь н і явища складаються в у н і к а л ь н у мозаїку» [21: 67]. Для репрезен-
тації такого наскрізного балканського нюансу авторка пропонує характерний набір сим-
волів, заснованих на системі понять, пов’язаних зі структурою часу: це, зокрема, дорога 
або шлях як засоби вираження безкінечності, закладені у структуру простору, які можуть 
поєднувати, зв’язувати в одне ціле, нівелювати або, навпаки, роз’єднувати низку подій; 
іноді це так званий «осьовий час» як символ спадкоємності та «спресований час» як 
одне з його семантичних відгалужень, коли особа нібито перебуває одночасно на декіль-
кох часових відрізках свого життя; це час як континуїтет без початку й кінця, «наскріз-
ний час», що пов’язується з ідеєю лабіринту, руху в ньому й позачасового існування, тоб-
то з відмовою від поняття часу взагалі. Однак основоположною й традиційною моделлю 
є та, у межах якої час несе в собі ідею солярного кола або так званого «балканського 
кола», клубка, що розмотується. Цьому символові притаманні певні особливості: коло 
рухається не лише навкруги своєї осі, а й поступально, і є здебільшого розімкненим, з 
хвилястою або зигзагоподібною будовою лінії. Крім того, дослідники часто-густо відзна-
чають роль характерних балканських візуальних і рухових кодів: орнаментів і меандрів, 
хореографічних кодів – кругових танців, які гармонійно вписуються до наскрізної моделі 
балканського міфопоетичного уявлення про часопростір із притаманними йому цикліч-
ністю й вічним поверненням [див. також: 20: 10‒15; 21: 78‒193; 2: 95–107; 1: 219‒233]. 

Зокрема, очевидний вплив на конфігурацію сегмента минулого часу поля темпораль-
ності як системи в сербській мові мало й прийняття сербами, так само, як і багатьма 
іншими словʼянськими народами, християнських поглядів на світ у їхній візантійській 
концептуальній та естетичній версії, що істотно вплинуло на розвиток ментальності й 
переосмислення категорії часу. Приміром, вивчаючи давньоруський Пролог, писемну 
памʼятку, що раніше не досліджувалася, мовознавиця Т. Д. Маркова здебільшого зо-
середжує увагу на вживанні низькочастотних претеритальних форм – перфекта і плю-
сквамперфекта, перша з яких стала універсальною формою минулого часу, а друга зни-
кла майже зовсім. Аорист виступає в цій пам’ятці найчастотнішою формою минулого 
часу, імперфект зустрічається дедалі рідше, плюсквамперфект також є низькочастотною 
формою із чітко визначеними семантичними характеристиками: плюсквамперфекти 
позначають дію, не введену до композиції, тобто дію, що здебільшого стосується пре-
амбули сюжету. Натомість перфект є в дослідженій памʼятці низькочастотною формою, 
попри те, що в давньоруських розмовно-ділових текстах відповідного періоду форми 
перфекта домінують і створюють враження найперспективнішої форми минулого часу. 
Перфект уживається тут здебільшого із дієсловом-звʼязкою (причому лише в формах 2-ої 
та 3-ої особи однини), але й без нього (кількість випадків таких уживань є ненабагато 
меншою, ніж кількість уживань перфекта із дієловом-звʼязкою. На думку авторки, не-
зважаючи на можливу варіативність тривалості дії (тривала; регулярно повторювана в 
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минулому дія, яка продовжується і в момент, коли ведеться оповідь, або ж призупиня-
ється до цього моменту чи спрямовується в майбутнє; короткочасна; однократна тощо), 
результат будь-якої із названих дій реалізує сему результативності і вже фіксується в 
момент мовлення. Оскільки в давньоруській мові перфект споконвічно вживався для по-
значення дій, що відбулися в минулому, але були повʼязані із теперішнім часом, то в ХVI 
столітті перфект істотно розширює семантичний спектр у текстах ділового характеру 
і «вбирає» в себе відмінки аористної й імперфективної семантики [детальніше про це 
див., напр.: 6: 281–289].

У підсумках дослідження привертають увагу не лише лінгвістичний вимір, а й філо-
софсько-методологічні параметри. Так, зокрема, Т. Д. Маркова доходить висновку про 
те, що «плюсквампрефект може пов’язати минуле з теперішнім і майбутнім в суцільну 
нитку подій, об’єднаних загальним результатом. ... Претерити є підсистемою не лише в 
мові, а й у тексті, де вони функціонують злагоджено, активно взаємодіючи як в аспекті 
семантики, так і в аспекті композиційного включення. ... Тому й зміни, повʼязані із витіс-
ненням одних минулих часів іншими, необхідно розглядати тільки як зміни системні, що 
«зачіпають» увесь організм, який формують претерити. Еволюція претеритальної сис-
теми явно спрямована в бік формування в мові, а, значить, і в національній свідомості, 
принципово нової концепції – концепції осьового часу. ... Опанування простору нової 
релігії привело врешті-решт до певного зміщення традиційних акцентів: від перейнятої 
у Візантії оповіді про диво Боговтілення й воскресіння до передчуття Зустрічі. ... Для 
осмислення такої перспективи, для усвідомлення реальності інобуття потрібна й інша 
темпоральність, інше відчуття часу й себе в ньому, потрібна дієслівна система, також 
спрямована у майбутнє» [6: 43–47]. 

Отже, тривала й буремна історія сербського народу, безперечно, наклала відбиток на 
формування сучасних уявлень цього етносу про час. В останніх химерно сплелися суто 
слов’янські, специфічно балканські та загальнолюдські стереотипи. Тривалі культурні 
контакти сербів з іншими слов’янськими народами і специфіка геополітичного положен-
ня Сербії на Балканах також проливають світло на об’єктивне тлумачення ментальних 
мап як відображення певних констант у колективній пам’яті сербського народу. Певна 
річ, що одним із релевантних складників досліджуваної проблематики є й доволі складна 
специфіка вербального втілення уявлень про категорію часу в сербській мові.
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МЕНТАЛЬНЫЕ КАРТЫ И ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СЕРБОВ О ВРЕМЕНИ

В статье подытожен предыдущий опыт автора в исследовании исторической ди-
намики формирования современных национальных представлений сербов о времени в 
контексте симбиоза сугубо славянских, специфически балканских и общечеловеческих 
стереотипов. Изучение упомянутой проблемы спроектировано на толкование менталь-
ных карт как отражение определённых констант в коллективной памяти сербского 
народа, а также в противоречивых представлениях о нём у представителей других эт-
носов.

Ключевые слова: ментальные карты, прошедшее время, парадигма сербской иден-
тичности, символы балканской культуры.
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The article generalizes the author’s previous experience in researching historical dynamics 
of forming modern national understanding of time by the Serbs in the context of symbiosis of 
purely Slavic, specifically Balkan, and universal stereotypes. Studying of the mentioned prob-
lem focuses on interpretation of mental maps as a reflection of certain constants in the Serbian 
people’s collective memory, as well as in controversial representation of time by representatives 
of other ethnicities. 
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ВІКОНІМІЯ ХАРКІВЩИНИ: НОМІНАТИВНИЙ АСПЕКТ
 
У статті аналізується віконімія Харківського регіону на матеріалі назв внутріш-

ньосільських лінійних об’єктів населених пунктів Роганської об’єднаної територіальної 
громади; здійснено класифікацію віконімів за чотирма принципами номінації; виявлено 
лексико-семантичні і структурно-словотвірні особливості досліджуваних найменувань; 
установлено продуктивність певних типів номінації; виділено поширені словотвірні 
моделі віконімів; виявлено регіональну специфіку назв внутрішньосільських об’єктів. Ви-
значено загальне й специфічне в топонімічних системах досліджуваних сільських населених 
пунктів.

Ключові слова: віконім, принцип номінації, сільський лінійний об’єкт, вулиця, про-
вулок.

Сучасні вітчизняні й зарубіжні мовознавці продовжують активні пошуки в царині 
ономастики, зокрема в топоніміці. Предметом дослідницьких зацікавлень вітчизняних 
лінгвістів є загальнонаціональні й регіональні особливості онімної лексики; семантичні 
зрушення в топонімічній системі, зумовлені процесами перейменувань; експліцитна й 
імпліцитна інформація, репрезентована онімом як знаком глибинного змісту. Увагу лінг-
вістів привертають насамперед назви міських об’єктів. Однак огляд наукової літератури 
останніх десятиліть засвідчує пожвавлення інтересу до вивчення топонімікону сільської 
місцевості. 

Теоретичні питання класифікації назв міських та сільських лінійних об’єктів Укра-
їни порушують у своїх працях К. Галас, Ю. Карпенко, О. Купчинський, І. Сабадош, 
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М. Худаш та ін. Мікротопоніми Черкащини вивчає Т. Гаврилова [1]. Ініціатором виді-
лення найменувань внутрішніх сільських об’єктів в окрему категорію є білоруська до-
слідниця Г. Мезенко, завдяки якій на початку ХХІ ст. у працях славістів, присвячених 
дослідженню онімного простору сільської місцевості, з’являється термін віконім. У сво-
їх наукових розвідках дослідниця виявляє структурні, словотвірні, лексико-семантичні, 
граматичні особливості віконімів, порівнюючи їх з урбанонімами; розкриває питання 
подібності і відмінності внутрішньоміських і внутрішньосільських назв, відображення 
світогляду народу в урбанонімії і віконіміі [4-6]. Віконіми білоруських регіонів, що меж-
ують з Польщею, вивчає М. Дорофєєнко [2]. Внутрішньосільські назви Ярославщини є 
об’єктом дослідження Р. Разумова [8; 10]. 

Г. Мезенко визначає віконім як власне ім’я будь-якого внутрішньосільського топо-
графічного об’єкта, який або існує в наш час, або використовувався у попередні епохи. 
Це назви лінійних (вулиць, провулків, в’їздів), територіальних (площ, скверів) і точкових 
(магазинів, кафе, пам’ятників) сільських об’єктів [5:379]. На думку Р.Разумова, таке ви-
значення потребує уточнення, оскільки до віконімів не варто відносити назви сільських 
комерційних об’єктів і фермерських господарств, що належать до ергонімів або ергові-
конімів, а також неофіційні назви внутрішніх сільських об’єктів, через їх властивості, 
близькі до мікротопонімів [8:145]. Термін віконім автор використовує для називання лі-
нійних об’єктів, розташованих на території сільських населених пунктів та в селищах 
міського типу [9: 407-408]. Зважаючи на викладене вище, віконім розуміємо як вид топо-
німа, офіційну власну назву внутрішньосільського лінійного об’єкта (вулиці, провулку, 
в’їзду тощо) села або селища міського типу.

Мета роботи – з’ясувати семантичні й структурно-словотвірні особливості номіна-
цій внутрішньосільських лінійних об’єктів населених пунктів Роганської селищної те-
риторіальної об’єднаної громади Харківського району Харківської області та їх регіо-
нальну специфіку.

Матеріал дослідження – списки лінійних об’єктів населених пунктів, що входять до 
Роганської об’єднаної громади (сел. Рогань, сел. Докучаєвське, с. Хроли, с. Пономарен-
ки, с. Лелюки, с. Борове і с. Логачівка).

Топонімікон регіону, процес формування якого потребує тривалого часу, є потужним 
прошарком культури, що відображає менталітет народу, його специфіку та своєрідність. 
Топоніми є водночас і продуктами етнічної свідомості, і мовними знаками, що дають 
змогу експлікувати різні сторони духовного й матеріального життя людини. Лінгвістич-
ний аналіз топонімічного матеріалу разом з історичними фактами уможливлює пояснен-
ня походження місцевих назв, надає додаткові відомості про розвиток мови як засіб ви-
раження народного досвіду в певний історичний відрізок часу [3: 212].

Селище Рогань розташоване на березі річки Роганка (Рогань), якій і завдячує своєю 
назвою. Перші історичні згадки про слободу Рогань датуються 1736 роком. У XVIII ст. 
роганські землі належали князівському роду Кантемирів. Костянтин Федорович Канте-
мир був молдавським господарем, а його син князь Дмитро Костянтинович переселився 
до Росії на початку XVIII ст., за часів Петра I. Рід Кантемирів уславив відомий сати-
рик кінця XVIII ст. Антіох Дмитрович, що доводився сином Дмитру Костянтиновичу. 
Від Кантемирів роганські землі перейшли до стародавнього чеського дворянського роду 
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Пассеків. Володарями Рогані були і князі Шаховські, а потім її було продано Харківсько-
му Поземельному Банку [11]. 

Селище Докучаєвське засновано у 1944 р. До 12 травня 2016 р. мало назву Комуніст. 
До складу селища входить навчальне містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, збудоване у 
60-70-х рр. минулого століття. Рогань і Докучаєвське належать до селищ міського типу.

Села Борове, Логачівка, Лелюки, Пономаренки і Хроли розташовуються на берегах 
річки Студенок. Село Пономаренки засновано у 1864 р. Перша згадка про с. Хроли да-
тується 1867 р. (згідно з мапою Харківської губернії XIX ст. село існувало під назвою 
Фролови), однак офіційна дата його виникнення – 1917 р. Села Лелюки і Борове також 
засновані 1917 р. Офіційна дата заснування с. Логачівка – 1964 р. 

Аналізуючи віконімію сільських населених пунктів, що входять до складу Роганської те-
риторіальної громади, візьмемо за основу класифікацію, розроблену Г. М. Мезенко для дослі-
дження урбанонімів [6], за якою внутрішньосільські назви утворено відповідно до чотирьох 
принципів номінації.

1. Принцип номінації внутрішньосільського об’єкта за його властивостями і якостя-
ми, що лежать в основі мотиваційної ознаки найменування і відображають різні харак-
теристики об’єкта: 

- фізико-географічні, які об’єктивуються за допомогою відапелятивних назв і вказу-
ють на рельєф земної поверхні, водний об’єкт, елементи ландшафту: вул. Польова, пров. 
Польовий, в’їзд Польовий, вул. Ярова, вул. Яружна, пров. Яружний, вул. Подольська, пров. 
Подольський, вул. Садова, пров. Садовий, вул. Паркова, пров. Джерельний – сел. Рогань; 
вул. Польова, вул. Садова, пров. Садовий, вул. Лугова, вул. Озерна, вул. Річна, в’їзд Дже-
рельний – сел. Докучаєвське; вул. Садова, вул. Польова – с. Хроли; вул. Лугова – с. Борове; 

- особливості флори (репрезентовано відапелятивними найменуваннями, що похо-
дять від назв дерев, кущів, квітів, плодів) і фауни (представлено орнітонімами): вул. Ду-
бова, пров. Дубовий, пров. Каштановий, вул. Вишнева, пров. Вишневий, пров. Малиновий, 
пров. Виноградний, вул. Калинова, вул. Жасмінова, вул. Волошкова, вул. Проліскова, пров. 
Пролісковий, вул. Тюльпанова, вул. Лебедина, вул. Журавлина – сел. Рогань; вул. Ромаш-
кова – сел. Докучаєвське; вул. Горіхова, пров. Горіховий – с. Лелюки;

- параметричні, просторові: вул. Простора, вул. Східна, пров. Східний, вул.Західна, 
вул. Південна, пров. Межевий, пров. Кутовий – сел. Рогань; вул. Роздольна, вул. Цен-
тральна, вул. Південна – Докучаєвське; вул. Східна, пров. Східний – с. Лелюки; вул. Цен-
тральна, пров. Центральний, в’їзд Центральний – с. Логачівка; 

- часові: вул. Новопроектна – сел. Докучаєвське, вул. Новоселів – с. Хроли; 
- квалітативні (емоційно-характерологічні віконіми): вул. Весела, пров. Веселий, 

вул. Радісна, вул. Натхнення, пров. Натхнення, вул. Мелодійна, вул. Мальовнича, вул. Рай-
дужна, вул. Поетична, пров. Поетичний, вул. Березнева, пров. Березневий, вул. Затишна, 
вул. Дзвінка, вул. Зоряна, вул. Квіткова, вул. Тіниста, в’їзд Тінистий, вул. Тепла, пров. 
Теплий, пров. Сонячний, пров. Прохолодний – сел. Рогань; вул. Кришталева, вул. Весняна, 
вул. Сонячна – сел. Докучаєвське; вул. Зелена – с. Хроли

Віконіми, що характеризують рельєф та місцеву флору і фауну, відображують осо-
бливості регіонального сільського ландшафту, вказують на локацію лінійного об’єкта 
поблизу відповідних географічних реалій. Найбільш поширеними в досліджуваних на-
селених пунктах є віконіми вул. Польова, вул. Садова, які відстежуємо у трьох із них, а 
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також вул. Лугова, пров. Садовий, пров., в’їзд Джерельний (у двох селах), що пояснюємо 
подібністю ландшафтів. На території Роганської громади тип флороназв є продуктив-
ним лише в селищі Рогань. У сел. Докучаєвське і в с. Лелюки він представлений по-
одинокими назвами, а в решті сіл – узагалі відсутній. Непоширеними є і віконіми, що 
репрезентують світ фауни. Їх зафіксовано лише в сел. Рогань. Підгрупа параметричних і 
просторових номінацій апелює до конфігуративних характеристик і параметрів безпосе-
редньо лінійного об’єкта, умовної локалізації відносно елементів планувальної структу-
ри населеного пункту і сторін світу. Найбільш уживаними у зазначених вище населених 
пунктах є віконіми, що вказують на сторони світу (вул. Східна, пров. Східний, вул. Пів-
денна) і розташування об’єкта щодо інших (вул. Центральна, пров, в’їзд Центральний). 
Зазначимо, що три лінійні об’єкти в с. Логачівка (вулиця, провулок і в’їзд) з одноймен-
ною назвою Центральна (Центральний) отримали свої найменування у 2016 р. (до цього 
часу носили ім’я Свердлова). Нові віконіми відображують місцерозташування об’єктів і 
є більш інформативними, ніж попередні назви. За спогадами місцевих жителів, приблиз-
но до середини ХХ ст. у сел. Рогань теж існувала Центральна вул., яку перейменовано 
у вул.Леніна, а з 2016 р. вона отримала назву вул. Культури. Крім Центральної вулиці, у 
сел. Рогань були Середня (нині вул. 1 Травня) і Нижня (у наш час вул. Шевченка). Тож 
принцип називання лінійного об’єкта за його локацією й розташуванням у просторі був 
і залишається досить поширеним. Значно менше в досліджуваних населених пунктах 
виявилося номінацій із часовим значенням (вул. Новопроектна і Новоселів), що мають 
часову семантику. Своєрідне значення часу має й назва Молодіжна. Як стверджують 
жителі с. Логачівка, саме новопрокладена вулиця отримала таке найменування у 70-і 
рр. ХХ ст. Ця назва була популярною за радянських часів. Однак вважаємо, що цей ві-
конім за своєю семантикою ближчий до групи назв, пов’язаних із людиною. Останнім 
часом усе більшого розповсюдження в сільських населених пунктах набувають емоцій-
но-характерологічні віконіми, які широко представлені в назвах лінійних об’єктів сел. 
Рогань (із-поміж 29 нових назв, що з’явилися внаслідок перейменувань, здійснених міс-
цевою владою у сел. Рогань 2016 р., вони складають 16%). Загальна кількість таких назв 
у сел. Рогань – 22, або 18 %. Це зумовлено їхньою позитивною конотацією, здатністю 
створювати певний емоційний стан, навіть ідеалізувати позначений ними об’єкт. Заува-
жимо, що те ж саме стосується й найменувань, що репрезентують особливості місце-
вого рослинного й твариннного світу, завдяки наявності в їхній семантиці позитивної 
оцінності, зокрема естетичної. Загальна кількість таких назв у топоніміконі сел. Рогань 
становить 13%, або 16 номінацій.

Варто зазначити, що назви, які відрізняються географічним терміном (напр., вулиця 
Садова, провулок Садовий, в’їзд Садовий тощо) ми відносимо до однієї лексико-семан-
тичної групи. Малі лінійні об’єкти (провулки, в’їзди тощо) звичайно мають однойменні 
назви з найближчими до них вулицями, що, як вважають дослідники [2; 7], лежить в 
основі принципу їх номінації. Однак не всі провулки і в’їзди отримують назви від ву-
лиць. Так, пров. Джерельний у сел. Рогань і в’їзд Джерельний у сел. Докучаєвське існу-
ють без однойменної вулиці, тобто ці назви з’явилися за іншим принципом номінації, а 
саме – за назвою природного об’єкта. 
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2. Принцип номінації внутрішньосільського об’єкта за його зв’язком з людиною як 
суб’єктом соціуму, згідно з яким утворено такі лексико-семантичні групи відантропо-
німних віконімів: 

- назви-посвяти, мотивовані прізвищами діячів науки, мистецтва: вул. Сковороди, вул. 
Лесі Українки, вул. Шевченка, вул. Коцюбинського, пров. Коцюбинського, вул. Горького, 
пров. Горького, в’їзд Горького, вул. Чехова, вул. Єсеніна, вул. Гречанінова, пров. Греча-
нінова, вул. Мічуріна, пров. Мічуріна – сел. Рогань; вул. Докучаєва – сел. Докучаєвське; 

- меморіальні назви, мотивовані іменами гетьманів, видатних полководців: вул. Богдана 
Хмельницького – сел. Рогань; вул. Суворова – с. Лелюки; 

- назви, що увічнюють імена відомих льотчиків і космонавтів: вул. Чкалова, вул. Гагаріна, 
вул. Комарова – сел. Рогань; вул. Гагаріна – с. Лелюки;

- меморіальні назви на честь місцевих жителів, котрі загинули в АТО: вул. Кузьміна, 
в’їзд Кузьміна – сел. Рогань; 

- назви, пов’язані з іменами колишніх власників земель: вул. Кантемирівська – сел. 
Рогань; 

Цьому принципу відповідають і відапелятивні віконіми:
- назви, що вказують на професійну, станову, вікову, поведінкову, громадську спільність 

людей: вул. Конструкторів, вул. Інженерна, вул. Селянська, пров. Селянський, вул. Громадян-
ська, вул. Козацька, пров. Козацький, вул. Молодіжна, пров. Молодіжний, пров. Ентузіастів, 
вул. Ентузіастів, бульвар Архітекторів – сел. Рогань; вул. Пролетарська – сел. Докучаєв-
ське; вул. Депутатська – с. Пономаренки; вул. Молодіжна – с. Логачівка; 

Специфіка назв, що відповідають принципу номінації об’єкта за його зв’язком з лю-
диною як соціосуб’єктом, зумовлена історико-культурними особливостями розвитку 
регіонів. Серед назв-посвят найчисленнішу групу становлять номінації на честь діячів 
науки і мистецтв. Ці назви залишилися ще з радянських часів і є типовими для топо-
німікону тієї доби, як і меморіальні найменування, що увічнюють героїв-космонавтів, 
полководців. Серед назв, що з’явилися після перейменувань 2016 р., прізвища загиблого 
учасника АТО (мешканця сел. Рогань Дмитра Кузьміна), перших власників роганських 
земель Кантемирів. Колишню вул. Рози Люксембург названо ім’ям Лесі Українки. Від-
топонімні номінації, що вказують на професійні, громадські об’єднання людей або на 
їх станову приналежність, також переважно залишилися від попередньої епохи. Назви 
змінено лише кільком сільським об’єктам: вул. Радянську й однойменний провулок у сел. 
Рогань перейменовано відповідно у вул. Козацьку і пров. Козацький, а колишні вул. Рад-
госпна і пров. Радгоспний отримали назву Селянська (Селянський). Таким чином, назви-
маркери радянської доби змінено номінаціями, що відображують ідеологічні тенденції 
періоду незалежності. 

3. Принцип номінацїї внутрішньосільського об’єкта за відношенням до інших 
об’єктів. Згідно з цим принципом виділяємо такі лексико-семантичні групи віконімів: 

- відтопонімні назви, мотивовані найменуваннями населених пунктів та історичних 
регіонів України: вул. Чугуївська, вул. Харківська, пров. Роганський, в’їзд Роганський, 
вул. Довжанська, вул. Слобожанська – сел. Рогань; вул. Безлюдівська – сел. Докучаєв-
ське; вул. Зорянська, вул. Харківська, вул. Київська – с. Хроли; вул. Елітна, в’їзд Еліт-
ний – с. Лелюки; 
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- відапелятивні назви, мотивовані найменуваннями об’єктів, створених люди-
ною: вул. Фабрична, вул. Автострадна, вул. Високовольтна, вул. Кабельна, вул. Ме-
тробудівська, вул., пров., в’їзд Басейна (Басейний), вул. Дачна, вул. Кооператив-
на, вул., пров. Культури – сел. Рогань; вул. Університетська, вул. Академічна, вул. 
Станційна, вул. Залізнична, вул. Шкільна – сел. Докучаєвське; вул. Високовольтна – 
с. Хроли; вул. Шкільна – с. Пономаренки; 

- відапелятивні назви, пов’язані з функціональним навантаженням підприємства, 
розташованого поруч з лінійним об’єктом, або з функціональним навантаженням самого 
лінійного об’єкта: вул. Зернова, вул. Кільцева, вул. Дослідна – сел. Рогань; пров. Зерновий, 
в’їзд Зерновий – сел. Докучаєвське; 

- відапелятивні назви, що описують локацію відносно природного об’єкта: вул., пров. 
Зарічна (Зарічний), пров. Заярський, пров. Підгірний – сел. Рогань; вул. Підгірна – с. Бо-
рове. 

- відонімні назви, пов’язані з іменами святих, на честь яких освячено місцеві церкви 
(Храм святих апостолів Петра і Павла, Храм Архистратига Михаїла): вул. Михайлівська, 
вул. Петрівська – сел. Докучаєвське. 

Аналіз номінацій засвідчує, що відтопонімні назви, мотивовані ойконімами, вказу-
ють на територіальну близькість названого населеного пункту (Харківська, Безлюдівська, 
Елітна, Чугуївська, Зорянська тощо) або напрямок руху до нього (Довжанська). Окремі 
відтопонімні найменування можна віднести до назв-посвят (Слобожанська, Київська). 
Щодо номінацій, мотивованих розташуванням на них об’єктів, створених людиною, то 
здебільшого воно відображують інфраструктуру населеного пункту (назва вул. Культури 
пов’язана з Будинком культури, вул. Фабрична – із промисловим підприємством, вул. Уні-
верситетська, Академічна – із навчальним закладом, вул. Басейна – із водозбірним ба-
сейном р. Роганки тощо). Одиничними є віконіми, утворені за мотиваційними ознаками 
«функціональне навантаження підприємства, розташованого поруч з лінійним об’єктом, 
або функціональне навантаження самого лінійного об’єкта», «локація відносно природ-
ного об’єкта». Тільки в сел. Докучаєвське зафіксовано відеклезіонімні віконіми вул. Ми-
хайлівська і вул. Петрівська. 

4. Принцип номінації внутрішньосільського об’єкта за абстрактним поняттям: 
- відапелятиви, що репрезентують сучасні суспільні цінності та ідеологеми радян-

ської епохи: вул. Наукова, вул. Дружби, вул. Космічна, вул. Соборна (від поняття «собор-
ність») – сел. Рогань; вул. Миру, вул. Ювілейна – сел. Докучаєвське; вул.Олімпійська – с. 
Хроли; вул. Спортивна – с. Логачівка;

- відонімні назви, що походять від геортонімів (найменувань пам’ятних або знамен-
них дат): вул. 1 Травня, пров. 1 Травня – сел. Рогань. 

Як показує дослідження найменувань Роганської територіальної громади, для загаль-
ного позначення лінійного об’єкта використовують два основні терміни – вулиця й про-
вулок. У селищах Рогань і Докучаєвське, а також у селах Лелюки і Логачівка зафіксовано 
географічний термін в’їзд. Одинично вжито загальну назву бульвар (сел. Рогань). 

Звертає на себе увагу мікротопонім Учбове містечко ХНАУ, що відноситься до 
об’єктів адресної віконімії сел. Докучаєвське. Ад’єктив учбовий є інтерферемою, тож 
правильною мала б бути назва Навчальне містечко ХНАУ.
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Аналіз віконімії досліджуваних населених пунктів засвідчує, що кількісно домінує 
принцип номінації внутрішньосільського об’єкта за його властивостями і якостями. При-
близно однаковим є відсоткове співвідношення найменувань, що відповідають принципу 
номінації внутрішньосільського об’єкта за його зв’язком з людиною як соціосуб’єктом і 
за відношенням до інших об’єктів. Найменшою є група назв, пов’язаних з абстрактним 
поняттям.

Дослідження засвідчує наявність двох структурних типів назв у сільському топонімі-
коні: однокомпонентних 98 % (містять лише одне слово) і багатокомпонентних 2 % (скла-
даються з двох слів). Однокомпонентні назви більшою мірою представлені ад’єктивами 
(Польова, Зоряна, Козацька тощо) і рідше – генітивними утвореннями (Гагаріна, Сковороди, 
Миру та ін.). Найбільш поширеними є пропріативи суфіксального типу з продуктивними 
афіксами -н-,-ов-, -ськ-/-цьк-. 

Дослідження встановлює об’єктивну картину віконімії частини Харківського райо-
ну Харківської області на прикладі функціонування назв вулиць, провулків і в’їздів на-
селених пунктів Роганської ОТГ, конкретизує стан ономастики Слобожанщини. Аналіз 
топонімікону територіально близьких селищ і сіл засвідчує подібність їхніх віконімних 
систем, що є результатом дії фізико-географічних, історичних, культурних, ідеологіч-
них чинників і, зокрема, загального стилю називництва минулої епохи, що відповідав 
запитам побудови соціалістичної держави з єдиним культурним простором. Добу неза-
лежності характеризують інші тенденції створення онімного простору: з’являються ме-
моріальні назви на честь місцевих жителів, а також віконіми, пов’язані з історичним 
минулим. 

Необхідний подальший всебічний аналіз віконімії, який сприятиме виробленню прак-
тичних рекомендацій для місцевих органів влади щодо найменувань лінійних об’єктів. 
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ВИКОНИМИЯ ХАРЬКОВЩИНЫ: НОМИНАТИВНЫЙ АСПЕКТ
В статье анализируется виконимия Харьковского региона на материа-

ле названий внутрисельских линейных объектов населенных пунктов Роганской 
объединенной территориальной общины; осуществлена классификация виконимов 
на основе четырех принципов номинации объектов; выявлены лексико-семантичес-
кие и структурно-словообразовательные особенности исследуемых топонимов; 
установлены производительные типы номинации; выявлены распространенные 
словообразовательные модели виконимов; определена региональная специфика названий 
внутрисельских объектов. Выделены общие и специфические черты в топонимических 
системах исследуемых сельских населенных пунктов.

Ключевые слова: виконим, принцип номинации, внутрисельский линейный объект, 
улица, переулок.
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VICONYMY OF KHARKIV REGION: NOMINATIVE ASPECT 
In the article Kharkiv region viconymy is analyzed on the basis of the intrarural linear ob-

jects names of the Rogan United Territorial Community localities; the viconims have been clas-
sified on the four principles of object nomination; lexical-semantic and structural-derivational 
features of the studied toponims are revealed; the productive types of nomination are defined; 
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prevalent word-formation viсonym models are identified; the regional particularity of the vil-
lage objects names is determined. The general and specific features in the toponymic systems 
of the studied rural localities are revealed.

Key words: viсonym, the principle of nomination, an intrarural linear object, a street, a 
lane.
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ЕТНОКУЛЬТУРНІ СТЕРЕОТИПИ ЗІ СМАКОВИМ КОМПОНЕНТОМ: 
ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР 

Пропонована розвідка присвячена вивченню потенціалу етнокультурних стереоти-
пів зі смаковим компонентом у площині лінгвокогнітивного виміру. Запропонована тема 
є актуальною з огляду на те, що такий аналіз дозволить розкрити національну спе-
цифіку внутрішньої організації лексикону та з’ясувати, як відбувається опрацювання 
інформації про світ у свідомості носіїв української лінгвокультури. 

Відстоюємо думку, що проблеми об’єктивації результатів чуттєвого сприйняття 
та вербалізації засобів їх вираження у контексті освоєння сутності ментального коду 
української етноспільноти, є особливо вартісними, як такі, що, віддзеркалюючи про-
стір етнічного сприйняття, є значущими для конструювання національних картин сві-
ту українського етносу.

Ключові слова: стереотипізація, перцептивний стереотип, густативний компо-
нент, національна специфіка.

Постановка проблеми. Важливість фізіологічної перцепції, що є найпершим кон-
тактом людини з навколишньою дійсністю, викликає до неї зацікавлення науковців різ-
них галузей знань, зокрема, лінгвістів, оскільки, саме через систему мовних засобів, що 
відображають здатність відчувати світ у всьому різноманітті, можна дослідити як осо-
бливості національні, так й індивідуальні, що є особливо аспектним у контексті пропо-
нованого дослідження. Особливий інтерес викликає експлікована в мові за допомогою 
сенсорної лексики густативна мікросистема, що демонструє високу частотність смако-
вих сенсоризмів. 

Виклад матеріалу. Сприйняття смаку та мовне відображення цього виду перцепції 
упродовж багатьох десятиліть були об’єктом вивчення науковців. Із лінгвістичного по-
гляду смак цікавий тим, що він вербалізується досить своєрідно, тому основна проблема 
полягає в пошуку лінгвістичних корелятів для різних значень смакової шкали. Відпо-
відно лексика, яка належить до сфери густативного сприйняття, менше структурована 
й оформлена у мові; вона відносно збіднена – мова не потребує лексикалізації ряду пе-
риферійних понять, а воліє конструювати їх за необхідності; її різноманітність мінлива; 
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найчастіше вона запозичена у імен природних реалій (наприклад, смак малини; смак 
прісної води, полуничний смак крему та ін.). 

Дослідження густативних номінацій привертають увагу своєю різноплановістю: у 
полі зору дослідників етимологічні, семантичні та функціональні особливості густатив-
ної лексики, зв’язок із іншими словами всередині лексико-семантичної групи та за її 
межами; на сьогодні описано словотвірні гнізда смакової лексики; досліджено явище си-
нестезії тощо (Х. Альтнер, Л. Ашкіназі, Т. Барлас, М. Білоус, М. Борисенко, І. Гайдаєнко, 
К. Герасимова, Н. Гутова, А. Висоцький, П. Воробець, Н. Вострякова, О. Жаркова, С. Ка-
раваєва, Л. Кім, Ж. Лечицька, О. Макарова, Т. Матвєєва, М. Мохосоєва, М. Піменова,  
В. Сідельникова, Л. Собчук, Н. Тимейчук, Л. Ширіна та ін.). Попри велику кількість на-
працювань, не спостережено досліджень густативної лексики як компонентів етнокуль-
турних стереотипів. Вивчення потенціалу таких одиниць в аспекті лінгвокогнітивного 
аналізу дозволить розкрити національну специфіку внутрішньої організації лексикону 
та з’ясувати, як відбувається опрацювання інформації про світ у свідомості носів укра-
їнської лінгвокультури.

Традиційно виокремлюють чотири основних смакових відчуття: солодкий, солоний, 
гіркий, кислий, яким у мові відповідають чотири первинні назви смаку солодкий, соло-
ний, гіркий, кислий. Відповідні номінації протиставляються в свідомості мовців як назви 
різних смаків; характеризуються властивістю виражати ознаки предметів не через від-
ношення до інших предметів, дій чи обставин, а «безпосередньо, семантикою власної 
основи. Вони сприймаються як непохідні та морфологічно не співвідносяться з іншими 
частинами мови» [1, с. 5]; поняття, що формують їх сигніфікати з логічної точки зору, є 
рівноправними; смислові відношення між ними не зводяться ні до бінарних, ні до града-
ційних, оскільки останні «не є ні двома ступенями якої-небудь ознаки, ні ствердженням 
чи запереченням ознаки» [7, с. 83]. Первинні назви простих смаків пройшли тривалий 
шлях розвитку, результатом чого є їх семантична незалежність, високий ступінь узагаль-
нення, невмотивованість, стилістична нейтральність, словотвірна продуктивність. Це 
дозволяє визначити останні як основні позначення смакових властивостей, які «характе-
ризуються найбільш розвиненою, порівняно з іншими назвами смаку, багатозначністю» 
[1, с. 5].

Медіарну зону утворюють ад’єктиви, які дають загальну характеристику смаку – 
смачний, ласий, лакомий, приємний, поганий, несмачний, недобрий і деякі інші та при-
кметники, що є вторинними назвами, у яких смакове значення є похідним: медовий (мед-
вяний, медяний), квасний, прісний; до периферії відносимо відпредметні об’єктивації 
присмаків: фруктовий, абрикосовий, м’ятний, валеріановий, винний, вершковий, гриб-
ний, м’ясний, шоколадний, полиновий, металічний та деякі ін. і об’єктивації узагальне-
ного емоційного враження або сили дії густативних властивостей, які сприймаються: 
гострий, різкий, терпкий, пекучий, п’янкий, хмільний, їдкий, пряний, м’який та ін. Поза 
нашою увагою залишились поняття ускладненого смаку, які в межах норми виражають-
ся загалом складними прикметниками. Текстові матеріали засвідчують високий ступінь 
тотожності використання означених лексем як структурних компонентів етнокультурних 
стереотипів (ЕС), заґрунтованих на моносенсорній ознаці.

Численну групу ЕС утворюють ядерні густативні ад’єктиви, що у межах антропо-
морфної моделі (субмодель «гастрономічні уподобання») виформовують узагальнені 
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образи, які передають ядерне значення ‘який має своєрідний смак’. При цьому заува-
жимо, густативні компоненти, називаючи ту чи іншу смакову ознаку, відхиляються від 
конкретного вияву властивості предмета – насиченості, інтенсивності, ступеня близь-
кості до еталонного уявлення про певний смак тощо. Очевидно, що ядерні ад’єктиви 
на позначення смакових відчуттів, як основні видові назви загального поняття «смак», 
протиставляються у свідомості мовців як назви різних смаків. Поняття, що формують 
їх сигніфікати з логічної точки зору, є рівноправними, де кожна з наведених номінацій 
може протиставлятися трьом іншим (солодкий – протилежне гіркий, кислий, солоний; 
кислий – означає не солоний, не гіркий і не солодкий тощо). У семантичному змісті 
ядерних смакових назв виявляються інтеграційні (об’єднувальні) компоненти: ‘озна-
ка’ – ‘властивість’ – ‘смак’ і диференційні, що становлять ознаки видової розрізненості: 
‘солодкий’ – ‘гіркий’ – ‘кислий’ – ‘солоний’. Отже, семантичні зв’язки відповідних номі-
націй у логічному плані засновані на порівняльних, сумісних поняттях, що перебувають 
у відношеннях перехрещування, а лінгвістично – на змістовій схожості та відмінності їх 
як мовних одиниць.

Мовленнєва актуалізація ядерних густативних ад’єктивів відбувається в атрибутив-
них конструкціях, де об’єктом референції виступають номінації, розподілені в межах 
різних тематичних груп: а) назви рослин, їх частин і плодів, яким внутрішньо властивий 
певний смак: виноград, качан, горох, ягода (для солодкий); полин, редька, цибуля, хрін, ка-
лина (для гіркий); лимон, щавель, терен, яблуко, ягода (для кислий); б) харчові продукти, 
напої, страви, ліки тощо, яким властивий певний смак: перець, горілка, кава, гірчиця, ліки 
(для гіркий); сік, морозиво, льодяник, цукерка, шоколад (для солодкий), або як результат 
особливого способу приготування: борщ, квас, капуста (для кислий); пиріг, тістечко, 
варення, чай (для солодкий); тараня, оселедець, сало, огірок (для солоний) чи наслідок 
бродіння молоко (для кислий); в) речовини, для яких зазначена властивість є внутріш-
ньо укоріненою: мед, цукор (для солодкий); сіль, ропа (для солоний); оцет, кислота (для 
кислий); г) родове та видове поняття смакового відчуття: смак, присмак. Результатом 
поєднання основних густативних номінантів із об’єктами референції є історично зумов-
лені стереотипи, актуалізовані монопрофільною сенсорною ознакою: солодкий цукор, 
гірка редька, гіркі ліки, кислий терен, кисла капуста, солоний оселедець, солона сіль, 
солона ропа та ін., частина з яких уживаються як постійні епітети, що індивідуалізують 
смакову ознаку: гіркий полин, солодкий мед, солоний піт, солоні сльози тощо. Усу-
вають розбіжності між індивідуальними знанням індивіда та знаннями усього мовного 
колективу вербальні одиниці спеціальної комунікації – національні стереотипи-терміни. 
Останні демонструють вторинну позицію сенсорного значення, як-от у сполученнях: со-
лодкий перець, солодкий горох, солодкий корінь, або виходять за межі сенсорної зони: 
кислі ґрунти, кисла сіль. 

Як дискурсивно-зумовлені розглядаємо стереотипні номінації – характеристики 
присмаків, основним компонентом яких є назви смаку й родове поняття «смак». Такі 
номінації утворені, переважно, за рахунок слів, що характеризують джерело смаку за 
його рослинним походженням, або походженням від назв продуктів харчування, страв 
тощо. Серед найпоширеніших в українській мові: фруктовий смак, абрикосовий смак, 
м’ятний смак, валеріановий смак, винний смак, вершковий смак, кавовий смак, гриб-
ний смак, м’ясний смак, шоколадний смак, полиновий смак, металічний смак та ін., 
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де густативні компоненти розвинулись і продовжують розвиватися насамперед із пред-
метних відношень. Раціональною видається думка, за якої, окреслені номінації можна 
віднести до тієї групи слів, «за допомогою яких відображаються в мові багатоманітні 
діалектичні зв’язки предметів через їх властивості» [6, с. 142].

Виступаючи узагальненою назвою властивостей об’єктів, густативні лексеми кон-
кретизують й інтенсифікують свою співвіднесеність із денотативною реалією за допо-
могою додаткових мовних засобів, які вказують на ступінь вияву названої властивості 
(недостатньої, достатньої чи надмірної) у більш широкому контексті, наприклад, смак 
приємний, у міру солоний; дині такі солодкі; в міру кислий квас; надмірно кислий 
смак хліба; вода якась ніби гірка та ін. Наведені форми є засобом вторинної ідентифі-
кації смакової властивості, що вже названа засобами первинної номінації, тому їх визна-
чаємо як додаткові найменування, які є одним із засобів градації смакової властивості. 

За необхідності семантичну й аксіологічну значущість смакової ознаки увиразнюють 
і градуюють «переходи» від звичайного ступеня вияву смакової ознаки до вищого чи 
нижчого ступенів міри вияву ознаки, що зреалізовуються за допомогою форм якісної 
оцінки, показниками якої слугують словотвірні морфеми, які утворюють нові лексико-
семантичні одиниці [8, с. 132]. Специфічні афікси при цьому є мотиваційними елемен-
тами та диференційними ознаками, наприклад, більшу (або перебільшену) міру вияву 
смакових властивостей у структурі стереотипів, заґрунтованих на моносенсорній ознаці, 
передають прості густативи: солодший, солоденький, солодючий, солодющий, надсолод-
кий; кисленький, кислющий, кислючий, прекислий, кисліший; гіркуватий, гіркіший, гір-
кущий, гіркучий, прегіркий; солоніший, солонющий, солонючий та композити: кислючий-
прекислючий, солонючий-солонющий та ін.; номінації смаку солодкуватий, гіркуватий, 
кислуватий, кислявий, солонуватий та деякі інші виражають неповноту вияву смаку. 
Відтінок недостатнього ступеня вияву ознаки додатково умотивовує й основний ком-
понент сполучення – іменник присмак (пор. Йому здалося, що вода має якийсь непри-
ємний, гіркуватий присмак [СУМ, VIII, c. 26]). Окреслені номінації, окрім об’єктивного 
лексичного значення, містять значення суб’єктивне – передають ставлення мовця до ви-
словленої думки. 

Найвиразнішим лексичним підсилювачем стереотипного образу за вихідною густа-
тивною ознакою є троп осі псевдототожності – порівняння, де у позиції об’єкта зістав-
лення до предмета дескрипції представлені усталені об’єкти порівняння, що тяжіють до 
предметної феноменології та сходять до етнічних еталонів, які містять яскраво виражені 
ознаки, що є характерними для українського етносу в певних умовах, і як наслідок вико-
ристовуються для характеристики пізнаваного – суб’єкта порівняння, як-от: мед, цукор, 
цукерка, варення, шоколад, виноград, пряничок для ознаки ‘солодкий’: солодкий, як мед; 
солодкий, як цукор; солодкий, як цукерка; солодкий, як пряничок; гірчиця, перець, по-
лин, редька, хрін для ознаки ‘гіркий’: гіркий, як полин; гіркий, як редька; гіркий, як 
хрін; гіркий, як гірчиця; ропа, сіль, сльоза, тарань, огірок для ознаки ‘солоний’: соло-
ний, як ропа; солоний, як сіль; солоний, як тарань); лимон, щавель, оцет для ознаки 
‘кислий’: кислий, як лимон; кислий, як оцет; кислий, як щавель та ін. Така сполучу-
ваність є зоною потенційної стереотипізації, у межах якої формуються регулярно повто-
рювані історично зумовлені ЕС.
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Особливо вартісними видаються занурені в етнічну культуру образи солодкий, аж 
нудить; солодкий, аж надто; солодкий, аж приторний; солодке, аж з душі верне; 
солодкий, аж у дупі злипається; гіркий, аж дихання забиває; солоний, аж язик пропі-
кає; такий кислий, аж скривився; кислий, аж зуби (язика) зводить; квасний, що аж 
очі на лоба вилазять; кривиться, як од кислого; кислий, аж страх; кисле, аж в рот 
тисне тощо, співвіднесеність густативної ознаки яких градуюється глибоко національ-
ними синтаксичними конструктами, які індивідуалізують властивості, що позначаються, 
та є засобом їх інтенсифікації (зачасту надмірної). 

Для густативних прикметників важливою є «смакова оцінка». Оскільки, як слушно 
зауважив Іван Франко, «враження смаку попадаються в поезії вже хоч би для того, що 
абстракції тих вражень... у многих мовах служать для вислову приємного та неприємно-
го почуття взагалі» [9, с. 21]. А оскільки мова – це не тільки знаряддя культури, а й зна-
ряддя емоцій, які можуть превалювати над думками, не випадково номени на позначення 
смакових відчуттів перебувають на різних полюсах густативної шкали, де, з одного боку, 
ті, які демонструють виразно позитивну аксіологію, з іншого – негативно марковані. Так, 
солодкий смак викликає бажані відчуття, тому його об’єктивації набувають позитивних 
конотацій ‘приємний на смак’, де вищий ступінь вияву смакової ознаки передає при-
кметник медовий (медвяний), оцінка якого прочитується його внутрішньою формою – 
‘солодкий, як мед’. Правомірною є думка щодо прикметника медовий як вторинної назви 
атрибута ‘солодкий’. Семантичний зміст означеного ад’єктива тлумачиться через сему 
‘дуже (значно)’, мотивовану внутрішньою формою номена мед. У результаті медовий 
прочитується як такий, що має більш насичену властивість, ніж «солодкий», і у структу-
рі ЕС виконує функцію семантичної градації (Цей медовий, цей чудовий плід [СУМ, X, 
c. 95]), чи функцію градаційного уточнення, яка особливо виразна за контактного вжи-
вання з етнічною номінацією (пор. Прозорі дині наче стікали солодким медовим соком 
[СУМ, IV, c. 664]). При цьому ад’єктив медовий може виступати «самостійним» носієм 
ознаки (Чорний дрізд у муравах шовкових шукає спілих, медових ягід [СУМ, IX, c. 527]) 
чи складовою частиною композитів-атрибутів (Ми принесемо богині смокви медово-со-
лодкі [СУМ, IX, c. 414]) та композитів-номінантів (Тут ворохи солодких пряників-медо-
виків, в’язки бубликів [СУМ, IX, c. 446]). 

Як носії позитивних значень потрактовуємо ад’єктиви смачний, лакомий, ласий, сма-
ковитий – умовні назви на позначення смакових відчуттів. Останні є релятивними номі-
націями, які у структурі ЕС позначають ознаку, що відображає певне ставлення суб’єкта 
до предмета та передають ступінь вияву ознаки ‘який дає смакову насолоду’: смачний 
хліб, смачний пиріг, смачний борщ, смачна юшка, смачна риба, смачний узвар, сма-
ковитий сік, ласа штука, лакомий кусник та ін. Етнічно проакцентовані однокореневі 
назви смаку смачний/смаковитий, ласий/лакомий, маючи однакове частиномовне та сло-
вотвірне значення, різняться лексичним значенням, яке І. Ковалик кваліфікує як «осно-
вний вихідний рівень у семантичному спектрі» [3, с. 20], що консолідують різні модуси 
сприйняття (за домінанти смакового образу) та зумовлюють проекцію у інші площини. 
Зокрема, часове фукціонально-семантичне поле умотивовують іменники сніданок, обід, 
вечеря, у внутрішньому змісті яких опосередковано темпоральну семантику. Так, метоні-
мізовані сполучення смачний сніданок, смачний обід, смачна вечеря репрезентують не 
лише густативні орієнтації, а й вказують на часові відношення об’єктивної дійсності, які 
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людська свідомість розрізняє найлегше (пор.: На столі вже чекав ситий і смачний сні-
данок [СУМ, XI, c. 290]; Бабуся внесла нам обід, тривний, смачний і недорогий [СУМ, 
V, c. 502]; Одної суботи пішов пан по смачній вечері на прохід до огороду [СУМ, II, 
c. 193]). Час при цьому виступає як якісне циклічно-градуйоване поняття, що відображає 
онтологічний рівень світу. 

Носіями негативних смислів є ад’єктиви гіркий, солоний, кислий (та їх похідні), аналіз 
сполучуваності яких засвідчує, що в змісті останніх існує надлишок названої властивос-
ті – звідси й негативне їх помаркування, зумовлене естетико-емоційним тлом сприйняття 
(Єсть іще плини осібні, гіркі, нестерпучо солоні [СУМ, VI, c. 582]; Чорний терен кра-
сувався з-під зеленого листу, а покоштував, такий-то вже кислий прийшовся [СУМ, 
IV, c. 82]). Як носії негативних потенцій розглядаємо й ад’єктиви несмачний, недобрий, 
поганий (релятивні назви смакових відчуттів, що відображають ставлення суб’єкта до 
носія ознаки), які передають ядерне значення ‘неприємний на смак’ (пор. Я зроду таких 
поганих огірків не їла [СУМ, IV, c. 87]; Недобрий [борщ], дочко? [СУМ, V, c. 286]; Хліб 
був чорний, як земля, глевкий та несмачний [СУМ, XI, c. 500]). При цьому зауважимо, 
що у контексті може відбуватися нейтралізація негативної оцінки ознаки через уведення 
носія позитивної оцінності – ідентифікатора смачний (пор. Лісові ягоди були такі кислі, 
такі смачні! [СУМ, XI, c. 624]).

Смакову властивість, позбавлену якої-небудь гостроти внаслідок відсутності одного 
з смаків – солоного, гіркого, кислого, позначає прикметник прісний як компонент сте-
реотипів прісний хліб, прісні коржі, прісна вода, прісна бурда, заґрунтованих на моно-
профільній сенсорній ознаці. Помічено, що найчастіше ад’єктив прісний позначає від-
повідний смак внаслідок відсутності або незначної кількості солі, тим самим вступаючи 
в антонімічні відношення з ад’єктивом солоний. У контексті окреслені ад’єктиви вико-
нують семантичну функцію «контрастного зіставлення» та характеризуються високим 
ступенем співфункціонування. Звідси, засвідчена можлива взаємозаміна компонента 
прісний компонентом солодкий, наприклад, у сполученнях прісна вода – солодка вода (По 
таємничих прикметах вгадає [Оленчук], де солодка проб’ється вода, де гірка [СУМ, II, 
c. 74]). Екстралінгвістичною основою такого переносу є асоціативний зв’язок між від-
чуттями, що ґрунтуються не тільки на узагальненому емоційному уявленні (солодкий 
смак – приємний, і вода без солі також має приємний смак, на відміну від морської, со-
лоної), але й на подібності денотативних ознак. Спостереження за текстовим матеріалом 
засвідчують, що в контексті української лінгвокультури атрибут прісний виформовує зна-
чно ширший сенсорно-ментальний значеннєвий ряд: ‘збіднений’ ‘несмачний’ (Той хліб 
був білий, прісний, без ваги, та й без смаку [СУМ, VIII, c. 109]), градуйований етнічно 
релевантним порівнянням прісний, аж ніякий. Це зумовлює рух ознаки по сенсорній 
шкалі, що продукує розвиток ментально-сенсорного значення ‘їжа незаможних’ (Їжа 
… убога – юшка з в’яленої риби з прісними коржами, спеченими на каміннях вогнища 
[СУМ, IX, c. 502]) у межах опозиції багатий – бідний. 

На узагальнено-етнічному досвіді, що на рівні перцептивної характеристики є ре-
зультатом сенсорно-ментального освоєння світу, ґрунтуються стереотипи моделі «зо-
внішній щодо людини світ», які створюють уявлення про певний об’єкт або категорію 
об’єктів, визначають спосіб мислення про світ або його фундаментальні частини. Спо-
стережено, що окреслена модель інтегрує стереотипні образи, основою творення яких є 
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різний ступінь перцептивної ознаки. Зокрема, стереотипи-образи «природної» та «гід-
роцентичної» субмоделей актуалізовані монопрофільною сенсорною ознакою: прісне 
озеро, солоне море, солоний вітер, солоне повітря, солоні хвилі та ін. Переосмислення 
образів у межах тропів осі псевдототожності зумовлює проекцію в кількісну площину, 
що демонструє народно-поетичний образ медові[ї] та молочні[ї] ріки, цілісність якого 
формується внаслідок переосмислення вільного словосполучення-прототипу – фрагмен-
та дійсності, забарвленого емоційністю небуденністю. Конкретне мовне втілення від-
повідного образу в українській лінгвокультурі є глибоко національним, оскільки зорі-
єнтовує на мрії прадавніх людей про Рай. В українців небесний Рай (який є сенсорним) 
відрізняється від Раю в інших народів світу (де він є ментальним). В українців – це місце, 
де панує вічна весна, це вічнозелений сад: синє небо, насичена зелень, безліч яскравих 
кольорів – синіх, білих, червоних, від яких поширюються дивні пахощі; приємна радісна 
музика, солодкий спів пташок. У Раю повно райських страв, течуть медові та молочні 
ріки з кисільними берегами, наливні яблучка – мрії голодної людини [4, с. 397-398; 2, с. 
410-411]. Звідси образ медові та молочні ріки виступає символом невичерпного мате-
ріального благополуччя (Україна – це тихі води і ясні зорі, зелені сади, білі хати, лани 
золотої пшениці, медовії та молочнії ріки... [СУМ, IV, c. 664]) та прочитується через 
додаткову сему ‘вимріяне безтурботне життя’.

Висновки. Отже, у системі відчуттів частка смаку є досить значущою; мовне ж відо-
браження означеного виду перцепції цікаве, насамперед, тим, що мова воліє конструю-
вати густативну лексику за необхідності, або запозичувати в імен природних реалій. Роз-
ширення дистрибуції сполучуваності густативної ознаки зумовило високу спроможність 
останніх в аспекті творення етнокультурних стереотипів різного порогу сенсорики. До-
слідними матеріалами підтверджено думку: централізовані навколо людини стереотипні 
образи густативного сектору сприйняття функціонують як усталені, традиційні етнічно 
зумовлені номінації, образна оболонка яких сконцентровує та узгоджує в своєму потуж-
ному семантичному полі найвіддаленіші асоціації. Фіксуючи мислення, світовідчуття та 
досвід українського етносу, останні набувають здатності виступати знаками культури – 
носіями узагальненої інформації про складний світ історичного проходження людського 
сприйняття й уявлень крізь досвід реального, матеріального та духовного життя україн-
ського етносу. 

Перспективу подальшого дослідження вбачаємо в аналізові етнокультурних стерео-
типів із густативним компонентом, переосмислених у межах тропів осі суміжності та 
псевдототожності, що дозволить проникнути в образно-асоціативні механізми форму-
вання лінгвокультурної картини світу українського етносу.
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ СО ВКУСОВЫМ КОМПОНЕНТОМ: 
ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Статья посвящена изучению потенциала этнокультурных стереотипов со вкусовым 
компонентом в плоскости лингвокогнитивного измерения. Предложенная тема акту-
альна ввиду того, что такой анализ позволит раскрыть национальную специфику вну-
тренней организации лексикона и выяснить, как происходит обработка информации о 
мире в сознании носителей украинской лингвокультуры.

Отстаиваем мнение, что проблемы объективации результатов чувственного во-
сприятия и вербализации средств их выражения в контексте освоения сущности мен-
тального кода украинской общности, особенно ценны, так как отражают простран-
ство этнического восприятия и значимы для конструирования национальных картин 
мира украинского этноса.

Ключевые слова: стереотипизация, перцептивный стереотип, вкусовой компо-
нент, национальная специфика.
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ETHNOCULTURAL STEREOTYPES WITH TASTE COMPONENT: 
LINGUOCULTURAL DIMENSION

The article is devoted to the study of the potential of ethnocultural stereotypes with a taste 
component in the plane of linguocognitive dimension. The proposed topic is relevant given that 
such an analysis will reveal the national specifics of the internal organization of the lexicon 
and find out how the processing of information about the world in the minds of the Ukrainian 
linguistic culture.

Problems of objectification of the results of sensory perception and verbalization of their 
means of expression in the context of mastering the essence of the mental code of the Ukrainian 
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ethnic community are especially important because they reflect the space of ethnic perception 
and are important for constructing national pictures of the Ukrainian ethnic group.

Key words: stereotyping, perceptual stereotype, taste component, national specifics.
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LINGUCULTUROLOGICAL ASPECT OF GANJA ERGONYMS

The article considers the ergonims of Ganja city from the linguocultural aspect. As we 
know, linguoculturology is a topical field of linguistics that allows us to trace the relationship 
between language and culture. The intensification of intercultural and interlingual relations 
has highlighted the need to study onomastics in terms of cultural interaction. Onomastic units, 
which are a special layer of language, reflect the specifics of national self-awareness. The 
main idea of   the article is that the study of ergonomics in the linguocultural aspect allows to 
reveal the general trends in nameformation, to characterize the individual features of the urban 
onomastics.

Key words: onomastics, linguoculturology, ergonim, nameformation , urban onomastics.

INTRODUCTION
The intensification of intercultural and interlingual relations has highlighted the need to 

study onomastics in terms of cultural interaction. In many works devoted to this problem, onyms 
are considered on the basis of linguistics, linguoculturology and intercultural communication. 
In these studies, the focus is on determining the forms of presentation of national-cultural 
specifics in the structure of the onim.

Onyms contain various information about the culture and history of the country. They 
accumulate knowledge about material and spiritual values, natural realities. The relevance of 
the study of ergonomics as a type of proper names is due to this. Thus, their analysis reveals 
not only the traditional semantic and lexical means, but also the linguocultural specifics of the 
region at a certain historical stage, the cultural priorities of the people.

The onomastic vocabulary of each city has great linguocultural potential. The subject of 
this article is related to the study of Ganja ergonomics in terms of national linguoculture.

The purpose of the research is the analysis of Ganja ergonyms from the linguocultural 
aspect. To achieve this goal, the following tasks have been set:

1) To clarify the concepts of ergonom and linguoculturology;
2) Prepare a classification of ergonomics by various characteristics;
3) To determine the structure of ergonims;
4) To reveal the features of the nomination process.
The object of research is the names of various objects in Ganja. Descriptive, observation, 

generalization and systematization methods were used during the research.



291

1. The relationship of language and culture.
Language reflects the national landscape of the world, it contains a system of values, 

the main function of which is the transmission of culture and traditions from generation to 
generation. “Language is one of the constituent parts of a culture that simultaneously reflects 
through it, but at the same time language represents its own system” [2:12].

According to V.N. Teliyan, “1) culture, as and language, are forms of consciousness that 
reflect the worldview of man; 2) culture and language exist in the dialogue between themselves; 
3) the subject of culture and language - it is always the individual or society, personality 
or society; 4) normativeness - general for culture and language; 5) historicism - one of the 
essential features of culture and language; 6) culture and language of antinomy dynamics-
statics ”[5: 225-226].

Linguoculturology, which is the relationship between language and culture, can be considered 
an independent direction in modern linguistics. The development of the linguocultural direction 
is conditioned by the attempt to understand the phenomenon of culture as a specific form of 
human and social existence in the world. This field studies the manifestations of the culture 
of the people, which are reflected and identified in the language. «The cultural study of many 
problems of language, which is a cultural historical event in the existence of society, is of 
special importance» [4: 207].

Onyms, which are a special layer of language, reflect the specifics of national self-
consciousness. It is known that special names, including ergonomics, have a wide lexical 
background. This background is defined as the sum of associations with national culture. The 
sociocultural background surrounding the names is very important in understanding these 
units. Special names have a special place in the culture of the people. The content and form 
aspects of the name are equally important.

Special names, including ergonomics, are such an important layer of the lexicon of the 
language that they differ from common nouns by their specific features and are characterized by 
special onomastic regularities. They are enriched with subjective-associative meaning.

2. National-cultural features of ergonims.
Ergonyms - «special names of people’s business associations» [1: 146] - have already 

become part of the culture of the people in the modern world, an indicator of the language 
situation and the functional capabilities of the language of a particular country. The national-
cultural specificity of ergonyms is reflected in the fact that, although they are international in 
nature, they reflect the national culture, as it is conditioned by the national-cultural traditions of 
the people. This is fully clarified when harmonizing ergonomics with national cultural concepts.

Ergonyms are traditionally considered as part of the onystem system of one or another 
linguoculture. It is known that the combination of ergonomics and the typical contexts in 
which they are used form an ergonomic space. This space, in our opinion, has some universal 
parameters, which is due to the similar characteristics of the objects referred to. In this case, 
each ergonym is an element of ergonomic space, and the space itself has the characteristics 
determined by a particular linguoculture. In addition, the system of ergonomics is determined 
by the regional descriptions of one or another linguoculture.

The city of Ganja, the cradle of ancient culture, is located at the foot of the Lesser 
Caucasus, on the Ganja-Gazakh plain, on both banks of the Ganjachay River. This city, which 
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plays an irreplaceable role in the development of socio-economic, political and cultural life of 
Azerbaijan, is located at the crossroads of caravan routes. There are various historical views on 
the formation of Ganja as a city. Some scholars date the city to prehistoric times, and most to 
the early Middle Ages. Even archeological excavations in the 1940’s have revealed prehistoric 
settlements. Speaking about the history of the city, it can be briefly mentioned that it is a 
socio-economic and cultural center. Ganja, like other cities of Azerbaijan (Gabala, Nakhchivan, 
Sheki, Shamakhi), has a beautiful geographical landscape and gradually formed as a city. After 
Barda, the center of the Aran khanate, Ganja played an important role in international trade 
and was one of the places where caravans often passed and stayed. In the IX-X centuries it 
was the capital of the Shaddadids. At the beginning of the XII-XIII centuries, as the capital of 
the Atabey state, Ganja gained great fame not only within the country, but also abroad with its 
products. In the 20th century, the city of Ganja was for a short time the temporary capital of 
independent Azerbaijan, established in 1918. The city of Ganja was selected as the «European 
Youth Capital» in 2016, and the «Capital of Culture» of the Commonwealth of Independent 
States in 2017. Currently, Ganja is the second largest city in Azerbaijan.

Ganja ergonomics consists mainly of associative-figurative units reflecting the culture and 
background information of the nominee. Among these names are onyms given in connection 
with a person and location.

Assignment of ergonomics to objects is carried out on various principles:
1) the nature of the activities of the facilities - Ganja Drama Theater, «London CoffeeShop», 

«Chicago Karaoke Cafe», etc .;
2) localization of objects (principle of formation of ergonym from toponym) - “Tabriz 

market” (located on Tabriz Street);
3) according to the connection of the so-called object with a person (the principle of ergonim 

from anthroponym) - «Hasan Kiosk» (shopping center), «Alibaba Lounge» (teahouse), «Elnur 
Internet Club» (internet-cafe), etc.

Ganja oykonim is found as a part of many ergonims in the city: “Ganja Mall”, “Ganja 
Telecom”, “Ganja Cosmetics”, Ganja Medical-Diagnostic Center, “Yeni Ganja” Medical 
Center, Ganja Humanitarian College, Ganja State Puppet Theater, etc. .

There are ergonims in all fields, which are involved in the nomenclature term, or indicate 
the scope of the object: Ganja State University, Ganja City Endocrinology Hospital, Ganja 
Regional Science Center, Ganja City Education Department, Ganja State Philharmonic, Ganja 
Regional Culture Department, Ganja Court of Grave Crimes, “Ganja -Confectionery ”Open 
Joint Stock Company, etc.

It is very important to choose a name responsibly. The protection of traditional and cultural 
monuments affects the process of choosing ergonomics. The name of the great Azerbaijani poet 
and thinker Nizami Ganjavi is mentioned among the most prominent classics of world literature. 
Nizami Ganjavi became famous in world literature with his 5 famous poems «Khamsa». First 
of all, it should be noted that Nizami Ganjavi laid the foundation of a series of poems called 
«Khamsa» («Five») in Eastern literature, in the Turkic-Muslim world. After the great master, 
the creation of «Khamsa» became a tradition in Eastern literature, and poets of many nations 
created the poems «Five». Nizami Ganjavi brought a completely new poetic voice and breath 
to world literature with his five immortal poems («Treasure of Secrets», «Khosrov and Shirin», 
«Leyli and Majnun», «Seven beauties», «Alexander’s letter»). Nizami’s five poems were later 
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combined under the name «Khamsa» - «Five» and became popular in the literature of the 
Middle East under this name. The whole life and rich literary activity of the great artist is 
connected not only with one of the largest cities of Azerbaijan and the Caucasus, but also with 
Ganja, which is known as an important cultural center of the Middle East. “Khamsa” is one of 
the rare pearls of the world literature, which is reflected in the names of objects in the city, for 
example: “Khamsa Mall”, “Khamsa Park” (trade objects) and so on.

Local toponyms are also reflected in ergonims. “Mahsati Garden” in Ganja is connected 
with two ergonims: 1) Mahsati Ganjavi Center (cultural center); 2) «Mahsati Bagi» cafe. These 
onomastic units are associated with the name of a poet - Mahsati Ganjavi. Mahsati Ganjavi 
was the first famous Azerbaijani poet, the first female chess player, the first prominent female 
musician and probably the first female composer who lived in the late 11th and early 12th 
centuries. In front of the Mahsati Ganjavi Center there is a garden named after her, and in the 
garden there is a cafe «Mahsati Garden».

Goygol restaurant is connected with another toponym - Goygol. This lake was formed as 
a result of an earthquake in 1139 in Ganja. “It is a beautiful lake, freshwater and flowing. The 
lake is so named because its water is clear and blue ”[3: 209]. The name of Goygol, since its 
establishment, has been used as a symbol of beauty in poems and songs. This hydronym is also 
used in various onomastic fields, including ergonomics, by transonymization.

The most famous park in Ganja is Khan Bagi. Khan’s garden was built in 1700. The 
total area is 6 hectares. Khan Bagi, which historically existed as a resting place for khans, is 
associated with the name of Ganja ruler Ziyad khan. The name of this garden is reflected in the 
name of «Khan Bagi» cafe.

Some of the studied units indicate the location of the object, namely the street where they 
are located, their position in relation to the nominator, as well as point to another toponym, for 
example: «Shah Ismail Khatai Shop 95». Shah Ismail Khatai was the founder and first king of 
the Safavid state. He translated Azerbaijani Turkish into the state language and did great work 
for the political, social, economic and cultural development of the country. Khatai was also 
a poet. There are many objects named after him in Azerbaijan. This ergonim in Ganja is also 
located on the street named after him.

Ganja ergonyms are characterized by the active development of words belonging to 
European languages: «Filter Store», «Super Sport» (shopping centers), «Mini world» (children’s 
furniture store), «Le bijou» (jewelry store), etc. Based on them, neologisms often appear in 
combination with the national language, which are characterized by high expressiveness.

Ergonims can be divided into international (Samsung), national (“Gruzinskiy Dvorik” – 
“Georgian Garden”, “Tantuni” ) and regional (Sharg shirniyatlari”-“Oriental sweets”) as 
elements of communicative and ergonomic space. Ergonyms in regional descriptions of 
linguoculture can acquire additional connotative components of semantics.

Ergonomics that represent the products or services offered are more functional and more 
common. These are associative-figurative units, because they affect people’s feelings and 
emotions, give rise to certain associations, for example: «“Guvan Tahlukasizlik Sistemlari” 
(Guvan Safety Systems), pharmacy “Shafa”(«Healing»), «Atlet.az» (sportswear store), etc.

There are also ergonyms in the region that do not have elements of imagery and provide 
information directly about the types of products and services: “Kitab Klubu” («Book Club»), 
«RadioTechnika», «AutoYag Dunyasi» ( “Auto Oil World” - shops), etc.
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The ethnic features of other cultures have also been identified in Ganja ergonyms. The 
national color and cuisine of other nations are reflected in the names of restaurants: «Istanbul 
Restaurant», «Americana SF» and others.

CONCLUSION.
Like any special name, the ergonim is the product of the activity of the individual’s language 

consciousness. It is read and understood by the masses, and requires sociocultural background 
knowledge, which is important for many recipients of the nominations. Ergonyms, which are 
the product of name former creative language activity, reveal her individual characteristics as a 
language carrier, which are also conditioned by linguocultural competencies.

Ergonomics is of great importance in the communicative space of the modern city. The 
development of precedent onyms and names with national-cultural semantic components for 
ergonomics is always relevant.

The study of ergonomics in linguocultural and regional aspects allows us to identify general 
trends in the design, to characterize the individual features of urban onomastics.
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ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ГЯНДЖIНСЬКИХ ЕРГОНIМIВ
У статті розглядаються ергоніми міста Гянджі з лінгвокультурного аспекту. Як 

ми знаємо, лінгвокультурологія є актуальною лінгвістичної галуззю, що дозволяє нам 
простежити зв’язок між мовою і культурою. Інтенсифікація міжкультурних і між-
мовних відносин викликала необхідність вивчення ономастики з точки зору культурного 
взаємодії. Ономастичні одиниці, які є особливою групою мови, відображають специфіку 
національної самосвідомості. Основна ідея статті полягає в тому, що вивчення ергоно-
міки в лінгвокультурологічному аспекті дозволяє виявити загальні тенденції в онімотво-
ренні, охарактеризувати індивідуальні особливості міської ономастики.

Ключові слова: ономастика, лінгвокультурологія, ергон, онімотворення, міська оно-
мастика.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ГЯНДЖИНСКИХ 
ЭРГОНИМОВ

 В статье рассматриваются эргонимы города Гянджи в лингвокультурном аспек-
те. Как мы знаем, лингвокультурология является актуальной лингвистической облас-
тью, которая позволяет нам проследить связь между языком и культурой. Интенсифи-
кация межкультурных и межъязыковых отношений вызвала необходимость изучения 
ономастики с точки зрения культурного взаимодействия. Ономастические единицы, 
являющиеся особой группой языка, отражают специфику национального самосознания. 
Основная идея статьи заключается в том, что изучение эргономики в лингвокультуро-
логическом аспекте позволяет выявить общие тенденции в онимообразовании, охарак-
теризовать индивидуальные особенности городской ономастики.

Ключевые слова: ономастика, лингвокультурология, эргоним, онимообразование, 
городская ономастика.
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АНАМАСТЫЧНЫЯ АДЗІНКІ З АСНОВАЙ-ЭТНОНІМАМ “ПАЛЕССЕ”

Артыкул прысвечаны апісанню адэтнанімічных найменняў (антрапонімаў, 
мікратапонімаў, прэсонімаў, эргонімаў, гадонімаў, катайконімаў і г.д.), што маюць у 
сваім складзе этнонім-тапонім “палессе” і функцыянуюць у гаворках Беларусі. Зроблена 
спроба прасачыць і ўсталяваць асацыятыўна-дэрывацыйныя семантыкі апелятываў.

Адэтнанімічныя ўтварэнні адабраны ў пэўныя лакальныя групы, адзначаны раёны, у 
гаворках якіх распаўсюджаны дадзеныя назвы, паказаны спосабы ўтварэння выяўленых 
адзінак.

Ключавыя словы: этнонім, онім, антрапонім, мікратапонім, прэсонім, 
гадонім, катайконім, тапонім, анамастычныя адзінкі, народ, апелятыў, фармант, 
трансанімізыцыя, адэтнанімічнае ўтварэнне, спосаб утварэння. 

Этнонімы (ад грэч. еthnos – племя, народ, onyma – імя) – пласт лексікі, у кожнай мове 
прадстаўлены назвамі розных этнічных супольнасцяў: нацый, народаў, народнасцей, 
плямёнаў, племянных саюзаў, родаў. А. Супяранская разглядае іх як «групавыя абазначэнні 
людзей, якія вылучаюць асоб, што маюць пэўныя этнічныя характарыстыкі, з масы 
іншых людзей, якія не валодаюць гэтымі характарыстыкамі» [1, с. 206]. Вывучэннем 
этнонімаў і адэтнанімічных адзінак займаюцца прадстаўнікі самых розных навук – 
(лінгвісты, географы, гісторыкі, этнографы, псіхолагі, літаратуразнаўцы).
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Сярод лінгвістаў, што даследавалі праблемы этнонімаў і іх утварэнняў, патрэбна 
адзначыць Р. Агееву, Т. Аліферчык, А. Белага, А. Беразовіч, А. Бялецкага, В. Вярэніча, М. 
Грынблата, Ю. Гурскую, М. Даніловіча, М. Ермаловіча, У. Ніканава, С. Паўлоўскага, А. 
Рогалева, Г. Сагановіча, А. Станкевіч, А. Супяранскую, У. Шапашнікава, В. Шура і інш. 

Этнонімы з’яўляюцца базай для ўтварэння антрапонімаў – асабовых імёнаў, мянушак, 
прозвішчаў [2, с. 5]; эргонімаў – назваў любых гарадскіх аб’ектаў, устаноў, карпарацый, 
прадпрыемстваў, грамадскага аб’яднання людзей [3, с. 15]; мікратапонімаў – назваў 
дробных геаграфічных аб’ектаў [4, с. 81]; ідэонімаў (прэсонімаў, гемеронімаў) – назваў 
органаў перыядычнага друку газет, часопісаў і г.д. [3, с. 46]; гадонімаў – назваў вуліц; 
катайконімаў – агульных найменняў жыхароў па назве месца жыхарства [2, с. 7].

Тэма даследавання з’яўляецца актуальнай, так як адзінкі такога класу займаюць 
спрэчны статус і могуць разглядацца як імёны ўласныя тапонім-этнонім “Палессе” і 
катайконім “паляшук”, як імя агульнае, якое ўключае ў сабе этнаграфічныя асаблівасці, 
што характарызуюць культуру жыхароў рэгіёна Палессе («…тыповыя постацi палешукоў 
i паляшучак, надзвычай паважных i нават гордых, бо яны так зняважлiва паглядалi на 
ўсё, што не было палешуком...» Якуб Колас). Таму вывучаючы анамастычныя адзінкі 
гэтага класу, мы можам прасачыць узаемадзеянне культурных, гістарычных, моўных 
працэсаў, што адбываюцца ў жыцці грамадства і адлюстроўваюцца ў розных назвах, 
выявіць і ўсталяваць асацыятыўна-дэрывацыйныя семантыкі апелятываў, адабраць 
адэтнанімічныя ўтварэнні ў пэўныя лакальныя групы, адзначыць раёны, у гаворках якіх 
распаўсюджаны дадзеныя назвы, паказаць спосабы ўтварэння выяўленых адзінак. 

Фактычным матэрыялам даследавання выступаюць назвы мікратапанімічных, 
камерцыйных, грамадскіх і іншых аб’ектаў, што маюць у сваім складзе лексему палессе, 
што выяўлены метадам суцэльнай выбаркі з онлайн-даведнікаў (Брэсцкая, Гомельская, 
Магілёўская, Мінская, Віцебская, Гродненская вобл.), з анамастычных слоўнікаў, 
геаграфічных карт, з тэлефонных даведнікаў і інтэргэт-рэсурсаў.

Палессе – з’яўляецца гісторыка-этнаграфічным рэгіёнам Беларусі, Украіны, Польшчы 
і Расіі. Размешчана ў паўднёва-заходняй частцы Усходне-Еўрапейскай раўніны, у межах 
Палескай нізіны пераважна паабапал беларуска-ўкраінскай мяжы, а таксама часткова ў 
Польшчы і Расіі [1]. Назва бярэ паходжанне або ад апелятыва лес ̒масіў зямлі, зарослы 
дрэвамі҆ [5, с. 36], або ад ляксемы палеска ̒лясістая і балоцістая мясцовасць҆ [6, с. 482]. 
Палессе з’яўляецца своеасабовай гісторыка-этнаграфічнай вобласцю. 

Статус Палесся, на думку многіх даследчыкаў (Н. Барсаў, В. Бандарчык, В. 
Вярэніч, В. Шур, В. Шклярык, і інш.), быў і застаецца ў цяперашні час шмат у чым 
унікальным. Вывучэнне ў XIX–XX стст. геаграфічных, лінгвістычных, этнаграфічных 
і антрапалагічных характарыстык Палесся і яго насельніцтва паказвае спецыфічнае 
становішча дадзенага рэгіёну ў агульным кантэксце еўрапейскага кантынента. У той 
жа час, нягледзячы на значную вывучанасць, многае ў характарыстыцы Палесся яшчэ 
знаходзіцца ў стадыі даследавання. 

У артыкуле мы ставім на мэце выявіць, апісаць і сістэматызаваць адэтнанімічныя 
ўтварэнні (эргонімы, гадонімы, мікратапонімы, урбанонімы, катайконімы і інш.) 
з асновай тапонімам-этнонімам “палессе”, паказаць асацыятыўна-дэрывацыйныя 
семантыкі некаторых назваў і ўжыванне гэтых назваў у гаворках.
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Ад этноніма-тапоніма “Палессе” ўтвораны катайконім палешукі (палеск.: 
полешуки; бел.: палешукі; укр.: поліщуки; польск.: Poleszucy) – карэннае насельніцтва 
Палесся. Назва ̒паляшук҆ з’яўляецца экзаэтнонімам і як саманазва жыхарамі Палесся 
ўжываецца зрэдку. Між тым у гаворках Беларусі і ў суседніх з Беларуссю раёнах са 
славянскім насельніцтвам фіксуюцца назвы, утвораныя ад этноніма-тапоніма “палессе”, 
што адлюстроўваюць пэўны стэрэатып чалавека-палешука: простага, але маючага 
самапавагу і пачуццё ўласнай годнасці. Так, адзначым наступныя ўжыванні спалучэнняў 
з тапонімам-этнонімам “палессе”, што зафіксаваны ў розных кантэкстах:

-  народны эстрадны ансамбль танца и песні “Палеская зорачка” (г. Мазыр); 
- Міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся», праходзіць 

штогод у Петрыкаўскім раёне;
- скульптура “Паляшук”, якая адлюстроўвае зборны вобраз Пінчука-палешука, 

чалавека з багатым духоўным светам і марай пра спакойнае заможнае жыццё на сваёй 
зямлі г. Пінск (Бр.);

- званне «Ганаровы паляшук» прысвойваецца ўдзельнікам фестывалю, людзям, якія 
ўнеслі вялікі ўклад у сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларускага Палесся, а таксама 
захаванне і папулярызацыю этнакультурных традыцый гэтага рэгіёну;

- “Палеская Амазонія” – праект, распрацаваны дзяржаўнай прыроднаахоўнай 
установай, гэта камбінаваны (пешы/аўта/водны) маршрут у Столінскі раёне працягласцю 
130 кіламетраў, 60 з якіх займае водны ўчастак. 

Назвы тыпу “ганаровы Паляшук“– чалавек разумны, спакойны, горды; “Палеская 
Амазонія” – месца з некранутай чалавечай рукой прыродай, балотамі і азёрамі, 
з’яўляюцца так званымі «арыентырамі, што ўказваюць на лакальную ідэнтычнасть, 
чалавечае самавызначэнне» [12, с. 8]; 

- псеўданім Паляшук (ад грэч. pseudonymos – ілжыва названы) – выдуманае імя або 
прозвішча, пад якім выступаюць некаторыя пісьменнікі, мастакі, вучоныя, грамадскія 
дзеячы і інш. Беларускія псеўданімы вядомыя з ХVІ стагоддзя. Так, беларускі педагог, 
публіцыст, грамадскі і культурны дзеяч Паўловіч С.К. (1875 г.) быў вядомы пад 
псеўданімам Паляшук. Паводле В. Шура – абагульняльныя псеўданімы, у якіх сапраўднае 
імя і прозвішча аўтара замяняецца ўказаннем на яго нацыянальнасць, тэрытарыяльную 
прыналежнасць, сацыяльнае становішча ў грамадстве, партыйнасць, пасаду. 

У фразеалагічнай семантыцы слова крыецца таксама важна інфармацыя, што 
выяўляецца ў тых сэнсавых сувязях, якія ўсталёўваюцца ў словы ў складзе ідыёматычных 
спалучэнняў, устойлівых параўнанняў і інш. Так, сярод жыхароў Жыткаўшчыны бытуе 
прымаўка з тапонімам-этнонімам “паляшук” –«бояцца чаго як полешук воды». Іранічна 
пра адсутнасць страху перад чым-н. [11]. 

На падставе адабранага фактычнага матэрыялу, можна адзначыць наступныя групы 
анамастычных утварэнняў:

-прэсонімы – (ад анг. press ̒перыядычныя выданні҆ + ст.-грэч. оnyma ̒імя, назва҆) [7, 
с. 438], газеты: “Жыццё Палесся” (г. Мазыр), “Полесье своими глазами” (г. Мазыр); 
“Полесская правда” (г. Пінск); “Маяк Палесся” (г. Брагін); “Новае Палессе” (г. 
Жыткавічы); “Савецкае Палессе” (Бр. Ганц.); “Навіны Палесся” (Бр. Стол.); часопіс 
“Нефтяник Полесья” (г. Гомель);
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-эргонімы – прадпрыемствы, арганізацыі: ДУА “Палескі універсітэт” (г. Пінск), ААТ 
“МТК Палессе” (г. Мазыр), ПУП “Палескі двор” (г. Мазыр), “Інстытут Полесьепроект 
ААТ Полесьестрой” (г. Мазыр), ААТ “Палессеагракомплекс” (г. Пінск), ААТ 
“Полесьегипроводхоз” (Бр. Жаб.), РУВП фабрыка “Пінская фабрыка мастацкіх вырабаў 
«Крыніца Палесся»” (г. Пінск), вытворчы камбінат “Палессе” (Бр., Лун.), сумеснае 
таварыства з абмежаванай адказнасцю “ПП Палессе”(Бр., Кобр.), ДЛУ “Палески лясхаз” 
(Бр. Стол.), еўра міні-гатэль ААТ “Палеская зорачка” (г. Мазыр); аб’екты грамадскага 
харчавання: рэстаран “Полесье” (г. Мазыр, г. Хойнікі), кафейня “Полесье” (г. Лельчыцы); 
крамы: Палессе-4 Фірмовы магазін Калінкавіцкі Мясакамбінат (г. Калінкавічы), 
Палессе-2 Фірмовы магазін Калінкавіцкі Мясакамбінат (г. Калінкавічы), Палескі магазін 
Калінкавічыгандаль (г. Калінкавічы), Паляшук магазін (Пінск);

-мікратапонімы – аграсядзібы “Палескае жыццё” (в. Кашэвічы Пін.), “Полесские 
традиции” (в. Андронава Кобр.), “Жемчужина Полесья” (г. Мікашэвічы Лун.) 
“Паляшук” (в. Канатоп Гом.); 

-урбанонімы – вуліца Палеская (Гомельская вобласць г. Мазыр, г. Калінкавічы, 
г. Лельчыцы, г. Ельск); Брэсцкая вобласць г. Брэст, Бр. (в. Вялюнь, агр. Міхавец), г. 
Баранавічы, Бар. (в. Грачыхі, в. Дубава), г. Пінск, Пін. (в. Мерчыцы, в. Сошна, Чухава, в. 
Купяцічы, в. Крыўчыцы), Бяроз. (в. Нівы, в. Вайцяшын), г. Ганцавічы, Ганц. (в. Боркі), 
г. Драгічын, Драг. (в. Цыбкі), г. Іванава, Іван. (агр. Тышкавічы, агр. Опаль), г. Кобрын, 
Кобр. (агр. Павіцце), г. Лунінец, Лун. (агр. Багданаўка, агр. Вялута, г. Мікашэвічы), 
Ляхав. в. Смаленікі, г. Маларыта, Малар. агр. Хаціслаў), г. Пружаны, г. Столін, Стол. (агр. 
Глінка, агр. Фядоры, агр. Дубай, агр. Лядзец, в. Асаўцы, в. Рухча-2); Магілёўская вобл. (г. 
Магілёў, г.п. Хоцімск, Бабруйск), Мінская вобл. (г. Мінск, Мін., Клец., в. Заастарвечча, в. 
Багатырава), Гродненская вобл. (г. Гродна, агр. Азёры і г.д.), Віцебская вобл. (г. Віцебск, 
Докш. в. Чачукі, Глуб., в. Падсвілле і г.д.);

-антрапонімы – асабовыя імёны, мянушкі, прозвішчы: Палішчук, Паляшчук, 
Полешчук, Паляшук – прозвішча ўтворана ад абазначэння жыхара Палесся – прыроднай 
вобласці, размешчанай на тэрыторыі Украіны, Беларусі і часткова Расіі і Польшчы. 
Паколькі на тэрыторыі вобласці жывуць розныя народы (хоць і ўсе славянскія), у 
асобных яе частках назвы жыхароў гучаць па-рознаму: рускае “полесяне, полесянин, 
полесянка, полешуки, полещук, полещучка”; украінскае “полiщуки, полiщук, полiщучка”; 
беларускае “палешукi, паляшук, паляшучка”. Усё гэта вар’іраванне адбілася ў арфаграфіі 
прозвішчаў [10]. 

-драмонімы – уласныя назвы дарог, пераходаў, брадоў, сцежак: Паляшукоў мост 
(рэчка Волка, в. Вайнілаўшчына Іўеў.) – мост названы ў гонар ляснічага графа Тышкевіча, 
які насіў прозвішча Паляшук.

Такім чынам зафіксавана больш за 40 адзінак, што маюць у сваім складзе тапонім-
этнонім Палессе, або ўтвораны ад катайконіа паляшук. Паводле семантыкі многія 
зафіксаваныя назвы маюць некалькі канатацый: “паляшук” – лясны, горды, маўклівы, 
жыве ў балоцістай мясцовасці. Пар.: “масквіч, мінчук” – жыхар сталіцы, гаварлівы, 
важны.

Паводле спосабаў утварэння выяўлены: 
•	 спалучэнні Ad.+Nom. Палескае жыццё, Полесские традиции, Палескі двор, 

Полесская правда, Палеская зорачка, Палеская Амазонія;
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•	 генетыўныя двухслоўныя назвы Паляшукоў мост, Навіны Палесся, Нефтяник 
Полесья, Кліч Палесся, Крыніца Палесся, Жемчужина Полесья, Жыццё Палесся;

•	 трохслоўная назва Полесье своими глазами.
Для ўтварэння некаторых адзінак характэрна такая з’ява як трансанімізацыя (пераход 

оніма з аднаго разрада ў другі, галоўнае ў гэтым працэсе пераходу – суаднясенне з 
прадметам, таму ў выніку метанімічнай трансанімізацыі ў імёнах уласных змяняецца 
прадметна-намінатыўнае суаднясенне. Ва ўтвораных антрапонімах захоўваюцца 
аднолькавы гукавы склад і граматычная структура іх утваральных, інакш кажучы, яны 
поўнасцю дубліруюць структуру матывавальных асноў. Новыя словы набываюць шляхам 
пераасэнсавання зыходных толькі новыя значэнні) [4, с. 138]. Тапонім-этнонім Палессе 
→ эргонім → Палессе; катайконім паляшук → антрапонім → Паляшук → эргонім → 
Паляшук → мікратапонім → Паляшук.

На падставе прааналізыванага матэрыялу можна адзначыць што тапонім-этнонім 
Палессе з’яўляецца даволі-такі прадуктыўным, а антрапонімы, мікратапонімы, гадонімы 
і інш. адэтнанімічнага паходжання ўяўляюць сабою важную крыніцу для вывучэння і 
фармавання этнічнага складу насельніцтва рэгіёна. Іх аналіз дазваляе больш глыбока 
вывучаць узаемаўплывы і этнічныя стасункі карэнных жыхароў з прадстаўнікамі 
іншых народаў, якія пражываюць ці пражывалі на тэрыторыі Беларусі, могуць служыць 
паглыбленаму даследаванню мовы і жыцця этнасаў.
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ОНОМАСТИЧНІ ОДИНИЦІ З ОСНОВОЮ ЕТНОНІМОМ-ТОПОНІМОМ 
«ПОЛІССЯ»

Стаття присвячена опису отетнонімічних назв (антропонімів, мікротопонімів, 
пресонімів, ергонімів, годонімів, катойконімів тощо), які містять у своїй основі етно-
нім-топонім «Полісся» і функціонують в говорах Білорусі. Зроблено спробу відстежити 
і встановити асоціативно-дериваційну семантику найменувань. Отетнонімічні одиниці 
зібрані в певні локальні групи, визначені регіони, в яких широко представлені дані мовні 
одиниці, показані способи утворення виявлених одиниць.

Ключові слова: етнонім, онім, антропонім, прізвище, народ, формант, трансоні-
мізація, спосіб утворення, мікротопонім, пресонім, годонім, катойконім, топонім, оно-
мастичні одиниці, люди, найменування, формант, семантика, апелятив.
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ОНОМАСТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С ОСНОВОЙ ЭТНОНИМОМ-
ТОПОНИМОМ «ПОЛЕСЬЕ»

Статья посвящена описанию отэтнонимических названий (антропонимов, 
микротопонимов, прессонимов, эргонимов, годонимов, катойконимов и т.д.), 
которые содержат в своей основе этноним-топоним “Полесье” и функционируют в 
говорах Беларуси. Предпринята попытка отследить и установить ассоциативно-
деривационную семантику наименований. Отэтнонимические образования собраны в 
определенные локальные группы, отмечены регионы, в которых широко распространены 
в речи данные единицы, показаны способы образования выявленных единиц.

Ключевые слова: этноним, оним, антропоним, микротопоним, прессоним, годоним, 
катойконим, топоним, ономастические единицы, люди, наименование, формант, 
трансонимизация, отэтнонимическое образование, способ образования, семантика, 
аппелятив.

Tachyla N.R., lecturer 
I.P. Shamyakin state pedagogical university of Mazyr, Belarus

ONOMASTIC UNITS WITH THE MAIN ETHNONYM-TOPONYM «POLESIE»
The article is devoted to the description of otetnonymic names (anthroponyms, 

microtoponyms, presonyms, ergonomics, godonyms, katoikonyms, etc.), which contain the 
ethnonym-toponym «Polesie» and function in the dialects of Belarus. An attempt was made to 
trace and establish the associative-derivational semantics of names.

Otetnonymic formations are collected in certain local groups, the regions where these units 
are widespread in speech are marked, and the ways of formation of the identified units are 
shown.

Key words: ethnonym, anthroponym, microtoponym, will pressone, hodonym, katoikonym, 
place names, onomastic units, people, formant, the formation of ethnomymic origin, way of 
formation, method of education, semantics, appelative, transonymisation.
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ЕМОЦІЙНО-ОЦІННА ЛЕКСИКА ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ 
АНТОНІМІЧНИХ ВІДНОШЕНЬ У МОВНІЙ СИСТЕМІ  

(НА ПРИКЛАДІ ТВОРІВ ВАСИЛЯ ШКЛЯРА)

Статтю присвячено аналізу емоційно-оцінної лексики як джерела формування ан-
тонімічних відношень у мовній системі на прикладі романів Василя Шкляра «Чорний Во-
рон» і «Характерник». З’ясовано поняття «емотивність», «оцінність», у мовознавстві. 
Установлено типологічні характеристики та класифіковано емоційно-оцінні лексеми.

Виявлено й описано антонімічні відношення в межах емоційно-оцінної лексики на 
основі широкого фактичного матеріалу.

Ключові слова: емотивність, оцінність, оцінка, антонімія, антонім, антонімічні 
утворення, емоційно-оцінна лексика, антонімічні відношення, емоційно-оцінні лексеми.

Емоції – це частина інтелекту людини. а формування свідомості відбувається без-
посередньо в процесі емоційної діяльності. Для вираження психічного та емоційного 
стану мовця використовується емоційно-оцінна лексика. Конотативна лексика служить 
для відображення психічного стану мовця, його ставлення до предмета, об’єкта, адреса-
та мовлення. 

У мовознавчому аспекті вивчення механізму функціонування цих мовних одиниць 
у художньому дискурсі зумовлює особливий інтерес, позаяк дозволяє заглибитися в ху-
дожній світ твору, декодувати й інтерпретувати замисли та наміри письменника [2]. Мо-
вознавці підкреслюють, що слово в художньому тексті саме завдяки унікальним умовам 
функціонування семантично перетворюється та отримує новий, додатковий сенс.

Незважаючи на низку наукових розвідок з досліджуваної теми (Н. М. Бобух, Н. В. Ве-
куа, В. І. Кажан, І. Д. Карпова, М. П. Кочерган, Л. І. Мацько, Л. М. Полюга, О. Д. По-
номарів, М. Я. Саламаха, К. В. Тараненко, Н. В. Гуйванюк, С. Є. Ігнатьєва, Л. С. Козуб, 
Т. А. Космеда, К. О. Кузьменко, О. І. Литовка, А. С. Стадній, І. В. Хачпанова, В. І. Шахов-
ський) нерозв’язаними залишаються ще багато питань, які потребують більш детального 
вивчення. Актуальність теми зумовлена потребою виявити й описати антонімічні від-
ношення в межах емоційно-оцінної лексики на основі широкого фактичного матеріалу.

Мета статті – дослідити емоційно-оцінну лексику як джерело формування антоні-
мічних відношень у мовній системі на прикладі творів Василя Шкляра.

Зазначена мета передбачає розв’язання таких завдань:
1) проаналізувати й узагальнити погляди мовознавців щодо емоційно-оцінної 

лексики та антонімічних відношень; 2) установити типологічні характеристики й кла-
сифікувати емоційно-оцінні лексеми та антоніми; 3) виявити антонімічні відношення, 
що сформовані в межах емоційно-оцінної лексики в мовній системі на прикладі творів 
Василя Шкляра.
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Матеріал дослідження. Джерелами фактичного матеріалу слугували твори Василя 
Шкляра «Чорний Ворон» і «Характерник». Загальний обсяг досліджуваних одиниць – 
1550 емоційно-оцінних лексем і 930 антонімічних пар (суцільна вибірка).

Емоційно-оцінна (конотативна) лексика – це лінгвістичний феномен, особливий ком-
понент, що містить закріплену в лексичному значенні інформацію про емоційне ставлен-
ня до позначуваного предмета чи явища. Лексика з емоційно-оцінними конотаціями – це 
відкритий ряд, який безперервно поповнюється за рахунок оцінного переосмислення 
нейтральних слів і вторинної номінації, а також комбінування мовних елементів [14]. 

Мовним корелятом емоційно-чуттєвого стану людини є категорія емотивності, яка 
дефінується як іманентна властивість мови виражати психологічні або емоційні стани і 
переживання людини [2].

Емотиви тлумачаться як мовні одиниці, у лексичній структурі яких є емоційно-оцін-
не значення і за допомогою яких можна виразити суб’єктивне, емоційно-оцінне ставлен-
ня до об’єкта референції. 

Емотивність може бути основним значенням слова або одним з компонентів конота-
тивного значення. Коли мовець висловлює емоційне ставлення до предмета референта 
об’єктивної дійсності, він експліцитно чи імпліцитно оцінює його, оскільки будь-яка 
усвідомлена емоція – це насамперед ставлення, тобто оцінка [2].

Оцінка – це результат процесу оцінювання. У мові відображається взаємодія дій-
сності та людини в різноманітних аспектах. Одним з них є оцінювальний аспект, тобто 
об’єктивний світ розділяється людиною з погляду його оцінного характеру – добра і зла, 
користі й шкідливості тощо, і це розділення є соціально зумовленим і складним чином 
відображено в мовних структурах [8].

У мовознавстві відомо багато дефініцій поняття оцінки, передусім її визначають як 
закріплене ставлення носіїв мови до позамовного об’єкта й до фактів мови та мовлення. 
Проте Т. А. Космеда обґрунтовує природу оцінки з погляду семантики: «оцінка – це ка-
тегорія, що об’єднує всі засоби, які має сучасна мова у своєму розпорядженні для кате-
горизації й позначення розмаїття оцінних значень, що мотивовані зв’язками між мовцем 
і дійсністю» [5, с. 31; 41].

Передача оцінного ставлення до певних явищ і фактів реальної дійсності – це одна 
з найголовніших функцій, які реалізуються в актах комунікації, тому оцінка виступає як 
універсальна, або трансцендентна, лінгвістична категорія, яка також є одним із основних 
компонентів процесу комунікації [1].

Проте не слід ототожнювати категорії оцінки та емоційності. У мовній системі досить 
рідко вживається раціональна та інтелектуально-логічна оцінка без емоційних відтінків. 
Натомість поширена емоційна оцінка, через те засоби її вираження більш різноманітні 
та виразні. Як стверджує Л. І. Мацько, «емоційність не завжди є експресивною, вона 
може мати нейтральне вираження, а експресивність породжується не тільки емоціями, 
а й мисленням, інтелектом, волею, етикою й естетикою, конкретним світосприйманням 
мовців» [9, c. 189].

Поняття оцінки нерозривно пов’язане з поняттям емоційності та вираженням емо-
ційного ставлення людини до об’єкта висловлювання. 

Емоційно-оцінна лексика може бути представлена іменниками, прикметниками та ді-
єсловами [14]. Але серед усіх частин мови прикметник має найбільший емоційно-оцінний 
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потенціал, адже в предметній, соціальній та духовній сферах існує більше властивостей, 
якостей, прагматичних і емоційних оцінок, аніж самих предметів, подій, осіб, яким вони 
належать або номінально приписуються [4].

Типологію іменників і прикметників з емоційно-оцінними конотаціями описали 
Є. В. Кротевич і Н. С. Родзевич. Саме цю класифікацію ми використали для аналізу 
таких лексем [7].

Усього було проаналізовано 428 (28 %) іменників та 671 (43 %) прикметників. 
Іменники та прикметники з емоційно-оцінними конотаціями мають такі значення 
1) слова, що безпосередньо означають почуття (202 – 18 %): біль, боягузтво, кохання;
2) слова, у значенні яких є оцінка явища, предмета (591 – 54 %): одчайдух, балакучий, 

відчайдушний;
3) слова, у яких емоційне ставлення до предмета або явища виражається граматич-

ними способами, особливими суфіксами та префіксами (306 – 28 %): братчик, довже-
лезний, густющий.

Найбільшою групою проаналізованої емоційно-оцінниї лексики є слова, у значенні 
яких дається оцінка явища, предмета. У картотеці дослідження нараховується 591 лексе-
ма, що позначає оцінку. Це становить 54 % від загального обсягу іменників та прикмет-
ників з емоційно-оцінними конотаціями: – Іуда, – процідив рудий вирлоокий «бебех», 
схоже, що вихрест, але першим повернувся і став навколішки (2, с. 30-31); Втративши 
брата, він став мовчазним і замкнутим (2, с. 394); Симеон Олексійович випив, однак до 
їжі не брався, він і далі стояв зажурений, опустивши очі під сирно, хоч сам Сірко визнав 
його сином царя Олексія Михайловича (1, с. 33).

Другу за чисельністю групу становлять слова, у яких емоційне ставлення до предмета 
або явища виражається граматичними способами, особливими суфіксами та префіксами. 
У тексті функціонують 306 одиниць, що належать до таких лексем; це складає 28 % від 
загальної кількості емоційно-оцінних іменників і прикметників: Ой сину наш, синочку, 
та краще б ми тебе з війноньки виглядали, ніж у таку далеку путь виряджали; Вже без 
тебе будуть сади розцвітати, без тебе буде зозуля кувати, соловейко щебетати, нам 
жалю-горечка завдавати; Комнезамівець і червоноармійці почали переглядатися між 
собою: це що ж виходить, привезли вбитого отамана людям на пострах і глум, а вийшов 
справжнісінький похорон, вийшло таке, ніби Веремія привезли в рідне село, аби з ним 
усі попрощалися і з великою шаною та жалобою провели в останню дорогу (2, с. 121); 
Симеон хотів передати через того посланника листа государеві-батеньку, тому мусив 
відкритися і перед ним (1, с. 51).

202 лексеми входять до групи слів, що безпосередньо означають почуття. Це становить 
18 % від загального обсягу іменників та прикметників з емоційно-оцінними конотаціями: 
У мене, отамане, вселилася така байдужість, наче отут, – Вовкулака ткнув себе в гру-
ди, – я грубезну каменюку ношу (2, с. 117); Кміта востаннє поглянув на своїх химородників, 
жаль підступив йому до двох сердець, які билися в його грудях по обидва боки біля ребер 
(1, с. 66); Навіть під печаттю зажури й сум’яття, як ось тепер, у його міцно стулених 
вустах, у відкритому чистому погляді вгадувалася одержимість (1, с. 239).

Для комплексного аналізу дієслів з емоційно-оцінними конотаціями застосовувати-
мемо класифікацію, апробовану А. С. Стадній [38]. З-поміж дієслів (проаналізовано 451 
(29 %) дієслово) виокремлюємо такі групи: 
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1) слова, що позначають інтенсивність – підсилення висловленого словом поняття 
(35 – 8 %): помчати, доплентати, реготати;

2) слова, що мають емоційні конотації в семантичному значенні (279 – 62 %): хви-
люватися, спохмурніти, непокоїтися;

3) слова, що мають оцінні конотації в семантичному значенні (98 – 22 %): збреха-
ти, ганьбити, накоїти;

4) слова, що відображають уявлення дійсності через словесні образи, які фор-
муються на базі асоціативних зв’язків позначуваного словом предмета з властивостями 
іншого предмета за відмінністю чи подібністю (39 – 8 %): защебетати, кублитися, со-
хнути.

У романі «Чорний Ворон» і «Характерник» вживається 279 дієслів, що мають емо-
ційні конотації в семантичному значенні. У картотеці дослідження це становить 62 % від 
усіх дієслів, що мають емоційно-оцінні конотації: Потім трохи жалкував: може, пога-
рячився? (2, с. 56); Нарешті Симеон поволі підвівся, осіняючи себе хресним знаменням, 
й отець Петро міркував, як би так підійти до нього, щоб не злякати в сутіні храму, 
коли людина ще вся поглинута розмовою з Богом (1, с. 175); Люди зненавиділи гетьмана, 
котрий і в листах своїх став підписуватися «вірний холоп і найнижчий підніжок пре-
світлого престолу московського Івашка Брюховецький» (1, с. 195).

Як свідчить аналіз фактичного матеріалу, у романі функціонує 98 слів, що мають 
оцінні конотації в семантичному значенні, що становить 22 % від загальної кількості 
дієслів з емоційно-оцінними конотаціями: Будь-який окупант преться на чужу землю 
тільки грабувати й визискувати (2, с. 139); Птіцин тріумфував: з бандитським кублом 
у Холодному Яру покінчено (2, с. 96); Значні товариші, курінні отамани славили цареви-
ча й кляли на чому світ московських послів (1, с. 130).

Доволі активно автор використовує групу слів, що позначають інтенсивність. Зага-
лом у досліджуваних текстах функціонують 35 таких лексем, що становить 8 % від усіх 
емоційно-оцінних дієслів: Сірко ще раз угрів Вовкотруба нагайкою, а потім уперіщив 
Іваника, хоч той ні разу не огризнувся і не ховався під сирно (1, с. 102); Гахнув наган – 
Петрусева голова підстрибнула на подушці, і він навіки затих із дірочкою в лобі, навіть 
не зрозумівши, що вони вгледіли на його руках (2, с. 40-41).

У творі активно функціонують слова, що відображають уявлення дійсності через 
словесні образи, які формуються на базі асоціативних зв’язків позначуваного словом 
предмета з властивостями іншого предмета за відмінністю чи подібністю. Їх нарахову-
ється 39 одиниць, що становить 8 % у загальній картотеці емоційно-оцінних дієслів: Я 
ждав її надворі поодалік, хвилюючись, щоб нас не арештували за самовільний перехід 
кордону, і покладав надію на те, що моя пташка щебече польською мовою (2, с. 311); Він 
за нею сохне (1, с. 58).

Між емоційно-оцінними словами можуть утворюватися антонімічні відношення. Про-
тилежність семантичних значень слів може виявитися лише у співвідносних поняттях, що 
перебувають у взаємній залежності й характеризують явище одного плану. Протиставлен-
ня мовних одиниць можливе, якщо в кожній з них наявна спільна семантична основа [13].

Обов’язкова умова антонімічних відношень між емоційно-оцінними словами поля-
гає в наявності в їхніх значеннях таких ознак, яким властива своєрідна шкала якісних чи 
кількісних змін, перехід у крайню протилежність [3].
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Головними ознаками антонімів є наявність антонімічного заперечення та здатність 
викликати асоціації за тотожністю і відмінністю значень. Окрім протилежності в зна-
ченнях, антоніми мають також відмінності в граматичній характеристиці, у лексичній 
сполучуваності, у частотності вживання, широті функціонування та в порядку слів [13].

У сучасному мовознавстві виділяють такі критерії антонімічності для емоційно-
оцінних слів:

1) семантична спільність, яка виявляється в тому, що антоніми виражають одне й 
те саме родове поняття, характеризують явище одного плану, тобто мають архісему, або 
спільну сему, у своїх значеннях;

2) наявність протилежної семантики: усі члени антонімічного протиставлення ви-
значаються як лексико-семантичні одиниці мови саме цим протиставленням;

3) повний або частковий збіг валентності слів-антонімів: здатність їх уживатися 
в однаковому, аналогічному контекстуальному оточенні, що випливає з критерію семан-
тичної спільності, характеристики явища одного плану;

4) утворення словотворчих гнізд;
5) регулярне протиставлення в мові й у мовленні.
Антоніми в межах емоційно-оцінної лексики існують тому, що в самій дійсності та в 

людських стосунках спостерігаються предмети, явища, дії, ознаки з протилежними якіс-
ними, кількісними, просторовими й часовими властивостями [40].

У мові романів «Чорний Ворон» і «Характерник» було виявлено і проаналізовано 
930 антонімічних пар. Для комплексного дослідження цих лексем ми використали кла-
сифікацію за поняттєво-семантичними зв’язками (залежно від типу протилежності), яку 
запропонували М. П. Кочерган [6] та О. О. Романова [10; 11].

У межах картотеки досліджуваної емоційно-оцінної лексики було виділено такі типи 
антонімічних відношень:

1) контрарні (5 – 1 %): крижаний – холодний – теплий – гарячий, льодяний – холод-
ний – теплий – гарячий, молодий – підстаркуватий – старий, холоднючий – холодний – 
теплий – гарячий, юний – підстаркуватий – старий;

2) комплементарні (842 – 90 %): одчайдух – боягуз, безжальний – милостивий, 
устидати – похвалити;

3) векторні (12 – 1 %): розпружитися – напружитися, застрашений – безстраш-
ний, недовірливий – легковірний;

4) контрадикторні (54 – 6 %): сміливий – несміливий, спокій – неспокій, довіра – 
недовіра.

Найбільшою групою антонімів є комплементарні. У картотеці дослідження нарахо-
вується 842 комплементарні антонімічні пари. Це становить 90 % від загального обсягу 
досліджуваного матеріалу: Відтоді добра матуся почала дивитися на сина вовком (1, 
с. 38) – Небезпека, вважай, минула, міг би нарешті отямитись, але зла воля, упіймавши 
чоловіка на слабині, причепилася, як реп’ях (2, с. 262); Я навіть переконаний, що Зірка 
несла його рівно і легко, бо добрий кінь завжди відчуває свого вершника, добрий кінь, по-
вірте мені, уміє відчути запал і радість боротьби (2, с. 19) – У мене, отамане, вселилася 
така байдужість, наче отут, – Вовкулака ткнув себе в груди, – я грубезну каменюку 
ношу (2, с. 117); Тхорик, який першим проробив у стелі дірку й припав до неї жадібним 
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оком, не міг зрозуміти, що там відбувається (1, с. 154) – Зате щедрим виявився Гризло 
(2, с. 46).

Як свідчить аналіз фактичного матеріалу, у романах функціонує 54 пари контрадик-
торних антонімів, що становлять 6 % від загальної кількості антонімічних пар: Кирик, 
задоволений, ішов далі до Пластунівського куреня або до Сірка (1, с. 156) – Бачимо, як ви 
трудитесь, – я показав очима на «будуар». – Через те й прес ваш сухий, і дівка незадово-
лена (2, с. 409); І вони один поперед одного розповіли послам, що козаки величають само-
званця царевичем, мовляв, їм сам Сірко наказав оберігати й славити государевого сина, 
хоч вони й без кошового знають, як треба поводитися з його величністю (1, с. 87) – Що 
у вас за звичай такий – неславити та оббріхувати тих, кого ви не бачили (1, с. 126); Це 
було знов-таки неприємне доручення для ієромонаха, але він добре знав, що віру, як і дух, 
треба постійно зміцнювати (1, с. 183) – Дражливо приємний, але невгаданий (2, с. 22).

У творах функціонують 12 пар векторних антонімів. Це становить 1 % від загального 
обсягу антонімічних одиниць: Пустивши бульби, Дереза розпружився й поволі пішов під 
воду, помандрував туди, де копошилися раки, а жаби згоряли від нетерпіння, кому б його 
дати цицьки (2, с. 131) – Враз її погляд ковзнув мимо нього, напружився (2, с. 127); Ні, 
не було у нас зовсім страху, він звітрився разом з надією, бо коли в чоловіка уже й надія 
пощезла, то який може бути страх? (2, с. 10-11) – Ніщо так не придушує чоловіка, як 
безнадія (2, с. 53); Черниця пояснила йому свою цікавість тим, що він їй дуже сподо-
бався, що вона вже не може жити самими молитвами, бо її грішна природа вимагає 
свого… (2, с. 367) – І цей непорочний, майже святий та безгрішний Лук’ян Андрієць по-
чав привселюдно соромити кальниболотців, обзивати їх гайдамаками і лиходіями, бо це 
вони, мовляв, чинять розбої довкола Січі, вони вже не раз грабували московських людей, 
навіть послів, які приходили на Запорожжя (1, с. 111).

У мовній системі романів «Чорний Ворон» і «Характерник» функціонує 5 контр-
арних антонімічних рядів, це становить 1 % від загальної кількості антонімічних пар у 
картотеці дослідження: Добропорядний совєтський воєнком, заслуживши законну від-
пустку, їхав з молодою дружиною та семимісячним чадом у гості до своєї любої тещі 
аж у прикордонне містечко Дунаївці (2, с. 277) – Ми вступили до сіней і ще раз постука-
ли, а тоді вже зайшли до хати й побачили на ліжку під грубою підстаркуватого сивого 
чоловіка (2, с. 305) – Правду кажуть старі запорожці: не лякайся того, що можеш 
побачити, бійся невидимого твоєму оку (1, с. 9); Вода була така холоднюча, що кольки 
шпигали аж до кісток, але, слава Богу, глибина діставала мені трохи вище колін, тому 
за кільканадцять секунд ми вже ступили на протилежний берег (2, с. 307) – Олексій Ми-
хайлович споглядав страту з холодним спокоєм і навіть завважив помилку заплічного 
майстра (1, с. 287) – На подзьобаному обличчі гайдамаки вималювалася така здивована, 
така тепла усмішка, ніби наш вимощений соломою віз був віфлеємськими яслами, де 
щойно народилося дитятко (2, с. 290) – Оце і є твоє, Вороне, щастя – коротке, мов сон, 
мов та колискова казка, яку співає ця жінка, що явилася тобі на часину із казки, – за-
паморочлива хмара огорнула мене, зелена й гаряча, і я побачив в одному світлі і світі 
цю чарівну жінку і це незвичайне дитятко, й казкового котка в черевичках із лободи, ба 
навіть панотець, що раптом став на порозі з колискою в руках, видався мені волхвом, що 
завітав сюди з дарами на знак зорі вечорової (2, с. 298).
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У романах «Чорний Ворон» і «Характерник», крім загальномовних, загальновжи-
ваних, узуальних, уживаються й контекстуальні, чи індивідуально-авторські антоніми.

Індивідуально-авторська антонімізація слів пов’язана з трансформацією лексичного 
значення одного з членів протиставлення під впливом семантичних властивостей друго-
го члена антонімічної пари. Авторські контекстуальні антоніми своєрідні та особливі 
тим, що набувають незвичної семантики, не властивої їм у загальнонародному викорис-
танні. Неоднорідні антонімічні компоненти, що можуть бути семантично і стилістич-
но подібними, використовуються для створення образів, пожвавлення авторської мови. 
Формування авторських антонімів безпосередньо пов’язане зі змістом твору і є важли-
вим елементом індивідуально-художнього стилю письменника [16]. 

У творах функціонує 17 пар таких лексем, що становлять 2 % від загального обсягу 
досліджуваного матеріалу: Бачив лишень, як незадовго перед тим він тінню прошмигнув 
до вартівника, що стовбичив у скверику на підступах до станційного приміщення, як 
блиснула в темряві його шабелина (2, с. 135) Він сам десь винишпорив коротку шаблю-
палаша і вихав нею так спритно й моторно, що та шабелька мерехтіла в його руці, мов 
млинок (2, с. 134). 

Отже, вивчення слова в контексті дозволяє якнайповніше з’ясувати його семанти-
ку, конотативне забарвлення, особливості вживання, адже лише текст та відображена в 
ньому ситуація дійсності дає можливість повністю виявити емоційно-оцінний потенціал 
лексеми. 

У романах «Характерник» і «Чорний Ворон» основними засобами вираження емо-
ційно-оцінної лексики є іменники, прикметники, дієслова. Саме такі одиниці виража-
ють поняття емотивності та оцінності. 990 емоційно-оцінних слів увійшли в антонімічні 
пари. З них: 502 прикметники, 274 дієслова, 214 іменників, тобто понад 64 % конотатив-
них лексем стали джерелом формування антонімічних відношень.

Результати цього дослідження можна використати при читанні курсів сучасної укра-
їнської мови та загального мовознавства, у практиці викладання української мови, пере-
кладацькій діяльності, лінгвістичних спецкурсах, спецсемінарах та тренінгах.

Перспективи дослідження: виокремити й проаналізувати емоційно-оцінні лексеми як 
джерело формування синонімічних відношень в українській літературній мові. 
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У статті досліджується в лінгвоімагологічному аспекті бачення відомого росій-
ського письменника-публіциста Михайла Єфремовича Кольцова іспанських звичаїв та 
традицій у період його перебування в революційній Іспанії 1936-1939 рр. 

Ключові слова: лінгвоімагологічний аналіз, оцінка, М. Є. Кольцов, іспанські звичаї, 
іспанські традиції.

В період глобалізації та стирання кордонів між державами спостерігається інтеграція 
та уніфікація культур. Цей процес призводить до оцінювання та аналізу стереотипів та 
бачення одних народів іншими. Мова як дзеркало культури формує образи одних народів 
у сприйнятті іншими, відображає національну картину світу. Отже, вивчення вербалі-
зованих форм образів одних народів у свідомості інших є досить актуальним. Метою 
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даної статті є аналіз в лінгвоімагологічному аспекті оцінки іспанських звичаїв та тради-
цій російським письменником-публіцистом М. Є. Кольцовим.

Проблема вивчення менталітету іспанців, їх живопису, історії, літератури розгля-
дається у великій кількості наукових праць. Так, дослідниця М. В. Ларіонова вивчала 
взаємовідносини Іспанії та Росії у газетно-публіцистичному дискурсі [6], А. А. Козло-
ва досліджувала образ Іспанії в літературі, а саме у російській прозі XV-XVIII ст. [3],  
А. К. Коньонкова проаналізувала образ Іспанії в російському живописі другої половини 
XIX – початку XX ст. [5]. Н. Г. Панченко та Є. В. Катаєва-Мякінен [2] розкрили образ 
Іспанії та іспанців очима російських мандрівників XIX ст.

Дане дослідження проводиться у руслі лінгвоімагології як нового напрямку сучасно-
го мовознавства, основоположник його професор Л. П. Іванова зазначає: «Лінгвоімаго-
логія – новий напрям мовознавства в рамках теорії комунікації, завдання якого відобра-
зити образ, імідж (звідси термін) одного народу або країни в мовній свідомості іншого 
народу; його вербалізацію і досліджує лінгвоімагологія» [1, с. 148].

Прибувши до Іспанії, М. Є. Кольцов прагне побачити якомога більше. Але, безумов-
но, увагу людини приваблює те, що відрізняється від його звичного життя. 

Перш за все – це їжа: «Ужинал в таверне позади Параллело. Дали зеленых соленых 
маслин, каракатицу в собственном чернильном соку, баранину с луком, сыр и хорошее 
простое вино из бочки» [4, с.33], «Обед будет чудесный – баранина уже жарится на 
угольях, вино изумительное, фруктов таких нигде не сыскать» [4, с.36]. Звертаємо ува-
гу на безсполучникове перерахування однорідних членів речення, яке відіграє функцію 
інтенсифікації змісту та надає експресивного відтінку. Епітети хорошее простое вино 
додають виразності та експресивності висловлюванню. Протиріччя вражень очевидні та 
надають високу оцінку «вино изумительное», «фруктов таких нигде не сыскать». Також 
відразу зрозуміло, що іспанське меню кардинально відрізняється від звичного для автора 
меню: «зеленых соленых маслин, каракатицу в собственном чернильном соку».

Ще одна яскрава традиція, яка привернула увагу автора – це корида. М. Є. Кольцов 
вражений тим, що навіть війна в країні не завадила іспанцям зібратися на недільну ко-
риду. Не дивлячись на обстріли, публіка заповнила місця амфітеатру: «Часа через два о 
налете стало известно по всему городу. Но очередная воскресная коррида (бой быков) 
все-таки собрала свои двадцать пять тысяч зрителей. Никого не смутили и высокие 
цены – коррида благотворительная. Цікавим постає факт співвідношення вбивства, тоб-
то кориди, з благодійністю. 

Над переполненным открытым амфитеатром появляется самолет. Публика встре-
воженно жужжит, но это только маленькая спортивная машина. Она петлит, што-
порит и бросает листовки. Все-таки это безумие – собираться так, не боясь авиации, 
в традиционный, точно назначенный час. Или, может быть, в воскресенье, в четыре 
пополудни, в час корриды, гражданская война приостанавливается?..[4, с.70]. Вживан-
ня риторичного запитання має дуже сильну стилістичну функцію привернення уваги чи-
тача. Автора вражає сила традицій в Іспанії, що допомагає йому виразити свою оцінку 
цьому дійству: Все-таки это безумие.

М. Є. Кольцов також помічає відмінну традицію похоронних процесій в Іспа-
нії: «По улицам проходят похоронные процессии. Мертвецов привозят с фронта или 
откапывают под развалинами домов, где шли бои. Павших бойцов несут в гробах не 
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горизонтально, а вертикально, и мертвые, как бы стоя, призывают живых продо-
лжать борьбу. Вслед за похоронами несут растянутые одеяла и простыни – публика 
щедро швыряет в них серебро и медь для помощи семьям убитых» [4, с.21]. Дивує автора 
те, що «Павших бойцов несут в гробах … вертикально» і, що «Вслед за похоронами не-
сут растянутые одеяла и простыни». 

Образ батьківщини не залишає М. Є. Кольцова, і навіть, описуючи іспанські могили, 
автор робить порівняння з російськими за допомогою парцеляції, яка є доказом схви-
льованості мовлення: «Наша процессия такая же. Человек тридцать. Идти недалеко. 
Вот уже ограда муниципального кладбища. Гроб проносят по дорожкам. Могила при-
готовлена, узкая, твердая, бетонированная щель. Наши могилы в России шире, мягче, 
прохладнее. Гроб опускают – из бетонной дыры вырывается облако сухой, удушливой, 
известковой пыли. Минуты тишины, все стоят с поднятыми кулаками – это последний 
привет, и память о погибшем, и залог будущей борьбы» [4, с.154]. Іспанська могила оці-
нена негативно «узкая, твердая, бетонированная щель». Вживання слова дыра (глухое 
место, захолустье, за С.И. Ожеговым) також додає негативного забарвлення. Натомість 
російська могила оцінена абсолютно позитивно «Наши могилы в России шире, мягче, 
прохладнее». Епітети узкая, твердая, шире, мягче, прохладнее допомагають візуалізува-
ти опис. Зображення похоронної процесії виражається номінативними та безособовими 
реченнями, які розставлені у послідовності один за одним та володіють великою експре-
сивністю. Нашу увагу, також, привернув символ піднятих кулаків, який інтерпретуємо як 
знак нескореності у боротьбі.

Очевидно, що в різних регіонах Іспанії похоронний процес відрізнявся, про що свід-
чить наступна цитата: «Гробы на этом кладбище не зарывают в землю, а вставляют в 
бетонные ниши, в два этажа. Смотритель кладбища проверил документы из больницы, 
закрыл крышку и запер. Странный обычай в Испании: гроб запирают на ключ» [4. с.238]. 
Автор помічає ще одну похоронну традицію Іспанії, яка відрізняється від традиції СРСР: 
домовини закривають на ключ. Епітет странный підкреслює те, що М. Є. Кольцов не 
розуміє цього звичаю. Однорідні члени речення створюють ефект динамічності та буден-
ності дій трунара на цвинтарі: проверил документы из больницы, закрыл крышку и запер. 

Сприймаючи світ крізь призму радянської людини, М. Є. Кольцов помічає, що навіть 
квіти на похоронах в Іспанії відрізняються від квітів на похоронах в Радянському Со-
юзі: «Вакханалия пестрых южных цветов бушует кругом его бледного, потемневшего 
лица. На севере цветы умеют принимать скорбный, похоронный вид. Здесь они буйно и 
страстно кричат о жизни, опровергают смерть» [4, с.394]. Згідно з тлумачним слов-
ником С. І. Ожогова: вакханалия – крайняя степень беспорядка, неистового разгула [7]. 
Тобто, квіти здаються автору безладними. Персоніфікація Вакханалия пестрых южных 
цветов бушует додає експресивності даному висловлюванню. Звертаємо увагу на слово 
бушует – о стихии, чувствах: проявляться с необычайной силой [7]. Помічаємо антитезу 
пестрых южных цветов… его бледного, потемневшего лица – життя протиставляється 
смерті. Епітети скорбный, похоронный експресивно описують характер квітів під час по-
хоронних процесій у СРСР. Навпаки, в Іспанії квіти виступають уособленням життя. 

М. Є. Кольцов звертає увагу на традиції іспанських солдат в одязі: «И, конечно, оде-
яло. С одеялом испанский солдат не расстается, всюду носит его с собой. Это мо-
жет показаться для нас комичным, но ведь здесь почти не знают шинелей» [4, с.273]. 
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Номінативним реченням на початку цитати автор вказує на те, що привернуло його увагу: 
И, конечно, одеяло. Вставне слово конечно підтверджує, що покривало було невід’ємним 
атрибутом солдатського одягу в Іспанії. Інверсія у наступному реченні знову робить ак-
цент та покривалі, ставлячи його у експозицію: С одеялом испанский солдат не расста-
ется. Даний стилістичний засіб доводить, що автор був досить вражений даною тради-
цією та відразу порівнює її з традиціями в СРСР. Дивує автора і той факт, що в Іспанії не 
знали про шинель – в России во 2-й половине 19 в. мужское пальто свободного покроя с 
меховым воротником и пелериной [7]. Очевидно, в силу субтропічного клімату в Іспанії 
у людей не було потреби у теплому верхньому одязі, на противагу кліматичним умовам 
СРСР. 

М. Є. Кольцов зауважує, що іспанці з повагою та шаною ставляться до своїх свят: 
«Во время обеда и ужина в Испании не воюют. Особенно в рождественскую ночь!» [4, 
с.280]. Вживання неозначено-особового речення у якому опущено виконавця дії: Во вре-
мя обеда и ужина в Испании не воюют вказує на те, що дія не воюют є дуже важливою 
та стосується багатьох осіб, тобто має відношення до усіх іспанців. Даний тип речення 
передає думку динамічніше та експресивніше. Окличне номінативне речення: Особенно 
в рождественскую ночь! робить акцент на святі Різдва. 

Отже, проаналізувавши опис звичаїв та традицій Іспанії, можна зробити висновок, 
що автор пройнявся специфічною атмосферою іспанських звичаїв та традицій. В усіх 
наведених вище цитатах М. Є. Кольцов підмічає відмінні риси іспанської культури, які 
проявляються в їжі, ритуалах, побуті та одязі. Автор оцінює іспанські звичаї та традиції 
позитивно, але крізь свою власну ментальність, порівнюючи з реаліями на батьківщині. 
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КАТЕГОРІЯ РОДУ НІМЕЦЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ МЕДИЧНИХ 
ТЕРМІНІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПЕРЕКЛАДОВОГО ТЕРМІНОЗНАВСТВА

Запропоновану розвідку присвячено десимулякризації категорії роду в українській 
медичній термінології крізь призму перекладового термінознавства. Доведено, що спо-
творення лінгвістичного коду та ілюзія його нормативної еквівалентностi спричинили-
ся до панівного становища родових термінологічних симулякрів. Опріче німецько-укра-
їнської перекладної літератури до розвідки залучено відповідні лексикографічні дже-
рела, вивчання яких засвідчує ненормативність чоловічого роду для медичних термінів 
грецького походження на -is. Задля стандартизації української медичної термінології 
проілюстровано дію закону вирівнювання парадигми роду.

Ключові слова: категорія роду, медична термінологія, переклад, перекладове термі-
нознавство, термінологічний симулякр, стандартизація медичних термінів.
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Порушувана в статті проблематика має безпосередню причетність до категорії 
роду німецьких та українських медичних термінів головно грецького походження. Не-
спростовна нагальність зіставляння та порівнювання медичних термінів обох мов поля-
гає у здійсненні термінологічної десимулякризації крізь призму перекладового терміноз-
навства. Саме тому матеріялами для розвідки слугували німецько-українська перекладна 
медична література та відповідний лексикографічний доробок. Мета провадження цього 
дослідження полягає у викриванні нетипових та неприродних для української мови родів 
медичних термінів. Об’єктом цієї розвідки є німецькі та українські медичні терміни, а 
предметом – симуляційність українських рівнозначників. Оскільки запропоноване до-
слідження передбачає зіставну історичну реконструкцію роду медичних термінів, воно 
ґрунтується на діяхронній методі, якій своєю чергою підпорядковуються порівняльно-зі-
ставна та описова методи, що уможливлюють повернення українським термінам їхнього 
питомого роду.

Розслід останніх досліджень і публікацій. У контексті симуляційної природи відпо-
відників необхідно зауважити, що термінологічним (у цій розвідці також родовим) симу-
лякром вважається «стороннє тіло, що видає себе за природний і повновартісний «ор-
ган» української медичної терміносистеми» [7, с. 116]. Дещо згодом було зауважено, що 
термінологічним симулякром є «мовний відбиток колоніяльного дискурсу в українській 
терміносистемі у вигляді терміна, уподібненого до структурних і семантичних зразків 
російської мови» [6, с. 60]. Промовистим прикладом може слугувати лексема біль, що, 
на думку укладачів «Німецького словника синонімів і варіянтів медичної термінологіч-
ної системи» (2015) [9], неодмінно повинна бути жіночого роду замість нормативного 
чоловічого:

613 Darmschmerz m, Enteralgie f, Enterodynie f, Leibschmerz m – кишечна біль.
Лексему біль у неприродному для неї жіночому роді подано також у щонайменше та-

ких словникових статтях: 639, 2637, 2639, 2888, 3199, 3236. Беручи до уваги повторюва-
ність спотвореного лінгвістичного коду в низці словникових статей, без пересади можна 
ствердити, що тут мовиться про беззаперечну стихійність термінологічних симулякрів, 
адже така модель патетично поглинула нормативного відповідника та започаткувала своє 
безупинне репродукування [6, с. 62].

Виклад основного матеріялу. Найсимулятивнішими українськими (не)відповідни-
ками можна правно вважати ті терміни, що в досліджуваних мовах були запозичені з 
грецької та закінчуються на -is. Щодо німецьких термінів, то вони послідовно мають 
жіночий рід: напр., die Narkose, Prognose, Analyse, Phase, Hypothese. В українській 
мові панує одначе родова термінологічна неоднорідність, бо ж часто вживаються фор-
ми наркоз, прогноз, аналіз, але фаза та гіпотеза. Причина такої неоднорідности поля-
гає передусім в ухваленні академічних Правописів 1933 та 1945 років, а також в опри-
людненні «Медичного термінологічного бюлетеня» (МТБ) 1934 року [5]. Останній, як 
відомо, «спричинився до очевидного уподібнення української медичної термінології до 
термінології російської» [7, с. 117]. Автори статті «За радянську медичну термінологію» 
(В. Ярошенко, І. Кириченко), що подається перед переліком термінів у МТБ, спостере-
гли, що українські відповідники до російських термінів на -оз, -из (лат. -osis, -esis тощо) 
мають у раніше виданих словниках закінчення -а, «хоч масова жива українська мова цих 
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закінчень не знає… У цих закінченнях термінів на -оза ми вбачаємо ту саму полонізацій-
ну тенденцію, яка йде всупереч із живою масовою мовою» [5, с. 12].

Твердження радянських мовознавців щодо полонізаційних процесів в українській 
термінології спростував Іван Огієнко: «в мові польській чимало з цих слів роду чоловічо-
го, напр.: адрес, атак, афіш, бронз, ваканс, папєрос, пудер, флєт і т. ин. А це вказує, що 
процес фемінізації в українській мові – самостійний» [4, с. 47]. Варто також зауважити, 
що навіть грецькі слова на -ма в українській мові мають жіночий рід, напр., аксіома, 
проблема, система тощо, в польській – чоловічий, а в німецькій – ніякий [4, с. 47–48].

Щоб спростувати закиди радянських мовознавців, що мають причетність до фахових 
медичних словників, бо ж вони послідовно подають природно засвоєні форми жіночого 
роду, до цієї розвідки необхідно залучити перекладну літературу. Пропоную розглянути 
деякі приклади відтворювання виучуваних термінів у перекладі німецького підручника 
з ембріології Оскара Гертвіґа «Die Elemente der Entwicklungslehre des Menschen und der 
Wirbeltiere» [11] (укр. «Елементи ембріології людини та хребтовців» [3]), що його здій-
снив О. Черняхівський 1928 року:

1. Die knorpelige Wirbelsäule entwickelt sich durch histologische Metamorphose aus 
embryonalem Bindegewebe, … [11, с. 396].

Хрящовий хребет розвивається через гістологічну метаморфозу [а не гістологіч-
ний метаморфоз] з ембріональної злучної тканини, … [3, с. 406].

2. Aus einer Anastomose zwischen der Nabelvene und dem Herzende der unteren Hohl-
vene entsteht an der unteren Flache der Leber der Ductus venosus Arantii, was eine Teilung des 
Nabelvenenblutes in zwei Strombahnen zur Folge hat [11, с. 395].

З анастомози [а не анастомозу] між пуповою веною та серцевим кінцем нижньої 
порожньої вени на спідній поверхні печінки виникає ductus venosus Arantii, і через те кров 
пупових вен поділяється на два струмки [3, с. 405].

Значно промовистішим доказом симуляційної природи чоловічого роду в досліджу-
ваних термінах грецького походження може слугувати науковий доробок С. Генеса. 1931 
року в своїй рідномовній праці під назвою «Медицина та діялектичний матеріялізм» 
[2] він послуговувався іменниками жіночого роду: напр., аналіза, синтеза [с. 7], хлоро-
за, туберкульоза [с. 64], діягноза [с. 119]. Одначе вже в перекладі підручника Адольфа 
Штрюмпеля «Lehrbuch der speziellen Pathologie und Therapie der inneren Krankheiten» 
[13], що вийшов друком 1937 року за редакцією С. Генеса під назвою «Підручник спе-
ціяльної патології і терапії внутрішніх хвороб» [10], повсюдно панує накинутий радян-
ськими мовознавцями чоловічий рід:

1. Die Tuberkulose des Darmes ist in den meisten Fällen eine sekundäre Erkrankung 
und Teilerscheinung einer im Körper ausgebreiteten Tuberkulose [13, с. 611].

Туберкульоз кишок в більшості випадків являє собою вторинне захворіння і частин-
ний прояв поширеного в організмі туберкульозу [замість поширеної … туберкульози] 
[10, с. 179].

2. Denn in der Tat sind ihre Ergebnisse so wichtig und oft so entscheidend für die Dia-
gnose, … [13, с. 515].

Його результати мають таке важливе і часто вирішальне значення для діагнозу 
[замість діягнози], … [10, с. 48].



317

Як уже видно з поданих прикладів, нормативна туберкульоза 1931 року обернулася 
1937 року на термінологічного симулякра туберкульоз (діягноза – на діагноз тощо), що 
об’єктивно засвідчує з’явище межитекстової родової термінологічної неоднорідности в 
працях однієї людини.

Оскільки матеріялом для розвідок перекладового термінознавства може правно 
слугувати перекладна лексикографічна література, уваговартним для цього досліджен-
ня стане також досі недосліджуваний «Малий німецько-український медичний словник» 
[12], якого було опубліковано в Берліні 1944 року, себто через 10 років після оприлюд-
нення МТБ. Словника уклав проф. д-р Павль Естерле, а українським перекладом клопо-
тався Р. Смик. У контексті виучуваної категорії роду необхідно зауважити, що терміни 
грецького походження на -is у цьому словнику мають притаманний для української мови 
жіночий рід. Наприклад:

Aktinomykose актиномікоза f
Ananlyse розклад m, розбір m, аналіза f
Fehldiagnose хибна діягноза f
Отже, беручи до уваги, неприродність чоловічого роду виучуваних лексем, про-

поную послугуватися законом вирівнювання парадигми (себто законом аналогій), аби 
внормувати принципи відтворювання чужомовних слів на -is українською мовою та по-
сприяти подальшій стандартизації української медичної термінології (див. Табл. 1.):

Грецькі елементи Відтворювання 
українською мовою

Приклади

-asis -аза ателектаза, флебостаза (бо фаза, 
фраза)

-esis -еза протеза, анамнеза (бо генеза, 
гіпотеза, теза)

-iasis -яза літіяза, мідріяза, нефролітіяза, 
трихіяза

-isis -иза рахішиза (бо криза)
-osis -(ь)оза левкоцитоза (а не лейкоцитоз), 

мікоза, туберкульоза
-ysis -іза аналіза, симфіза, фаголіза

Табл. 1. Закон вирівнювання парадигми роду

Отже, послуговуючись подібними термінами, необхідно завжди зберігати притаман-
ний та цілком природний для них жіночий рід.

Попри те необхідно зазначити, що, як вважає Іван Огієнко, «кілька слів іще позо-
сталися без зміни, без кінцевого -а, напр. анабазис, Апокаліпсис, катихизис (а не кате-
хизм), – це слова чоловічого роду, яких процес фемінізації роду ще не переміг» [4, с. 48]. 
Одначе вже сьогодні, на думку укладачів «Термінологічно-правописного порадника для 
богословів та редакторів богословських текстів», термін катехиза є адаптованішим 
варіянтом катехизису [8]. А на сайті греко-католицького аналітичного видавництва «Па-
тріярх» можна віднайти: «В третій групі є тільки одна книга апостола Івана, яку звуть 



318

пророчою книгою Нового Завіту – Одкровення або Апокаліпса, що нею замикається 
список-канон усіх книг св. Письма». Ба більше, серед поетичних рядків Юрія Андру-
ховича читаємо: «Маленька апокаліпса на ринковому пляці» [1]. Отож, як видно вже з 
поданого матеріялу, грецькі іменники жіночого роду на -is в українській мові, подібно до 
німецької, повинні бути жіночого роду, оскільки «фемінізація роду иншомовних слів – це 
нормальний історичний процес в українській мові» [4, с. 53], що «зовсім себе вирівняє й 
запанує, якщо не буде насильного спинення його» [4, с. 47]. 

Висновки. Результати провадження цієї розвідки дають низку неспростовних під-
став стверджувати, що терміни грецького походження на -is в українській мові повинні 
бути жіночого роду. Їхня маскулізація (очоловічення) є вислідом політики радянської 
влади, спрямованої на суцільне уподібнення українських термінів до термінів російсько-
го ґатунку. Звідси випливає, що досліджені родові термінологічні симулякри, будучи 
рушійною силою ідеології влади, мають винятково політичний характер. Перспективну 
розвідку в річищі перекладового термінознавства необхідно присвятити иншим родовим 
симулякрам у медичній термінології.
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КАТЕГОРИЯ РОДА НЕМЕЦКИХ И УКРАИНСКИХ МЕДИЦИНСКИХ 
ТЕРМИНОВ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ПЕРЕВОДНОГО ТЕРМИНОВЕДЕНИЯ

Предложенное исследование посвящено десимулякризации категории рода в украин-
ской медицинской терминологии сквозь призму переводного терминоведения. Доказано, 
что искажение лингвистического кода и иллюзия его нормативной эквивалентности 
стали причиной господствующего положения родовых терминологических симулякров. 
Кроме немецко-украинской переводной литературы, в исследовании используются со-
ответствующие лексикографические источники, изучение которых свидетельствует 
о ненормативности мужского рода медицинских терминов греческого происхождения 
на -is. Для стандартизации украинской медицинской терминологии проиллюстрировано 
действие закона выравнивания парадигмы рода.

Ключевые слова: категория рода, медицинская терминология, перевод, переводное 
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GENUS OF GERMAN AND UKRAINIAN MEDICAL TERMS THROUGH THE 
PRISM OF TRANSLATION-ORIENTED TERMINOLOGY

The article deals with desimulacrisation processes of the genus category in Ukrainian 
medical terminology through the prism of translation-oriented terminology. It gives a detailed 
analysis of the distortion of the linguistic code and the illusion of its normative equivalence 
that have caused the dominant position of gender terminological simulacra. In addition to 
German-Ukrainian translation literature, the research involves relevant lexicographic sources, 
the study of which testifies to abnormality of the imposed masculine medical terms of Greek 
origin in -is. The backbone in this study is the method of historical reconstruction, as it makes 
it possible to study the history of involving abnormal terms in the discourse of medicine, which 
serve as the basis for the standardization of medical terminology. The results of the research 
shed light on the alignment law of the gender paradigm.
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БЕЗЭКВИВАЛЕНТНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С 
«ПИЩЕВЫМ» КОМПОНЕНТОМ В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

КАК ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНТАЛИТЕТА 

В статье – с целью выявления общего и национально-специфичного в семантике 
идиом двух неродственных языков – анализируются фразеологические единицы русско-
го и китайского языков с «пищевым» компонентом. При этом фразеологизмы тракту-
ются как языковые единицы, содержащие лингвокультурную информацию и тем самым 
передающие своеобразие национально-языковых картин мира. Установлено, что осо-
бенности менталитета и образа жизни нации наиболее явно и многогранно передают 
фразеологизмы, принадлежащие к группе безэквивалентных.

Ключевые слова: фразеологические единицы, семантическое поле «пища», 
безэквивалентная лексика, русистика, китаистика.

Научный интерес к исследованию фразеологических единиц (далее – ФЕ) в линг-
вокультурном и / или этнолингвистическом аспектах в последние десятилетия законо-
мерно возрастает, что обусловлено важной ролью этих языковых единиц в представле-
нии национально-языковых картин мира. Актуальность подобного рода исследований 
обусловливается в первую очередь выдвижением на ведущие позиции в современном 
языкознании антропоцентрической парадигмы, в рамках которой как когнитивные 
процессы, так и разного рода лингвокультурные явления оказываются объектами при-
оритетного рассмотрения. Группа ФЕ с так называемым «пищевым» компонентом за-
нимает во фразеологическом фонде любого языка особое место – как одна из наиболее 
непосредственно связанная с жизнью любого народа и. соответственно, разносторонне и 
полно отражающая особенности сложившихся в том или ином национальном коллективе 
традиций, быта и т. п.

На особенности ФЕ, относящихся к семантическому полю «пища» в русском, бело-
русском, украинском, английском, немецком, французском, вьетнамском языках, уже об-
ращалось внимание в работах таких исследователей, как В. В. Воробьёв [3], Э. Гашимов 
[4], М. Л. Ковшова [6], В. Н. Топоров [10] и др. Некоторые попытки сопоставительного 
анализа русских и китайских фразеологизмов семантического поля «пища» также пред-
принимались, однако они носят достаточно фрагментарный, не систематизирующий ха-
рактер. 

Цель настоящей статьи – выявить некоторые общие и национально-специфичные 
черты в семантике ряда идиом с «пищевым» компонентом двух неродственных языков – 
русского и китайского. Объектом исследования в данном случае являются преимуще-
ственно ФЕ, принадлежащие в обоих языках к числу безэквивалентных, к которым, вслед 
за Цзян Сипин, мы относим фразеологизмы, не имеющие идентичных или аналогичных 
соответствий в языке перевода [11: 14]. Исследователи чаще всего выделяют в сфере 
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фразеологии 2 типа безэквивалентных единиц: 1) ФЕ, содержащие в своём составе 
безэквивалентную лексику (слова – обозначения некоторых характерных реалий, имена 
собственные; архаизмы и т. д.); 2) ФЕ-лакуны, т. е. устойчивые сочетания, референты 
которых существуют в сопоставляемых языках, однако одним из них эти референты 
зафиксированы в составе идиом, а другим – нет.

Следует отметить, что лакунарность относится к наиболее важным понятиям для 
выявления своеобразия национального мышления, поскольку именно лакуны, по мне-
нию большинства исследователей, «обеспечивают» заметную долю национальной спе-
цифики любого языка: лакунарные ФЕ, которые в сопоставляемом языке «имеют пробел, 
пропуск, пустоту, т. е. лакуну», раскрывают «специфику, уникальность, контрастивность 
одного языка по отношению к другому» [1: 43–45]. ФЕ, лакунарность которых обуслов-
лена прежде всего этнографическими факторами, имеет место как в русском, так и в 
китайском языках: в них находит отражение обрядовое поведение и некоторые мифоло-
гические представления этноса, особенности его быта и т. п. 

Рассмотрим в аспекте межъязыковых соответствий ФЕ некоторых лексико-семанти-
ческих групп (далее – ЛСГ) семантического поля «пища». 

Характерная для русского языка ЛСГ «молочные продукты», в силу 
экстралингвистических факторов, представлена во фразеологии китайского языка 
единичными примерами, поскольку китайцы практически не употребляют в пищу моло-
ко и молочные продукты, несмотря на то, что молочная пища, которую они переняли у 
соседей-монголов, известна им давно [9: 123]; в связи с этим компоненты сливки, смета-
на, сыр и под., функционирующие в составе многих русских ФЕ, в большинстве случаев 
являются безэквивалентными.

«Пищевые» молочные образы (молока, сметаны, масла и др.) для русской культуры 
имеют особую значимость, – что язык зафиксировал в ряде устойчивых выражений – в 
частности, молочную пищу не разрешалось употреблять в постные дни (ср., например: 
молока не хлебнёт в пятницу, а молочнице и в великую субботу не спустит). Так, одним 
из сакрализованных продуктов для славянской традиции является сыр, упоминаемый 
ещё в древнерусском памятнике ХII-го века «Устав князя Ярослава о церковных судах» 
[5: 500–501]: по православной традиции сыр было принято готовить ко дню святых Пе-
тра и Павла, что зафиксировано как в паремийном, так и во фразеологическом фонде 
русского языка – ср.: дорого яичко к Христову дню, а сыр-масло к Петрову дню (‘ценно 
то, что сделано вовремя, в нужный момент’).

Молоко, будучи одним из основных продуктов питания, наряду с другой жирной и 
сладкой пищей, в русской языковой картине мира нередко символизирует достаток: у 
богатого и по бороде масло течёт; как сыр в масле катается и т. п. А в известном 
фразеологизме кровь с молоком (‘румяный, цветущий, крепкий’) содержится образ, вос-
ходящий к древнейшим мифологическим формам осознания мира, где кровь обладает 
универсальной многозначной символикой, выступая и как символ жизненных сил чело-
века, а молоко символизирует физическую крепость и здоровье [2: 339]. ФЕ-синонимы: 
материно (материнское) молоко на губах не обсохло – матушкино молоко вкруг рыла не 
обсохло – только что от кормилицы (‘слишком молодой и неопытный’ [2: 372–373]) – 
этимологически восходят к представлениям о материнском молоке как животворящей 
сущности. Сочетание молоко матери указывает на родственную связь, осмысливаемую 
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«как связь духовную между людьми – преемниками рода, культурных знаний, традиций, 
основ мировоззрения» [6: 28]. Примечательно, что в китайском языке существует фра-
зеологизм, близкий – и по компонентному составу, и по значению –приведённым рус-
ским ФЕ: 乳臭未干 (букв. от кого ещё пахнет [материным] молоком – ‘тот, кто молод 
и неопытен’). 

В рассматриваемой ЛСГ обнаруживаются ещё некоторые ФЕ, которые в русском и 
китайском языках обладают явной соотнесённостью (как по компонентному составу, так 
и по значению) – ср., в частности: рус. подлить масло в огонь (‘обострить неприязненные 
отношения’) / кит. 火上加油 (букв. подкидывать масло в огонь – ‘доводить возмущение 
до предела; ещё больше накалять атмосферу’); рус. лопаться от (с) жиру, заплыть жи-
ром, растрясать жир / кит. 脑满肠肥 (букв. жирные кишки и пузатый). 

Символом сказочного изобилия, неиссякаемого материального достатка и благопо-
лучия в русской наивной картине мира являются молочные реки и кисельные берега, а 
также выражение птичье молоко, восходящие к зафиксированным в фольклоре мечтам 
о сытой жизни [8: 27–28]. 

В наивных картинах мира разных народов обнаруживается теснейшая связь пищи со 
сферой растительного и животного [10: 428]; это подтверждает и анализируемый нами 
материал: номинации растительной пищи как в русской, так и в китайской лингвокуль-
турах являются источником множества символических коннотаций и различных ассо-
циаций.

Так в китайском языке широко представлена ЛСГ «пища растительного происхожде-
ния», которая включает следующие подгруппы: «дикие растения», «бобовые», «овощи», 
«тыквенные», «фрукты», «цветы». Наиболее частотным (23 единицы) в китайском фра-
зеологическом фонде является образ соевого творога 豆腐 (доу фу). В китайских идиомах 
образ соевого творога обычно символизирует слабость, нерешительность – ср.: 豆腐挡
刀 – 自不量力 (букв. соевый творог даёт отпор – ‘человек сильно переоценивает свои 
умения’); 筷子顶豆腐 – 竖不起来 (букв. подпереть соевый творог палочками – ‘очень 
слабое умение человека’); 钝刀子砍豆腐 – 净拣软的欺 (букв. тупым ножом резать 
соевый творог – ʻсознательно обижать слабых՚). Будучи постной пищей, соевый тво-
рог часто символизирует бедность, нищету – ср.: 叫花子吃豆腐 –穷二白 (букв. нищий 
ест соевый творог – ʻбедный и культурно отсталый’ (о стране). Однако иногда соевый 
творог символизирует в китайской фразеологии нравственную чистоту – например: 菠菜
炒豆腐 – 要弄个一清二白 (букв. жарить в масле огородный шпинат с соевым творо-
гом – ‘кристально чистый, незапятнанный’).

До широкого распространения злаков самым популярным видом овощей на Руси 
была репа, входившая в повседневный рацион крестьянского населения, которую ели 
и в сыром виде, но чаще парили – ставили в русскую печь в закрытом глиняном горш-
ке, где репа испекалась в собственном соку, «распаривалась» [8: 78–79]. Это послужило 
основой для широкой представленности образа репы как в русской фразеологии, так и 
в паремиологии – ср.: репой да брюквой люди не хвалятся; капуста да репа брюху не 
крепа; сорок лет не сорок реп и др. В старину из репы часто готовили и сладкие блюда, 
поэтому она иногда синонимизируется с мёдом и сахаром, символизируя удовольствие – 
ср.: сладка как репа; это тебе не репка (ʻне сладко, нелегко՚) и т. п. В китайской линг-
вокультуре репа обычно ассоциируется с невкусной (пресной) пищей и со всем иным 
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невыразительным – например, с лишённым смысла высказыванием: 干萝卜缨熬汤 – 
淡而无味 (букв. варить суп листьев репы – ‘пустое содержание выражения или целого 
текста’).

Яблоня и яблоки как плоды этого дерева в русской языковой картине мира вопло-
щают преимущественно идею родства (в частности, связи предков и потомков) – ср., 
например: яблочко от яблони недалеко откатывается (‘каков род, таков и плод’) – или 
же с соответствием приплода своему источнику в принципе: от яблоньки яблочко, а от 
ели шишка; от осины яблоко не родится и под. Русские ФЕ с компонентом груша могут 
выражать несоответствия чего-либо чему-то или нереальности в достижении чего-ли-
бо – ср.: груши на сосне (ʻнечто, совсем не связанное с тем, на чём оно находится՚); когда 
на сосне груши будут (ʻо том, что никогда не произойдёт՚). 

Приведённые ФЕ в китайском языке не имеют соответствий. По отношению к де-
ревьям в китайской языковой картине мира особое значеие, со времён Древнего Китая, 
придавалось персиковому дереву – одному из символов бессмертия; помимо этого, 
персиковый цвет в китайской символике указывает на женское начало [11: 371]. Мягкие 
плоды персика (как и хурмы) в китайской фразеологии чаще всего символизируют сла-
бость – ср.: 吃柿子单拣软的捏 (букв. нельзя самому есть только мягкую, сочную хурму – 
‘когда у тебя всё хорошо, необходимо помнить и о тех, кто слабее тебя’); 半夜吃桃子 – 
专拣软的捏 (букв. в полночь ест персик – сознательно выбирает мягкий – ‘с сильным 
предпочитают не иметь дело, а слабого нередко утесняют’).

Существенную роль в китайской растительной символике играет бамбук, который 
входит в число атрибутов новогоднего, брачного и похоронного обрядов; во фразеологии 
же бамбук чаще всего символизирует юность и свежесть – ср.: 雨后春笋 (букв. весенний 
бамбуковый росток после дождя – ‘что-то (кто-то) обновляется, расцветает и т. д. так же 
быстро и интенсивно, как побеги бамбука после весеннего дождя’). Примечательно, что 
в русской фразеологии лексема бамбук имеет отрицательные коннотации – например, 
бамбуковым называют затруднительное, неприятное положение.

Чистоту и целомудрие, плодородие и производительную силу символизирует в Китае 
лотос [10: 71], что находит отражение и во фразеологии, где, например, волокна корня 
лотоса обозначают жизненное начало, его силу – ср.: 藕断丝连 (букв. корень лотоса 
переломлен, но волокна всё ещё тянутся – ‘несмотря на невзгоды и испытания, жизнь 
не прекращается’). 

В сфере рассматриваемых ФЕ как в русской, так и в китайской лингвокультурах ак-
тивно проявляются такие оппозиции, как зрелый – незрелый и молодой – старый – ср., 
например: рус. зелен виноград не сладок, а молод человек – не крепок (не искусен); не-
зрел виноград – невкусен, а молод человек – неискусен – и кит. 甘蔗老来甜，辣椒老来
红 (букв. сахарный тростник будет более сладким, когда он вырастет, а перец будет 
краснее, когда он вырастет – ‘зрелость вооружает человека необходимым опытом’).

В наивной русской языковой картине мира важное место занимают различные ягоды, 
образ которых нередко символизирует небогатую (постную) жизнь, – ср., например: гриб 
не хлеб, ягода – трава; с одной ягоды сыт не будешь. Во фразеологии наиболее ши-
роко представлены образы ягод малины и калины, не совпадающие по приобретённым 
ими коннотациям: калина в фольклорной традиции ассоциируется с горькой, тяжёлой 
жизнью (обычно женщины), а малина обозначает нечто позитивное – ср.: не жизнь, а 
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малина (‘жизнь в достатке, благополучная’); жизнь как малина: никогда не наешься; а 
выражение это просто малина! согласно В. И. Далю, имеет значение ‘раздолье, при-
волье’ [8: 376]. Примечательно, что в известном фразеологизме одного поля ягоды (ʻо 
людях, очень похожих друг на друга – по поведению, характеру, взглядам, отношению 
к жизни՚) наряду с растительным кодом актуализируется код природно-ландшафтный – 
поле, который является особо значимым для русского национального самосознания [2: 
495]. 

В группе ФЕ с компонентами растительного свойства нами отмечено 6 семанти-
чески сходных, но при этом содержащих различные компоненты фразеологизмов, сре-
ди которых: рус. что посеешь, то и пожнешь / кит. 种瓜得瓜，种豆得豆 (букв. поса-
дишь бахчевое зерно – соберёшь бахчевые культуры, посеешь бобовое зерно – соберёшь 
бобовые культуры – ‘какое семя посеешь, такой плод и снимешь’); рус. как грибы после 
дождя / кит. 雨后春笋 (букв. весенний бамбуковый росток после дождя); рус. мешать 
боб с горохом / кит. 粉丝汤里下面条 – 纠缠不清 (букв. лапшу и вермишель из крахмала 
зелёного горошка варить вместе – ‘беспорядок’); рус. хоть хлеба краюшка да пшена 
четвертушка, от ласкова хозяюшка и та угощенье / кит. 瓜子不饱是人心 (букв. хоть и 
маленький подарок семечки, да в нём глубокое чувство); рус. каждому овощу своё вре-
мя / кит. 瓜熟蒂落 (букв. созревшая тыква сама отделяется от плети – ‘всему своё 
время’); рус. отделять плевелы от пшеницы (зёрна от плевел) / кит. 去粗取精 (букв. 
отсеивать шелуху и отбирать зёрна – ‘отбрасывать рухлядь и оставлять всё ценное’).

В обеих лингвокультурах достаточно весомое место принадлежит образу мяса, 
который в китайской фразеологии символизирует, как правило, нечто фундаментальное, 
важное – ср., например: 肉烂在汤锅里(букв. мясо разварилось в суповой кастрюле – ‘об-
щие интересы не ущемлены’). В китайской культуре жирная пища традиционно счита-
лась не только питательной и вкусной, но и символом благополучия, в результате чего 
жирное мясо стало ассоциироваться с богатством, а постное, напротив, – с бедностью: 
肉肥汤也肥 (букв. если мясо жирное, то и суп тоже будет жирным – ‘если человек 
разбогател, то и его родственники будут жить в достатке’); 挂着腊肉吃斋 – 难熬 (букв. 
висит бекон, но есть постное – трудно терпеть – ‘выпавшие на чью-то долю страда-
ния, тяжёлая жизнь’). Примечательно, что скудная еда в китайской культуре, помимо 
постного мяса, ассоциируется с образами воробьев и мышей – как мелких животных; 
ср., например, в чэнъюй: 罗雀掘鼠 (букв. ловить воробьёв и вытаскивать мышей из нор; 
утолять голод пойманными воробьями и мышами – ‘голодать’).

По отношению к названиям деликатесных мясных блюд в китайских ФЕ наибо-
лее часто используется определение вкусный: 好一块羊肉，倒落在狗口里 (букв. кусок 
очень вкусного бараньего мяса оказался в зубах у собаки – ‘портить хорошую вещь’); 
吃了河豚，百样无味 (букв. когда ты поел мясо иглобрюха, тогда остальное мясо бу-
дет тебе невкусно – ‘когда ты уже получил самое лучшее, всё остальное покажется 
гораздо худшим’). За образом бараньего мяса в китайской лингвокультуре закреплены 
отрицательные коннотации – ср.: 羊肉没吃到，弄的一身臊 (букв. бараньего мяса не ел, 
но дурной запах приобрёл – ‘не только не получил пользы, но ещё и навлёк на себя не-
приятности’).

В русской фразеологии образ мяса представлен в меньшей степени, чем в китай-
ской, что, как представляется, связано, с одной стороны, с обычаем сохранять посты, а с 
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другой – с недоступностью этого продукта крестьянским слоям населения – ср., напри-
мер: мясное в мясоед, а постному – свой черед.

В наивных языковых картинах мира обоих языков довольно широко представлен об-
раз рыбы, при этом в русской фразеологии наиболее частотны названия таких рыб, как 
ёрш, лещ, щука, а также рака; в китайской – морепродуктов и экзотических для русского 
сознания рыб: 大虾 (дася) – рак, 虾米 (сями) – креветки, 蟹 (се) – крабы, 河豚 хэтунь – 
японский иглобрюх (четырёхзуб).

В народной славянской традиции рыба и блюда из рыбы были обязательной частью 
поминального стола, что актуализировало связь рыбы с «иномирием»; рыба может так-
же символизировать в русской фразеологии чудо – ср.: (совершаться, происходить) по 
щучьему веленью (ʻчудесным образом, само собой; словно по волшебству, без малейших 
усилий человека՚ [2: 528]).

В китайской лингвокультуре образ рыбы в море связан прежде всего с изобилием: 打
鱼船上吃饭 – 绰绰有余(鱼) (букв. есть еду на рыболовном судне – без стеснения – 
‘иметь что-то в явном избытке, чем можно пользоваться бесконечно’). Образ рыбы и 
морепродуктов (реже – мяса) может также обозначать в китайской фразеологии тяжёлое 
положение человека или значительной группы людей – ср.: 菜板上的鱼肉 – 任人宰割 
(букв. рыба и мясо на доске отдаются на растерзание – ‘человек, страна или нация не 
могут взять судьбу в собственные руки’); 夹板中的肉 – 两头儿压 (букв. мясо между 
двумя досками – ‘испытывать давление с обеих сторон’).

При сопоставлении ЛСГ «мясные и рыбные продукты» в русской и китайской линг-
вокультурах обнаруживается 5 пар близких по значению ФЕ. В 3-х парах русских и ки-
тайских фразеологизмов для этого использованы образы мяса и рыбы: рус. ловить рыбу 
в мутной воде / кит.浑水摸鱼 (букв. ловить рыбу в мутной воде – ‘извлекать выгоду из 
беспорядков; воспользовавшись неурядицами, осуществить свою неблаговидную цель’); 
рус. ни рыба, ни мясо / кит. 不三不四 (букв. ни три ни четыре (ни осёл, ни лошадь); рус. 
стал красный как рак / кит. 大虾掉进油锅里 – 闹了个大红脸 (букв. большой рак попал 
в котёл с маслом и покраснел – ‘лицо покраснело из-за того что человек стыдится или 
волнуется’).

В двух парах китайским ФЕ соответствуют русские фразеологизмы с иными 
«пищевыми» компонентами: кит. 含着骨头露着肉 (букв. некоторые люди, когда гово-
рят, всегда мямлят, тянут слова, будто это мясо, которое нужно во рту жевать) / рус. 
каша во рту (в обоих случаях ФЕ имеют значение ʻговорить неразборчиво՚); кит. 鼻子
上挂肉 – 油嘴 (букв. мясо висит на носу – мазать уста маслом) / рус. мазать уста 
маслом (общее значение – ‘красноречивый человек’). 

Таким образом, проанализировав ряд русских и китайских ФЕ, входящих в се-
мантическое поле «пища», можно сделать вывод о том, что часть из них находится в 
отношениях эквивалентности; наряду с этим в каждой из лингвокультур существуют и 
безэквивалентные ФЕ. В ходе сопоставительного анализа были выделены следующие 
типы межъязыковых соответствий русских и китайских ФЕ: 1) полные эквиваленты – 
ФЕ, совпадающие по смыслу и способу выражения (0,4%); 2) частичные эквиваленты – 
ФЕ, совпадающие по смыслу и сходные по способу выражения (3,5% рус.; 5,1% кит.); 
3) ФЕ, совпадающие по смыслу, но разные по способу лингвистического оформления 
(9,9% рус.; 13,6% кит.); 4) ФЕ, одинаковые или близкие по способу выражения, но 
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различные по смыслу (0,4%); 5) безэквивалентные единицы, составляющие обширный 
пласт во фразеологии каждого из языков (86,10% рус.; 76,12% кит.).

Безэквивалентные ФЕ с «пищевым» компонентом в каждой из лингвокультур отра-
жают особенности менталитета, обычаев, традиций и культурной жизни носителей 
языка, учёт которых необходим для успешного взаимодействия представителей разных 
лингвокультурных общностей. Национальная специфика в безэквивалентных ФЕ линг-
вистически чаще всего представлена лексическими компонентами, отражающими осо-
бенности этнического быта: названиями национальных блюд и напитков. 
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БЕЗЕКВІВАЛЕНТНІ ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З «ХАРЧОВИМ» 
КОМПОНЕНТОМ У РОСІЙСЬКІЙ І КИТАЙСЬКІЙ МОВІ ЯК 

ВІДОБРАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕНТАЛІТЕТУ 
У статті – з метою вияву спільного та національно-специфічного у семантиці ідіом 

двох неспоріднених мов – аналізуються фразеологічні одиниці російської та китайської 
мов з «харчовим» компонентом. При цьому фразеологізми трактуються як мовні оди-
ниці, що містять у собі лінгвокультурну інформацію й тим самим передають своєрід-
ність національно-мовних картин світу. Встановлено, що особливості менталітету та 
способу життя нації найбільш явно та багатогранно передають фразеологізми, що 
належать до групи безеквівалентних.

Ключові слова: фразеологічні одиниці, семантичне поле «їжа», безеквівалентна лек-
сика, русистика, китаїстика.
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NON-EQUIVALENT PHRASEOLOGICAL UNITS WITH A «FOOD» 
COMPONENT IN RUSSIAN AND CHINESE AS A REFLECTION OF THE 

NATIONAL MENTALITY
The article analyzes phraseological units of Russian and Chinese with a «food» component 

in order to identify common and national – specific idioms in the semantics of two unrelated 
languages. At the same time, phraseological units are interpreted as language units that contain 
linguistic and cultural information and thus convey the originality of national-language 
pictures of the world. It is established that the peculiarities of the nation’s mentality and way 
of life most clearly and comprehensively convey phraseological units belonging to the group 
of non-equivalent ones.

Key words: phraseological units, semantic field «food», non-equivalent vocabulary, 
Russian language, Sinology.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

В статье рассматриваются технологии преподавания иностранных языков, эффек-
тивность лингвокультурологического подхода к обучению студентов и специалистов 
иностранным языкам в процессе формирования социокультурной компетенции и под-
готовки к межкультурной коммуникации.

Ключевые слова: технологии, лингвокультурологический подход, иностранный язык, 
межкультурная коммуникация. 

Иностранный язык дает возможность свободного приобщения к истории, культуре, 
традициям другого народа. Лингвокультурологический подход к обучению студентов и 
специалистов иностранным языкам в процессе формирования их социокультурной ком-
петенции и подготовки к межкультурной коммуникации является чрезвычайно эффек-
тивным.

 Инновационное иноязычное образование – это такая организация учебной деятель-
ности, в результате которой у обучающихся стимулируется и развивается активный, 
творческий подход к постановке задач и решению проблем, формируется коммуника-
тивная компетентность, которая приводит к успешной межкультурной социальной и 
профессионально-деловой коммуникации. Компетенции наиболее эффективно форми-
руются посредством технологий, способствующих в процессе иноязычного обучения во-
влечению обучающихся в поиск, принятию решений, разрешению проблем.

Целью использования инновационных образовательных технологий, в частности, со-
циальных технологий, в системе высшего образования и дополнительного образования 
взрослых является актуализация творческого потенциала и самостоятельности обучаю-
щихся, разработка стратегий коммуникативного поведения на родном и иностранных 
языках, подготовка к межкультурной коммуникации. 

В качестве примера приведем такие социальные технологии как технология проек-
тов, ролевая игра, дискуссии, дебаты, метод коммуникативных заданий, драматизация. 

1. Технология проектов
Подготовка презентаций проектов способствует практическому применению по-

лученных языковых знаний и стимулирует самостоятельную учебно-познавательную 
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деятельность обучающихся. Кроме этого, подготовка презентации проекта требует из-
учения основ публичной речи и знакомства с лингвистическим, риторическим, соци-
окультурным и паралингвистическим аспектами публичного выступления. Работа над 
проектом с ее прагматической направленностью становится стимулом, существенно по-
вышающим мотивацию обучения. 

В процесс групповой работы над проектом могут интегрироваться такие приемы вы-
работки решения, как «мозговой штурм», дискуссия, дебаты. Групповая работа, как пра-
вило, ведется над краткосрочными проектами, а индивидуальная – над долгосрочными, 
в течение учебного семестра.

К тематике краткосрочных проектов относятся, например: «Семь чудес Беларуси», 
«Советы иностранным гостям Республики Беларусь (путеводитель по Минску и по до-
стопримечательностям РБ)», «Пять самых известных человека столетия» и др. [1].

2. Ролевая игра.
Дидактическая ценность использования игровой деятельности обучающихся обу-

словлена тем, что в игре сочетаются такие принципы оптимальной технологии обуче-
ния как активность, динамичность, занимательность, коллективность, моделирование, 
проблемность, самостоятельность, обратная связь. Игра вовлекает всех участников в 
совместную коллективную деятельность, учит опыту выработки и принятия решений. 
Она способствует формированию учебного сотрудничества и партнерства, так как ох-
ватывает всю группу студентов/слушателей, которые должны взаимодействовать, точно 
учитывая реакции и помогая друг другу.

Благодаря проигрыванию различных ситуаций общения обучающиеся получают воз-
можность применить, развивать и совершенствовать навыки и умения речевого взаимо-
действия, поэтому ролевые игры можно считать своего рода репетицией актов общения 
в реальной жизни [2].

3. Дискуссия, дебаты
Характерными чертами дискуссии является реальная обращенность к собеседни-

ку, адекватная реализация коммуникативного намерения, логичность, аргументирован-
ность, информативность. Разновидностями технологии «Дискуссия» являются «Мозго-
вой штурм», «Дебаты», метод «Шести шляп мышления» [3] и др. 

Социальная технология «Дебаты» тесно связывает образовательный процесс с об-
суждением и решением проблем современной жизни, в частности, в различных сферах 
делового общения; способствует развитию речевых умений свободно формулировать 
мысли на иностранном языке. Посредством дебатов мы привлекаем студентов/слуша-
телей к участию в обсуждении актуальных, порой спорных вопросов сегодняшнего дня 
(например, «Гендерное равенство в профессиональной области в Беларуси и во Фран-
ции») [4].

4. Метод коммуникативных заданий
Одной из важных задач обучения иностранным языкам является формирование у об-

учающихся коммуникативной компетенции, которая предполагает совокупность знаний 
о правилах функционирования языковых средств в речи, а также владение навыками их 
использования в коммуникативных целях.

Коммуникативно-ориентированное обучение грамматике позволяет повысить мо-
тивацию, расширяет экспрессивные возможности речи и придает естественность 
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высказываниям студентов/слушателей в учебных условиях. Усвоение грамматического 
материала обычно проходит 3 этапа: 1) предъявление речевого образца (через анализ 
и синтез грамматического явления), 2) тренировка и 3) применение в речи. На третьем 
этапе осуществляется окончательное оформление грамматических речевых умений и на-
выков, т.е. применение в речи. Упражнения этого этапа должны иметь, прежде всего, 
коммуникативную значимость. С этой целью обучающимся предлагаются следующие 
виды заданий: 1) коммуникативные задания, 2) речевые ситуации, 3) коммуникативные 
игры. В ходе коммуникативных игр все внимание участников концентрируется на реше-
нии какой-либо коммуникативной, а не только языковой задачи. В то же время требуется 
использование конкретного языкового (той или иной грамматической структуры, рече-
вых клише), а также социокультурного материала [5].

5. Драматизация
Драматизация заслуженно считается эффективным средством обучения иностран-

ным языкам. Подготовка к спектаклю подразумевает широкое использование ино-
странного языка как средства общения: осуществление речевых действий с различной 
функциональной направленностью и стилистической окраской. В ходе репетиций отта-
чиваются звуки и интонация, отрабатываются выразительность и темп речи. Использо-
вание образовательной технологии «Иностранный язык через театр» (другое название 
технологии «Драматизация») повышает уровень владения иностранным языком, способ-
ствуют более интенсивному и эффективному изучению иностранного языка, позволя-
ет развивать творческое мышление обучающихся, знакомит студентов/специалистов с 
реалиями жизни героев спектаклей, с особенностями их коммуникативного поведения, 
оказывает эмоциональное воздействие на обучающихся, вызывает и поддерживает их 
интерес к обучению [6; 7]. 

Перед преподавателями, работающими с взрослыми обучающимися, стоит задача их 
подготовки к межкультурному общению путем расширения ситуаций возможного ис-
пользования иностранного языка как средства общения в общественной и профессио-
нальной деятельности в условиях межкультурной коммуникации. Лингвокультурологи-
ческий подход к обучению студентов и специалистов иностранным языкам способствует 
формированию социокультурной компетенции, а лингвострановедческие знания, кото-
рыми овладевает взрослый обучающийся при изучении иностранных языков, являются 
предпосылкой и гарантией его будущей успешной межкультурной коммуникации.
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МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

У статті розглядаються технології викладання іноземних мов, ефективність 
лінгвокультурологічного підходу до навчання студентів і фахівців іноземних мов в 
процесі формування соціокультурної компетенції та підготовки до міжкультурної 
комунікації.
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міжкультурна комунікація.
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LINGUO-CULTURAL ASPECTS OF INTERCULTURAL COMMUNICATION 
The article discusses the technologies of teaching foreign languages. The effectiveness of 

the linguistic and cultural approach to training students and specialists in foreign languages in 
the process of formation of socio-cultural competence and preparation for intercultural com-
munication is revealed.

Key words: linguistic and culturalogical approach, a foreign language, intercultural com-
munication.



332

©   Нагай І.Д., 2020

УДК 398.2(=14:262.54-210.5-17)
Нагай І.Д., старший викладач
Бердянський державний педагогічний університет, Бердянськ

ЕТНОКУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ГРЕКІВ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я

В статті розглядаються дві лінгвістичні групи греків Приазов’я, конкретизуються 
розбіжності в мові двох етнічних груп греків Приазов’я, осмислюються особливості лі-
тературного доробку греків-урумів та греків-румеїв, досліджуються історія фольклору 
та літературна спадщина греків Приазов’я. Стаття визначає значення спадщини у від-
родженні грецької культури Приазов’я в контексті сучасного літературного процесу 
України. Введення в науковий обіг дослідження спадщини грецьких поетів та письмен-
ників Приазов’я збагатить українське літературознавство новими моментами в осмис-
ленні розмаїтої гілки грецької літературної творчості, єдиної думки про яку та оцінку 
якої немає досі.

Ключові слова: лінгвістична група, літературна спадщина, розбіжності, фольклор.

Вивчення особливостей літературної спадщини всіх народів, що мешкають на тере-
нах України, зокрема малих етнічних груп населення, набуває сьогодні великого значен-
ня. Етнічний склад населення Північного Приазов’я здавна відзначався різноманітністю. 
Поруч з українцями і росіянами тут оселилися білоруси, серби, євреї, греки, болгари та 
інші етноси.

За умов підвищеного інтересу до літературно-мистецького руху греків Приазов’я 
спроба розглянути творчість грецьких митців Приазов’я є особливо актуальною сьо-
годні. Вивчення творчості грецьких літераторів дозволяє скласти цілісне уявлення про 
еволюцію етнокультурної само ідентифікації цієї гілки грецької діаспори в Україні з 
давнього часу, а особливо з часу переселення греків з Криму до Приазов’я, висвітли-
ти жанрове та тематичне розмаїття поетичної спадщини греків Приазов’я, простежити 
основні концепти ідейно-тематичної спрямованості творів та вказати на значення їх для 
відродження культури Приазов’я. 

Спадщина грецьких літераторів впродовж десятків років була заборонена, тому 
введення в науковий обіг дослідження спадщини грецьких поетів Приазов’я збагатить 
українське літературознавство новими моментами в осмисленні розмаїтої гілки грецької 
літературної творчості, єдиної думки про яку та оцінку якої немає досі. У вітчизняно-
му літературознавстві літературний доробок греків Приазов’я загалом і творчі доробки 
румейських та урумських поетів є недостатньо висвітленими. Слід зазначити, що дослі-
дження таких відомих лінгвістів та істориків, як К. Балабанов, А. Білецький, Т. Князєва, 
К. Костан, Л. Кузьмінкова, С. Пахоменко, К. Сардарян, Е. Хаджинова, Т. Чернишова,  
О. Хаджинова висвітлюють проблеми мови, культури, літератури, історії греків 
Приазов’я. Але більшість праць орієнтована на висвітлення культурологічних, історич-
них явищ. Існують також праці публіцистичного характеру, але практично недослідже-
ними є питання поетичної спадщини приазовських греків. Ця проблема вже була частко-
во висвітлена нами раніше [9].
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Актуальність дослідження зумовлена недостатнім висвітленням у вітчизняному лі-
тературознавстві літературного доробку греків Приазов’я. 

Метою статті є дослідження літературного доробку та осмисленні розмаїтної гілки 
грецької літературної творчості. Завданням статті є конкретизувати розбіжності в мові 
двох етнічних груп, проаналізувати літературну спадщину греків Приазов’я та визначити 
значення спадщини у відродженні грецької культури Приазов’я в контексті сучасного 
літературного процесу України.

Лінгвістично греки Приазов’я розділяються на дві групи. Частина з них говорить 
на урумській (одній з тюркських мов), тоді як рідна мова іншої частини – румейська 
(грецька група індоєвропейської сім’ї). Урумська мова поєднує в собі як огузькі, так і 
кипчацькі діалектні риси. Інша частина співтовариства – румеі-еллінофони. Одні дослід-
ники грецьких діалектів вважають, що румейська мова близька до понтійського діалекту, 
інші вказують на деяку схожість його з північними грецькими діалектами. Лінгвісти, 
що спеціально займалися ідіомами, такі як А. Білецький, М. Сергієвський, Т. Черни-
шова, виділяють румейську в сукупності локальних варіантів в окрему діалектну групу. 
У Приазов’є з Криму греки перейшли вже з двома рідними мовами, і на нових землях 
тюркомовні та грекомовні греки селилися окремо один від одного. 

У XX ст. установка національної політики радянської влади на викладання рідних 
мов викликала необхідність поділу спільноти на термінологічному рівні. Мова румеїв 
називається в документах цього часу еллінською, а мова урумів – татарською, що при-
звело до широкого використання в офіційних джерелах номінацій «греко-татари» і «гре-
ко-елліни». У грецькій сучасній публіцистиці відкидаються етноніми «греко-татари» і 
«греко-елліни». Один з активних учасників грецького руху С. А. Калоєров вважає, що 
це – «ненаукові, анті етнографічні терміни» [5, 37].

Багато авторів приділили велику увагу розбіжностям в мові та літературному наслід-
дю греків Приазов’я. Так Т. М. Чернишова у своїй статті «Про грецький фольклор на 
Україні» в першу чергу розглядає казки Урзуфа, де мешкають уруми, і Ялти, де прожи-
вають румеї, і знаходить в них велику різницю. Мова, сюжети, зачин, кінець – все тут не 
схоже. Також, автор у своїй статті говорить про народні пісні греків, різноманітність їх 
стилів, лексики і мелодій [11]. А ось Ф. А. Хартахай, на відміну від Т. М. Чернишової, 
розглядає у своїй статті історію фольклору Приазов’я. Найбільш докладне, фронтальне 
обстеження сіл Приазов’я зробив А. Н. Гаркавець, порівняв розмовну мову та провів 
паралель між двома діалектами – румейським і урумським [3]. М. А. Араджионі при-
святила свої праці вивченню історії двохсотлітнього дослідження етнічної історії та тра-
диційної культури греків Криму та Приазов’я, характеристиці накопиченої за цей період 
історіографії та джерел [1].

Засновником національної літератури греків України по праву вважається поет і 
журналіст Георгій Костоправ, ім’я якого з великою повагою називають не лише греки, 
а й культурна громада Приазов’я. Саме він у 30-х роках ХХ ст. пробудив національну 
самосвідомість нечисленного народу та почав писати румейською мовою. У 1931 році 
вперше мовою греків Приазов’я була опублікована його поема «Ламбос», присвячена 
громадянській війні, в газеті «Колективістис». На шпальтах газети «Колективістис» та 
інших молодіжних видань друкувала свої твори обдарована грецька молодь. Г. Косто-
прав очолював велику групу грецьких літераторів Приазов’я, серед яких були місцеві 
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поети А. Дімітріу, В. Галла, П. Саравас, А. Шапурма та інші. На жаль, сталінськими 
репресіями було роздушено пробудження національного відродження культури греків 
Приазов’я та знищено кращих представників грецької інтелігенції. 

Грецькі поети сучасності успадкували кращі традиції Г. Костоправа. Через багато 
років його справу продовжив Леонід Кір’яков. За його ініціативи були підготовлені до 
друку перші номери альманаху «Пирнешу астру» («Ранкова зірка») – колективна збірка 
творчості старшого покоління літераторів та молодої когорти, який багато років вида-
вався у Донецьку. Згодом почали виходити окремими виданнями твори, написані румей-
ською та урумською мовами. Найталановитіші літератори стали членами Національної 
спілки письменників України. Серед них – В. Бахтаріс, Л. Кір’яков, А. Шапурма, та ін. 

Друге відродження грецької культури в Україні неможливо уявити без яскравої, 
самобутньої творчості Григорія Меотіса. Особливо вражає його патріотична лірика. 
Хоча поет і відвідував історичну батьківщину й відчуває себе за походженням греком, 
але його серце належить рідній Україні, яку він із любов’ю називає «святою». [8, 49].  
Г. Меотіс зробив значний внесок у розвиток літератури і культури греків Приазов’я, ство-
рив неординарні твори. Поетика автора є своєрідною, нестандартною, відвертою. Автор 
звертається до одвічних цінностей: любові до рідної землі, батьківської домівки, туги 
через розлуку з дорогими людьми, щирих стосунків між закоханими, краси і романтики 
першого почуття тощо. Філософське осмислення автором сенсу буття, теми творчості, 
інтимних стосунків є вагомим внеском в історію української літератури. 

Ще один з найвідоміших поетів Приазов’я, Антоній Амвросійович Шапурма, про-
явив та розвинув свій талант, входячи до літературної групи, яку очолював Георгій Кос-
топрав. Його перші публікації з’явилися в газеті «Колективістис», де він друкував свої 
твори під псевдонімом Ромеос. На майбутнього поета велике враження справило духо-
вне багатство греків-румеїв: пісні Леонтія Хонагбея, Дем’яна Богадиці, Христофора Па-
пуша, Фросі Зурнаджі, Ілсивет Хараман, які він слухав і любив з дитинства, балади бо-
гатирські, хароновські, історичні, мурлоя (плачі). «Лицар грецької поезії» ‒ так називали 
А. Шапурму за його любов та глибокий інтерес до рідного слова, до історії та культури 
свого народу, за відданість румейській літературі.

Творцем літературного варіанту урумської мови слід вважати Валерія Кіора, який 
розпочав публікувати вірші на урумській мові. Книга В. І. Кіора «Хасевет йазмаахлари – 
сумні листи: Вірші, монологи, вінок сонетів» написана рідною мовою автора – урум-
ською. Ця книга про красу, любов, смерть і інші загальнолюдські категорії. «Моноло-
ги» – це не просто проза, вірніше, розповіді, а проза – поетична. Всі твори, що увійшли 
до книги, дійсно за формою і змістом нагадують листи. Збірник двомовний і це багато в 
чому розширює кругозір читача [6].

Фольклор греків, що народився в глибині століть та передавався з уст в уста, від 
одного покоління до іншого, висловлює мрію народу про радісне життя і творчу працю, 
про підкорення природи, віру народу в перемогу добра, справедливості. Минуло більше 
двох століть, як греки оселилися в Приазов’ї. Греки пройшли довгий, тернистий шлях. 
Сотні років в чужих краях серед половців, татар, турків, а пізніше серед росіян і україн-
ців не могли не накласти певного відбитку на фольклор, культуру, звичаї приазовських 
греків. Це відбилося на термінології: більшість термінів грецького походження, проте 
багато танців та музичних інструментів мають тюркські назви. Під впливом української 
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мови греки свої пісні стали виконувати з елементами двох- і триголосся, що, загалом, не 
характерно для грецького фольклору. 

Фольклорна творчість приазовських греків дуже багата і різноманітна. Вона зберегла 
в собі елементи античної культури. Професор А. Білецький у передмові до збірки «Казки 
Сартани» зазначав: «У фольклорі греків Приазов’я досі зберігаються залишки стародав-
ньої культури, що колись цвіла на їх далекій батьківщині. Їх хороводні танці нагадують 
опис танцю в ХVIII столітті, пісні «Іліади» Гомера ... для їх казок характерний той коло-
рит ... Візантії, що захоплює в казках Еллади ... » [2, 38]

Щодо подальших перспектив, то тільки комплексне дослідження літературних, фоль-
клорних матеріалів допоможе розкрити характер і особливості функціонування літерату-
ри греків Приазов’я на українському ґрунті. 
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РАСХОЖДЕНИЯ В ЯЗЫКЕ ДВУХ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП ГРЕКОВ ПРИАЗОВЬЯ
В статье рассматриваются две лингвистические группы греков Приазовья, кон-

кретизируются расхождения в языке двух этнических групп греков Приазовья, осмыс-
ливаются особенности литературного наследия греков-урумов и греков-румеев, иссле-
дуются история фольклора и литературное наследие греков Приазовья. Статья ана-
лизирует литературное наследие греков Приазовья и определяет значение наследия в 
возрождении греческой культуры Приазовья в контексте современного литературного 
процесса Украины. Введение в научный оборот исследования наследия греческих поэтов 
и писателей Приазовья обогатит украинское литературоведение новыми моментами в 
осмыслении разнообразной ветви греческого литературного творчества, единого мне-
ния о котором и оценки которого нет до сих пор.

Ключевые слова: лингвистическая группа, литературное наследие, различия, фоль-
клор.
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DIFFERENCES IN THE LANGUAGE OF THE TWO ETHNIC GROUPS  
OF THE GREEKS OF THE NORTHERN AZOV

The article examines two linguistic groups of the Greeks of Azov region, specifies the dif-
ferences in the language of the two ethnic groups of the Greeks of the Northern Azov, gives a 
detailed analysis of the differences of the literary heritage of the Greek Urums and the Greek 
Roemeys, deals with the history of folklore and literary heritage of the Greeks of the Northern 
Azov. The aim of the study is introduce into the scientific study the research of the heritage 
of Greek poets and writers of the Northern Azov. The main idea of the article is to enrich 
Ukrainian literary criticism with new moments in understanding the diverse branch of Greek 
literary work and to be of great help in its evaluating.

Key words: differences, folklore, linguistic group, literary heritage.

УДК 378.096
Мамедова И. Октай
Азербайджанский государственный педагогический университет, Азербайджан

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ. УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ И ЕГО МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ОБЩЕНИЕ В ИННОВАЦИОННОМ 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

 Межкультурное общение участников процесса образования являются ключевой 
характеристикой современного инновационного образования. В целом идет раскрытие 
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сути межкультурного общения учителя начальных классов с инновационными педагоги-
ческими навыками. Раскрывается сущность межкультурной коммуникации участников 
процесса обучения в общеобразовательной школе и ее гуманистические качества, как 
показатель инновационной подготовки.

 Ключевые слова: межкультурное общение, учитель, фасилитатор, процесс обуче-
ния, инновации, гуманизм. 

 Основой межкультурного коммуникационного сотрудничества является поддержа-
ние общения между участниками учебного процесса. Как говорил общенациональный 
лидер Г. А. Алиев: «Цель нашего образования - воспитать молодое поколение, подгото-
вить его к будущему. Но в то же время самой главной целью образования является под-
готовка достойного члена независимого азербайджанского общества» [4]. 

 Как известно и общепринято, в современную эпоху произошли определенные изме-
нения в традиционной работе учителя начальных классов. Его должность теперь являет-
ся ведущей (руководящей) позицией. Такую позицию обычно называют фасилитатором. 
Само понятие от латинского facilis переводится, как «лёгкий, удобный». Учитель обеспе-
чивает успешную групповую межкультурную коммуникацию. В данном случае учитель 
начальных классов является активным и объективным участником процесса обучения. 
Главная роль учителя заключается в том, чтобы всячески способствовать определенной 
группе учащихся в осознании своих общих целей, а также помогать им в достижении 
этих целей, не принимая какую-либо сторону в дискуссии. Он стимулирует и способ-
ствует достижению взаимопонимания и консенсуса. Во многих отношениях учитель на-
чальных классов является своего рода человеком, содействующим в создании чего-либо, 
но не является производящим конечный результат. Учащийся работает по его указанию. 
Это не принудительное, но спровоцированное, в позицию которого входит исследова-
тельский характер [9]. Таким образом, путем междисциплинарного общения учитель 
начальных классов объединяет небольшие исследования, делает конкретные выводы, 
оценивая результаты. Межкультурное общение участников процесса образования явля-
ются ключевой характеристикой современного образования. В целом идет раскрытие 
общеобразовательной школы и ее гуманистические качества. На основе межкультурного 
общения требования гуманистического принципа. Они и есть психолого-педагогическая 
основа учебного процесса. В связи с этим известный азербайджанский психолог, покой-
ный профессор Абдул Ализаде, пришел к выводу, что и личность, и требования диа-
лектической культуры таковы: «Объект – это то, что существует вне нас, по сути, пред-
мет, материальная действительность на который направлена какая-нибудь деятельность. 
Только - лишь человек, как субъект, может вступать в диалог». Это означает, чтобы всту-
пить в межкультурное общение, нужно учитывать следующие аспекты:

•	 человеческие отношения должны основываться на моральных аспектах;
•	 люди должны понимать друг друга, как личности;
•	 межкультурное общение должен быть миром сотрудничества, совместного 

творчества, единого мышления [3].
 Действительно, хорошо взаимно понятные моральные принципы также играют ре-

шающую роль в регулировании человеческой деятельности в целом.
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 Правильно установленные отношения между учителем и учащимися являются важ-
ным инструментом повышения интереса учащихся к обучению. Такое отношение, пре-
жде всего, предполагает, что учителя начальных классов обладают рядом способностей 
и возможностей. Много исследований было сделано в современной педагогике по этому 
вопросу, и выводы были сделаны. В частности, недавние исследования выявили способ-
ности учителя к инновациям. Таким образом, педагогические навыки являются качества-
ми учителя и делятся на семь групп:

•	 организаторские способности;
•	 обучающие (преподавательские) способности;
•	 перспективные навыки;
•	 коммуникативные навыки;
•	 исследовательские навыки;
•	 научные и познавательные способности.
•	 суицидальные (оскорбительные, деспотические, авторитарные) способности.
 Эти способности могут со временем меняться, а количество требований может уве-

личиваться или уменьшаться. Одной из основных предпосылок является то, что навыки 
не классифицируются, как необходимые.

Взаимодействия учителя и ученика должны быть направлены друг на друга, чтобы 
облегчить их взаимопонимание. Это в свою очередь приводит к взаимной коррекции по-
ведения. Обучение начинается и заканчивается через межличностные отношения. Меж-
культурное общение участников учебного процесса играет ключевую роль в решении 
вопросов преподавания и обучения.

 Процесс обучения предназначен для создания межкультурных отношений учителя, 
учащихся и их родителей. В данном случае чтобы все стороны могли достичь постав-
ленных целей, необходимо поддерживать позитивные отношения между участниками 
процесса.

 Когда учитель культурно, скажем так, поверхностно, руководит деятельностью уче-
ника, то процесс обучения можно считать полностью эффективным. Личные качества 
учащегося и самостоятельность в работе являются основой такого сотрудничества, в ос-
новном межкультурного общения.

 Межкультурное общение зависят от характера средств общения и взаимодействия. 
Именно в этих отношениях учащийся понимает и ценит своего учителя. Отношение 
учителя является ключом к успеху учащегося. Позитивное отношение к учителю повы-
шает интерес к обучению и желание приобретать новые знания. В этом случае учитель 
сможет определить, что нуждается в коррекции и на чем он основан процесс усвоения. 
Эти ассимиляционные процессы не происходят спонтанно. Учащийся всегда должен по-
нять и знать о важности учета взглядов и поведения других лиц в классе. Главное учи-
тель начальных классов всегда должен учитывать особенности личности студента и его 
характера. Это один из главных условий, которое позволяет изменить темп и качество 
обучения.

Сотрудничество и межкультурное общение учителя начальных классов и учащих-
ся заключается не только в использовании методов и стратегий обучения, также она 
должна иметь духовную связь. Учитель должен создать все условия обучающей среды, 
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благоприятную атмосферу так, чтобы учащиеся приняли и передали свои знания. Эта 
духовная связь является эмоциональной и ценной.

 Учитель всегда стремится выстроить педагогический процесс в демократической 
среде в соответствии с требованиями новых принципов и навыков. Эти условия, в свою 
очередь, позволяют стимулировать ученическую активность. Учащийся работает эффек-
тивно, мобилизуя потенциал учителя на основе его указаний и рекомендаций. Высокий 
уровень взаимоотношений и межкультурного общения учителя и учащихся определяет-
ся достижением хороших результатов. Это происходит прямо в реальном процессе об-
учения.

 Педагогический процесс это есть реально внедренный процесс. Именно в этом про-
цессе возникает механизм преподавания-обучения межкультурного общения учителя с 
классом. Обе стороны демонстрируют свой потенциал в данном контексте. 

 Независимо от того, насколько высоко и дорого ценится связь обучения в иннова-
ционном педагогическом процессе, с точки зрения сотрудничества, вовлеченность уча-
щихся является более заметной. Они выступают в качестве субъектов в педагогическом 
процессе, как отмечено в современной педагогической литературе. Они участвуют в ис-
следованиях, проводят исследования по данной теме, применяют полученные знания, а 
также оценивают факты и события с помощью фильтра логического мышления посред-
ством сравнений и анализа [8].

 Деятельность учащихся в процессе обучения не заканчивается имитацией, повто-
рением или разработкой примеров применения ими каких-либо декларативных знаний. 
Ученические рассуждения являются атрибутами современного обучения. Все это требу-
ет от учащихся работы над логическими задачами и творческой активности в процессе 
обучения. Современные педагогические исследования показывают, что эта идея играет 
ведущую роль в современной теории образования. По сути, межкультурное общение 
основано на взаимопонимании, а также демократическом общении - культуре диалога. 
Цель состоит в том, чтобы объединить все силы в процесс обучения.

 Взаимодействие и межкультурное общение учителя начальных классов и в основном 
сопровождается появлением инновационной образовательной среды. Это необходимый 
учебный опыт, который помогает учащимся достичь своих целей в личной и обществен-
ной жизни. Инновационное обучение это полезный процесс, который позволяет достичь 
нескольких целей, включая решение проблем и обучение открытию. Полезность этого 
процесса состоит в том, чтобы повысить познавательную активность учащихся, искать 
решения проблем. Каждое достижение создает позитивный настрой со своими позитив-
ными результатами и вызывает большую радость у учащихся. Они также оказывают вли-
яние на увеличение любопытства к обучению. Именно создание межкультурного обще-
ния формирует деловые отношения. В этих условиях каждый, естественно, работает для 
цели, которую он поставил перед собой. Межкультурное общение учителя традиционно 
способствует развитию отношений между школой и родителями в новом контенте. Ро-
дителям предоставляется возможность более активно участвовать в школьном учебном 
процессе и повседневной учебной деятельности своих детей, а также влиять на их уче-
бу. Появляются инновационные линии связи между учителями и родителями. Родители 
могут участвовать в учебной деятельности своих детей и ближе знакомиться с их про-
блемами [11]. 
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 Учитель-фасилитатор использует учебные интересы своих учеников, по-мастерски 
использует свои коммуникативные возможности. Таким образом, лучший способ под-
готовить ученическую команду к процессу обучения и следовать ей в логике общей дея-
тельности - это навыки межкультурного общения. 

 Будущим учителям начальных классов необходимо приобрести научные и познава-
тельные навыки, как для межкультурного общения, так и для его исследования. Акаде-
мическая, педагогическая и психологическая подготовка будущего учителя начальных 
классов обеспечивает его коммуникативные и исследовательские навыки. Следователь-
но, эти навыки помогут им более эффективно организовывать и управлять своей актив-
ной учебной средой с учащимися начальных классов.
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 Intercultural communication of participants in the education process is a key character-
istic of modern innovative education. In general, there is a disclosure of the essence of inter-
cultural communication of primary school teachers with innovative pedagogical skills. The 
essence of intercultural communication of participants in the educational process in a compre-
hensive school and its humanistic qualities, as an indicator of innovative training, is revealed. 
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ЭПИТЕТЫ-ПРИЛОЖЕНИЯ В БЕЛОРУССКИХ  
И УКРАИНСКИХ ЗАГАДКАХ

В статье рассматривается употребление в белорусских и украинских загадках эпи-
тетов-приложений. Заложенный в приложении потенциал одновременного наименова-
ния предмета и его характеристики расширяет образно-изобразительные возможно-
сти лексических единиц, избранных как способ выражения художественного определе-
ния. Приложения придают выразительность текстам загадок, передают эмоциональ-
ность языка устного народнопоэтического творчества.

Ключевые слова: фольклор, загадка, приложение, эпитет, антропоним, определяе-
мое слово, экспрессивность.

Загадки как древний фольклорный жанр постоянно вызывают интерес исследова-
телей. Фольклористы и литературоведы изучали типологию, стилистические черты и 
прагматику загадок [2], проводили исследование загадок в славянском контексте [1; 4]. 
Особого внимания заслуживает язык восточнославянских загадок, ибо именно в языке 
рождаётся необыкновенная образная поэзия жанра. Языковой механизм создания сим-
волико-аллегорического содержания народных загадок восточных славян изучен еще не 
полностью. Отличительное свойство белорусских и украинских загадок – многообразие 
художественных определений, одним из способов выражения которых является прило-
жение.

Цель данной статьи – изучение стилистических особенностей приложений как об-
разно-изобразительных средств языка белорусских и украинских загадок.

Загадки удачно используют структурно-стилистические особенности приложения. 
Приложение описывает определённую реалию, скрытую в загадке, и в то же время пред-
лагает ей другое наименование: Сонечко-болонечко, всередині живиця; Хто не одгадає, 
той не буде жениться (Яйце) [5: 166]; Очеретом-рогозою шарить, сімсот сорочок на 
собі носить (Риба) [5: 120]; Діжечка-макотірочка - Нема ні денця, ні задірочки (Яйце) 
[5: 164]. И в украинских, и в белорусских загадках информационное содержание при-
ложения имеет целью помочь справиться с отгадкой: Ходзіць курка-жаўтушка па сене і 
не шастае (Сонца) [3: 24]. Приложение выражено существительным, образованным от 
адъектива-цветонима, что привнесло в субстантив качественную характеристику. 

Отадъективные существительные становятся приложениями и вводятся в загадки для 
уточнённой характеристики загаданного: Бабка-крываножка па золаце скача (Качарга) 
[3: 283]; Малыш-каратыш чыхае жарам, агнём плюе, комам дуе (Пісталет) [3: 215]; 
Прийшов дід, зробив міст, Прийшла дiвкa-кpacyxa, по мосту тупа, - Міст розвалився, а 
дід аж на морі опинився (Мороз, крига, весна) [5: 61].

Функцию своеобразного дешифратора загадки имеют отглагольные приложения: 
Паличка-черкалочка, головою черкне - вoгонь спалахне (Сірник) [5: 180].
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В загадках приложения предлагают и не столь яркую подсказку: Свінка-рудка плюе 
хутка (Стрэльба) [3: 213]. Производный от прилагательного-цветонима эпитет-прило-
жение создаёт аллюзию на цвет металла. Выразительность загадки усиливается за счёт 
рифмы приложения и обстоятельства. Для украинских загадок характерна рифма при-
ложения с определяемым словом: На полиці-черепиці жабині очі сидять (Сочевиця) [5: 
77]; Сонце-кальонце, посередині живиця (Свічка) [5: 179].

Художественные определения-приложения берут на себя роль экспрессивизации 
фольклорного текста и в случае, когда они не содержат точной подсказки, а, образно 
характеризуя предмет, составляют основу рифмы: Чарнец-маладзец па калена ў золаце 
стаіць (Гаршчок) [3: 287]. Иносказательно в этой загадке цвет упоминает определяе-
мое слово: чарнец (чёрный). Структура украинского варианта – сложное предложение: 
Чернець-молодець по коліна в златі, як упав, з’їдять [4: 169]. Подобные загадки – от-
голоски символических комплексов солнце – огонь – золото – свет, «которые сложились 
еще в докиевские времена и закрепились в народной поэзии славян» [4:168]. Украинский 
фольклор предлагает этот лексико-структурный комплекс и в загадке о маке: Чернець-
молодець у землю пішов, червону шапочку знаишов і наверх виишов [5: 83].

В загадках фиксируются приложения, указывающие занятие или профессию чело-
века, наименование которого скрывает определенную реалию. В результате метафори-
зации загаданное явление наделяется соответствующими человеческими качествами: 
Быў брат-пракурат, скрозь зямлю прайшоў, многа грошай знашоў (Мак) [3: 106]. Это 
приложение часто встречается в белорусских загадках с определяемыми словами антро-
понимами и названиями родства: Ігнат пракурат па падзямеллю прайшоў, красну шапку 
найшоў, проці сонца стаў, красную шапку зняў (Мак) [3: 106]; Брат-пракурат праз 
сцяну грошы лічыць (Свярдзёлак) [3: 310]. Неполная адаптация латинизма белорусскими 
говорами выражается в наличии фонетических вариантов: Мой брат-праскурат скрозь 
сцены грошы лічыць (Свярдзёлак) [3: 310].

Белорусским и украинским загадкам свойственно сочетание названий родства и ан-
тропонима с распространением имени Кондрат (Кіндрат). Такие загадки отличаются 
информационным содержанием и иносказательно называют разные явления: Мой брат 
Кандрат як устане, то да неба дастаў (Дым) [3: 262]; Кандрат, мой брат, скрозь 
зямлю прайшоў, чырвоную шубку знайшоў (Бурак) [3: 96] – Мій брат Кіндрат через 
землю пройшов, золото знайшов (Зерно) [5: 75]; Мій брат Кіндрат через землю пройшов, 
мішок грошей наишов (Гарбуз) [5: 88]. Сочетание имеет и диминутивную форму: Мой 
братка Кандратка скрозь зямлю прайшоў, красну шапку найшоў (Мак) [3: 106]. 

Содержащие намёк на специфическое свойство загаданной реалии приложения име-
ют в некоторых загадках за определяемое слово антропоним: Душа, душа, ці не знаеш 
Тамаша-галыша (Арэх) [3: 71]. Особенно характерно такое сочетание украинским за-
гадкам: Іван-білобран В білу сорочку вбрався, Під землю сховався (Часник) [5: 94]; Був 
собі Ян-забіян, за ідним махом сімсот душ забіяхом (Жменя і мухи) [5: 139]; Сидить 
Марушка-семикожушка (Цибуля) [5: 92].

Приложения обогащают язык белорусских и украинских загадок. Заложенный в 
приложении потенциал одновременного наименования предмета и его меткой харак-
теристики расширяет образно-изобразительные возможности лексических единиц, из-
бранных создателями фольклора как способ выражения художественного определения. 
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Приложения придают выразительность текстам загадок, передают эмоциональность 
языка устного народнопоэтического творчества.
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ЕПІТЕТИ-ПРИКЛАДКИ В БІЛОРУСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ЗАГАДКАХ
У статті розглядається вживання в білоруських і українських загадках епітетів-

прикладок. Закладений в прикладці потенціал одночасного найменування предмета і 
його характеристики розширює образотворчі можливості лексичних одиниць, вибраних 
як спосіб вираження художнього визначення. Прикладки надають виразності текстам 
загадок, передають емоційність мови усної народнопоетичної творчості.

Ключові слова: фольклор, загадка, прикладка, епітет, антропонім, означуване 
слово, експресивність.
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EPITHETS-APPLICATIONS IN BELARUSIAN AND UKRAINIAN RIDDLES
The article examines the use of the epithets-applications in Belarusian and Ukrainian 

riddles. The application‘s potential of the simultaneous naming of an object and its charac-
teristics expands the figurative and graphic possibilities of lexical units, chosen as a way of 
expressing an artistic definition. Applications give expressiveness to the texts of the riddles and 
convey the emotionality of the language of folk poetry.

Key words: folklore, riddle, application, epithet, anthroponym, definable word, expressiv-
ity.
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«ЧОГО ТИ ЗАПЛАКАНА? ТОГО ЩО ЗАСВАТАНА!»:  
МОТИВ РОЗЛУКИ НА ВЕСІЛЬНОМУ РУШНИКУ

Стаття присвячена явищу вишивання написів, прототекстами яких є народні пісні, 
зокрема пісні про нещасливе кохання. Продемонстровано, що під час вишивання окремі 
рядки перетворюються на формули, що стають основою самостійного сюжету на тек-
стилі. Автор доводить, що у написах на весільних рушниках, які нібито містять мотив 
розлуки, немає суперечності. 

Ключові слова: вишиті написи, весільний рушник, сюжет, мотив, нащадки виши-
вальниці, метафольклор. 

Написи у вишивці (переважно на рушниках) – явище, поширене в українській народ-
ній культурі у кінці ХІХ – першій половині ХХ ст. Дослідницька цікавість до них лише 
зараз починає набирати обертів. 

Коли ми тільки починали збирати вишиті написи на рушниках (2013 р.), одразу ж 
постало питання і щодо з’ясування призначення цих текстильних виробів. Звичайно, 
від періоду масового побутування цього феномену у вітчизняній культурі надто багато 
часу (відносно того проміжку, що відведений на життя людини) – а це близько століття – 
вже минуло. Через це у наш час практично нереально збирати пояснення написів від 
самих вишивальниць1.

Ми записували коментарі щодо конкретних епіграфічних виробів (тобто тих, що міс-
тять написи) скрізь, де була така можливість. Першою чергою, це, безсумнівно, від на-
щадків вишивальниць. Проте у більшості випадків, як би це не було прикро визнавати, 
свідчення нащадків вишивальниць так само сьогодні постають майже недосяжним для 
нас об’єктом. Адже, знову ж таки, через тривалий час, що минув від моменту вишиван-
ня, чимало нащадків, як вони зізнаються, не пам’ятають цієї інформації (або й не знали 
її ніколи). Щобільше, предмети старовини переміщуються у просторі, потрапляючи до 
нових власників. 
1 На щастя, такі свідчення навіть зараз іноді ще трапляються. На жаль, вони сьогодні трапляються 
настільки зрідка (а з плином часу – шанси їх знайти дедалі зменшуються), що об’єктивну картину 
призначення цих виробів лише за допомогою коментарів самих вишивальниць побачити все одно не 
вдасться.
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Тому свідчення щодо вишитих написів найчастіше фіксувалися нами від продавців 
текстильних виробів, приватних колекціонерів та музейних співробітників. Крім того, 
ми зберігали і коментарі, залишені під відповідними світлинами користувачами соцме-
реж та відвідувачами Інтернет-магазинів чи веб-аукціонів [3, с. 40]. 

Всі ці трактування нам цікаві у ракурсі проблематики творення сучасного метафоль-
клору – народних пояснень народних творів (при цьому, варіанти цих тлумачень можуть 
дуже різнитися).

Якщо ж нас цікавить конкретна історія вишитих епіграфічних речей, то потрібно 
шукати надійні джерела, що наразі, як ми вже зазначили, під загрозою цілковитого зник-
нення.

Розуміючи, що рівень достовірності тлумачень від нащадків вишивальниці (або, 
якщо пощастить, і самої вишивальниці) може бути значно вищим, вкотре наголошуємо 
на «необхідності сьогодні у невідкладній та оперативній фіксації таких трактувань [від 
нащадків вишивальниці] <…>, коли можливість здобути свідчення цієї категорії інфор-
мантів нестримно зменшується – багато власників родинних реліквій їх поступово роз-
продають (власне, під час продажу ми переважно і збираємо їхні коментарі), ті ж, хто в 
них купує (часто для перепродажу), історіями придбаних предметів зазвичай не цікав-
ляться, і для нас вони безповоротно втрачаються» [3, с. 41].

Отже, реальна картина така, що свідчення про прагматику епіграфічної вишивки, які 
нам вдається здобути і яким можна більшою або меншою мірою довіряти, є радше спо-
радичні, ніж систематичні. І це необхідно враховувати під час наукового аналізу.

У цій статті розглянемо вишиті словесні формули, у яких наявний одночасно натяк і 
на весілля, і на розлуку.

Одна з таких формул – «Здорова, Марусю, чого ти заплакана? – Здоров, моє серце, 
того що засватана». В Інтерактивному інтернаціональному покажчику вишитих вер-
бально-іконічних творів (далі – Покажчик) (http://volkovicher.com/; пароль: 2707) [5] міс-
титься чотири рушники з цією формулою. Про жоден із них додаткових відомостей на 
сьогодні у нас немає. Чи міг такий рушник використовуватися як весільний, важко ска-
зати, адже у тексті явно простежуються сумні мотиви. Проте і відкидати це припущення 
повністю ми не можемо. 

Розглянемо інший рушник з написом «ОЙ ТАМ НА ГОРИ ОЙ ТАМ НА КРУ-
ТОЙ ОЙ ТАМ СИДИЛ ПАРА ГУЛУБИВ / НАТАЛКА ПОЛТАВКА ДИВЧЫНА 
МАЛОРОСѢЙСКАЯ /НА / ОП //\\» (Полтавська обл., перша половина ХХ ст.).

Про цей виріб є відомості, що він весільний: «Старовинний рушник до вінця з ініці-
алами наречених у підковах. На рушникові вишиті слова з пісні “Ой там на горі, та ой 
там на крутій, та ой там сиділа пара го(у)лубів” і “Наталка Полтавка дівчина мало-
російська”» [5].

Як бачимо, рушник містить дві словесні формули. Перша з них відсилає нас до сюже-
ту відомої балади (за іншою жанровою класифікацією – петрівчаної пісні [10]) «Ой там 
на горі, ой там на крутій» [11]. У творі розповідається, як милувалася пара голубів; далі 
з’являється козак, який вбиває голуба, ловить голубку, приносить її додому і годує; вона 
не їсть і тужить за голубом. 

Оскільки ця балада є дуже поширеною на українських теренах і практично кожен 
носій культури знає її сюжет, то вже перші рядки «Ой там на горі, та ой там на крутій, 
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та ой там сиділа пара голубів» можуть асоціюватися у нас із розлукою. Водночас маємо 
пам’ятати, що фольклорна формула не є прив’язаною до жодного твору [8]. Формула 
існує незалежно – поза всіма творами. Тому сюжет пісні цілком може не збігатися із сю-
жетом рушника, хоча вони й мають одну спільну формулу. Простіше кажучи, рядки «Ой 
там на горі, та ой там на крутій, та ой там сиділа пара голубів» слід сприймати не як 
«рядки з пісні», а як самостійний рушниковий твір. Ця формула у вишивці означає кохан-
ня (без натяку на сумну розв’язку). Відповідно, і немає суперечності, що рушник, який, 
можливо, у багатьох асоціюється з трагічним баладним сюжетом, вишитий як весільний. 

В основі другої частини напису на цьому ж рушнику «НАТАЛКА ПОЛТАВКА 
ДИВЧЫНА МАЛОРОСѢЙСКАЯ» – формула «Наталка Полтавка» [5]. Образ Наталки 
Полтавки, як ми знаємо її з однойменної драми І. Котляревського (1819) [7], символізує 
вірне кохання. Сюжетна лінія п’єси є чимось подібною до попередньо розглянутої бала-
ди: перешкоджання почуттям двох закоханих впливовою третьою особою. У драмі «На-
талка Полтавка» головною лінією є розлучення дівчини з бідним коханим та силування її 
заміж за нелюба. Щоправда, кінцівка щаслива: закоханих врешті-решт благословляють. 
Тому ця словесна формула цілком підходить до весільного рушника – навіть у тому ви-
падку, якщо її сприймати як таку, що акумулює в собі всю сюжетну лінію драми (а не 
лише образ самої Наталки Полтавки). 

У Покажчику знаходимо п’ять одиниць реалізації формули «Наталка Полтавка». 
Одна з них – весільний рушник, де відбувається контамінація рядків «Наталка Полтав-
ка…» з рядками «Ой там на горі, ой там на крутій…», ми щойно розібрали. На іншому 
рушникові слова «Наталка Полтавка» виступають як самостійний вербальний твір. А в 
решти трьох зразків спостерігаємо контамінацію формули «Наталка Полтавка» з ін-
шою словесною формулою – «Оце ж тая криниченька, що голуб купався, оце ж тая 
дівчинонька, що я женихався». Остання формула є однією з найчастотніших: на момент 
написання статті маємо з нею 120 (!) вишитих зразків переважно кінця ХІХ – першої 
половини ХХ ст. 

Спробуємо розібрати тепер цю формулу, а також можливі варіанти призначення тек-
стильних виробів, де вона міститься. Як щойно з’ясували, формула «Оце ж тая крини-
ченька, що голуб купався, оце ж тая дівчинонька, що я женихався» може вишиватися на 
одному виробі разом із формулою «Наталка Полтавка», яка, своєю чергою, була наявна 
на весільному рушникові (перший розібраний нами рушник із написом «ОЙ ТАМ НА 
ГОРИ ОЙ ТАМ НА КРУТОЙ ОЙ ТАМ СИДИЛ ПАРА ГУЛУБИВ / НАТАЛКА ПОЛТАВ-
КА ДИВЧЫНА МАЛОРОСѢЙСКАЯ /НА / ОП //\\»). Не виключено тоді, що і формула 
«Оце ж тая криниченька, що голуб купався, оце ж тая дівчинонька, що я женихався» у 
деяких випадках має весільну прагматику.

Подивимося у Покажчику, які взагалі можливі контамінації з цією формулою. Отже, 
словесна формула «Оце ж тая криниченька, що голуб купався, оце ж тая дівчинонька, 
що я женихався» комбінується з такими словесними формулами:

1) «Наталка Полтавка» (три одиниці); 
2) «Я Наталка, я Полтавка, я простого роду, не стижуся шити, прясти і носити 

воду» – розширений варіант формули «Наталка Полтавка» (одна одиниця);
3) «Дівчино моя, напій мені коня» (чотири одиниці);
4) «Добрий день!» (п’ять одиниць);
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5) «Добрий вечір!» (одна одиниця);
6) «Любітеся, брати мої, Украйну любіте, і за неї, безталанну, Господа моліте» 

(одна одиниця).
Формула «Дівчино моя, напій мені коня» означає залицяння парубка до дівчини. 

У піснях, які містять цю формулу, зазвичай дівчина йому відмовляє, аргументуючи це 
тим, що офіційно вони парою не визнані: «Не напою, бо си бою, бо-м ще не твоя. Як буду 
твоя, напою ти два» [9]. Проте, якщо взяти значення самої формули (еротичні мотиви) 
без прив’язки до пісенного сюжету, то вона органічно поєднується з формулою «Оце ж 
тая криниченька, що голуб купався, оце ж тая дівчинонька, що я женихався». 

Рушниками з написами «Добрий день!» («Добрий вечір!», «Добрий ранок!»), як ві-
домо з коментарів, часто прикрашали стіни хат (особливо у середині ХХ ст.). Саме ж 
привітання «Добрий вечір!» може бути частиною пісні про кохання (формула привітан-
ня закоханих) [2, с. 108–110]. Відповідно, воно може означати не просто привітання, 
а любовне побачення. Тому ця формула органічно поєднується з формулою «Оце ж тая 
криниченька, що голуб купався, оце ж тая дівчинонька, що я женихався».

Щодо контамінації формули «Оце ж тая криниченька, що голуб купався, оце ж тая 
дівчинонька, що я женихався» з формулою «Любітеся, брати мої, Украйну любіте, і 
за неї, безталанну, Господа моліте», то це рушник із написом «ОСЬ ТАЯ КИРНИ[ЧИ]
НЬКА В НІ ГОЛУБ К[УП]АВ // СЯ ОСЬ ТАЯ ДІВ[ЧИНОН]ЬКА ЩО Я В НІЙ [КОХАВ-
СЯ] // ЛЮБІТЕСЯ БРАТИ МОЇ УКРАЇНУ ЛЮБІТЕ // І ЗА НЕЇ БЕЗТАЛАННУ ГОС-
ПОДА МОЛІТЕ» (Тернопільська обл., перша половина ХХ ст.). Рушники з подібними 
патріотичними написами масово вишивали на території Західної України у 1930-ті рр. 
Їх переховували від енкаведистів, а згодом вивішували на ікони чи портрет Кобзаря на 
великі свята. Цей рушник був сфотографований на іконі. Ймовірно, що напис про «кри-
ниченьку» у цьому контексті (разом із патріотичним текстом) міг підкреслювати любов 
до України.

Судячи з коментарів, багато текстильних виробів із цією формулою мали суто деко-
ративне призначення. Це стосується, зокрема, рушників із написами: «ДОБРИЙ ДЕНЬ 
ДОБРОГО ЗДОРОВЛЯ ОЦЕЖ ТАЯ КИНИЧИНЬКА ШО ГОЛУБ КУПАВСЯ ОЦЕЖ 
ТАЯ ДІВЧИНОНЬКА ЩО Я В НІЙ КОХАВСЯ // …» – «Очевидно, рушник висів десь 
в кутку, або що…») (Тернопільська обл., Зборівський р-н, 1947 р.) [5]; «ОЦЕЖ ТАЯ 
КРЫНЫЧЫНЬКА ЩО ГОЛУБ КУПАВСЯ А С ТІЄЇ КРЫНЫЧЫНЬКЫ МІЙ МЫЛЫЙ 
ВМЫВАВСЬ / 1950 Г. К.Б. //\\» – «декоративний» (Україна, 1950 р.) [5]; «ОЦЕ ТАЯ КРИ-
НИЧЕНЬКА ЩО ГОЛУБ КУПАВСЯ // ОЦЕ ТАЯ ДЕВЧИНАЧКА ЩО Я УЛЮБЛЯВСЯ. 
СГ» – «для декорування ікон, на стіну» (Чернігівська обл., 1930-ті рр.) [5].

Подібні текстильні вироби декоративного призначення можуть ще називати не «руш-
никами», а «килимками», «картинами». До прикладу, вишивка з написом «ДІВЧИНО 
МОЯ НАПІЙ МЕНІ КОНЯ. ОЦЕЖ ТАЯ КЕРНИЧЕНЬКА ЩО ГОЛУБ КУПАВСЯ. 
ОЦЕЖ ТАЯ ДІВЧИНОНЬКА ЩО Я В НІЙ КОХАВСЯ / 1952 РОКУ» (Тернопільська 
обл., Кременецький р-н, с. Комарівка, 1952 р.) охарактеризована власником як «ки-
лимок на стіну» [4]; до вишивки з написом «ДОБРИЙ ВЕЧІР ДІВЧИНО / ДІВЧИНО 
МОЯ НАПІЙМИ КОНЯ! / ОЦЕЖ ТАЯ КРИНИЧЕНЬКА ЩО ГОЛУБ КУПАВСЯ АЦЕ 
ТАЯ ДЇВЧИНА ЩОЯ КОХАВ?» (Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Крехів, середина 
20 ст.) маємо такий коментар від нащадків вишивальниці: «Сьогодні хочу порадувати 



348

вас картиною, що прикрашала дідівську хату мого чоловіка в с. Крехів, що на Жидачів-
щині!» [12].

Нас цікавить, чи могли рушники з формулою «Оце ж тая криниченька, що голуб 
купався, оце ж тая дівчинонька, що я женихався» мати весільне призначення. 

У деяких свідченнях знаходимо ствердну відповідь на це питання. Приміром, це сто-
сується рушників із такими написами: «ОЦЕЖ ТАЯ КРИНИЧЕНЬКА ЩО ГОЛУБ КУ-
ПАВСЯ… ОЦЕЖ ТАЯ ДІВЧИНОНЬКА ЩО З НЕЮ КОХАВСЯ. // АВЖЕЖ СТОЇ КРИ-
НИЧЕНЬКИ ОРЛИ ВОДУ ПЮТЬ АВЖЕЖ МОЮ ДІВЧИНОНЬКУ ДО ШЛЮБУ ВЕ-
ДУТЬ» («весільний, давній рушник» [5]); «ОЦЕЖ ТАЯ КРЫНЫЧЫНЬКА ЩО ГОЛУБЪ 
КУПАВСЯ // ОЦЕЖ ТАЯ ДИВЧЫНОНЬКА ЩО Я ЖЫНЫХАВСЯ ОЙ ЖЫНЫХАВСЯ» 
(«старинный льняной “свадебный” рушник» [5]).

Є і коментар, де зазначено, що рушник із цією формулою (напис «ОЦЕ ТОЙ ЖИ 
ДУБ ЗИЛЕНИЙ ЩО ВІТЕР ГОЙДАЄ ОЦЕ ТОЙ ЖИ КОЗАЧЕНЬКО ЩО ВІРНО КОХАЄ 
МЕНЕ. 1980 Г. // ОЦЕЖ ТАЯ КРИНИЧЕНЬКА ЩО ГОЛУБ КУПАВСЯ ОЦЕЖ ТАЯ ДІ-
ВЧИНОНЬКА ЩО Я ЖИНИХАВСЯ. 1980 Г.») свого часу виконував різні функції: «По-
дарований на весілля, використовувався як декоративний» [5].

Звичайно, ми не можемо розцінювати всі коментарі як «правдиву історію рушників», 
особливо коли йдеться про інформацію, отриману від продавців на наше прохання. 

Приміром, на веб-аукціоні до рушника з написом «ОЦЭ-ЖЪ ТАЯ КРЫЧЫНЬКА ЩО 
ГОЛУБЪ КУПАВСЯ // ОЦЭ-ЖЪ ТАЯ ДИВЧЫНОНЬКА ЩО Я ЖЫНЫХАВСЯ» (Хар-
ківська обл., початок ХХ ст.) надавалися лише такі відомості: «Старовинний рушник, 
якому більше ста років». На наше запитання, для чого призначався і як використову-
вався рушник, власник відповів, що «для сватання» (листування з власником рушника 
25.09.2018) [5].

У цьому випадку можна вважати, що продавець зробив припущення, судячи зі змісту 
вишитого напису. Це для нас також корисно – у ракурсі вивчення метафольклору. Тому 
такі практики опитування продавців мають бути (єдине що – ці результати потрібно від-
межовувати від конкретних фактів). Водночас, слід зауважити, що метафольклор також 
нелегко здобувається. Адже часто власники речей, які не знають їхньої історії, зізнають-
ся в цьому, не бажаючи давати помилкові свідчення. 

Нижче наводимо ще пару наших листувань із продавцями рушників:
1. Рушник із написом «ОЦЕ Ж ТАЯ КРЫНИЧЕНЬКА ЩО ГОЛУБ КУПАВСЯ / ОЦЕ 

Ж ТАЯ ДИВЧИНОНЬКА ЩО Я ЖЕНИХАВСЯ //\\» (Сумська обл., перша половина 
ХХ ст.). Листування від 22.07.2018: «Добрий день! Уточніть, будь ласка, звідки рушник 
і яке його призначення?». «Добрий день. Рушник Буринський із Сумщини. Призначення 
його не знаю. З повагою» [5].

2. Рушник із написом «ОЦЕ ТА КРИНИЧЕНЬКА ЩО ГОЛУБ КУПАВСЯ / 1941 // ОЦЕ 
ТА ДІВЧИНОНЬКА ЩО Я УЛЮБЛЯВСЯ / 1941» (Чернігівська обл., Чернігівський р -н, 
с. Пустиньки, 1941 р.). Листування від 06.12.2017: «Доброго ранку! З якого приводу чи на 
яку подію цей рушник вишивався? І з якої місцевості? «Доброго ранку! Цей рушник моеї 
прабабусі. Сказати точно на яку подію був вишитий не можу. Ми знайшли його в скрині. 
Вишитий був в селі Пустиньки Чернігівського району. Є ще один рушник такого ж року, 
вишитий на весілля. Але його я залишила собі на згадку». «Дякую. А цей не мiг бути теж 
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на весiлля?». «Можливо і міг, але точно спитати немає вже в кого. Той, який залишився 
в мене, переходив до бабусі, а потім до мами і вже до мене» [5]. 

Як бачимо, у другому випадку свідчення надавалися від нащадка вишивальниці, але 
точної інформації вже неможливо отримати навіть від цієї категорії інформантів. І таких 
випадків більшість. Водночас трапляються і протилежні ситуації, коли самі власники ро-
динних реліквій ініціюють аналіз старовинних речей, викладаючи відповідні світлини у 
соцмережі. Наприклад, нами зафіксована спроба самого нащадка вишивальниці дізнати-
ся історію рушника з написом «ОЦЭЖЪ ТАЯ КРЫНЫЧЫНКА ШО ГОЛУБЪ КУПАВСЯ 
ГЭЙ ШО ГОЛУБ // …» (Харківська обл., перша половина ХХ ст.). На сторінці фейсбук-
спільноти «Етнознаки та символи України» власниця старовинної вишивки залишила 
фото рушника з коментарем: «Старовинний рушник (разрізаний на дві частини). Ви-
шивала моя прабабуся, якщо не прапра-, спитати вже немає кого. Напис на рушникові в 
дзеркальному напрямку вишито… Може хтось може пояснити, чому дзеркальний напис 
і чому він розрізаний (другу частину не пам’ятаю, куди поклала)» [6]. 

Прагнення з’ясувати семантику рушників із написами часом виявляють і поцінову-
вачі народної культури. Приміром, 12 листопада 2018 р. на сторінці фейсбук-спільноти 
був залишений такий допис до світлини рушника з написом «ДОБРИЙ ДЕНЬ // ОЦЕЖ 
ТАЯ КЕРНИЧЕНЬКА ЩО ГОЛУБ КУПАВСЯ ОЦЕ ТАЯ ДІВЧИНОНЬКА ЩО Я В НЇЙ 
КОХАВСЯ?»: «...Тепер мені вже цікаво вивідати інший факт. Сама пісня. Тут лише 
кілька рядків. Я б з задоволенням спробувала віднайти всю і навіть послухати. На тому 
рушнику, який йшов за змістом майже однаковий, пісня має уточнення. Я вам їх відкрию 
обов’язково. Та зараз прошу вашої допомоги. Хто чув, співав чи хоч здогадується, що 
там в пісні далі, відгукніться!!» ՚ [1]. 

Ці та інші подібні дописи є важливим потенційним джерелом творення сучасного 
метафольклору, зокрема щодо вишитих написів кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.

Підсумовуючи сказане вище, зазначимо, що, судячи з усіх наведених свідчень, одна і 
та ж словесна формула могла вишиватися на рушниках різного призначення. Навіть біль-
ше, один і той самий текстильний виріб міг використовуватися з плином часу для різних 
цілей. Рушники, які виготовлялися «за мотивами» пісень про нещасливе кохання, цілком 
могли застосовувати як весільні. Це відбувалося тому, що вишиті рядки перетворюва-
лися на формулу (а фольклорна формула, як ми знаємо, не є прив’язаною до жодного 
сюжету), що на текстилі ставала основою самостійного твору, – тобто фактично мотиву 
розлуки на весільному рушникові і не було. 
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«ПОЧЕМУ ТЫ ЗАПЛАКАННАЯ? ПОТОМУ ЧТО ЗАСВАТАННАЯ!»:  
МОТИВ РАЗЛУКИ НА СВАДЕБНОМ РУШНИКЕ

Статья посвящена явлению вышивания надписей, прототекстами которых явля-
ются народные песни, в частности песни о несчастной любви. Продемонстрировано, 
что во время вышивания отдельные строчки превращаются в формулы, которые ста-
новятся основой самостоятельного сюжета на текстиле. Автор доказывает, что в 
надписях на свадебных рушниках, которые якобы содержат мотив разлуки, нет про-
тиворечия. 

Ключевые слова: вышитые надписи, свадебный рушник, сюжет, мотив, потомки 
вышивальщицы, метафольклор.
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“WHY ARE YOU TEARFUL? BECAUSE I AM BETROTHED!”:  
THE MOTIVE OF SEPARATION ON A WEDDING TOWEL

The article is devoted to the phenomenon of the embroidering inscriptions, the prototexts 
of which are folk songs, particularly, songs about unhappy love. It is demonstrated that during 
the embroidering process separate lines turn into formulas. The last ones become a base for the 
independent plot on textile. The author proves that inscriptions on the wedding towels which 
supposedly contain the motive of separation are not controversial. 

Key words: embroidered inscriptions, wedding towel, plot, motive, descendants of the em-
broideress, metafolklore.

УДК 821.04.03
Мушкетик Л.Г., доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник, член-
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АКСІОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ПОНЯТТЯ КОХАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ
ФОЛЬКЛОРНІЙ ТРАДИЦІЇ

У статті розглянуто аксіологічне наповнення поняття кохання на матеріалі укра-
їнської фольклорної традиції, проаналізовано окремі жанри і тексти з даної тематики, 
зосібна пісні та балади, календарну та весільну обрядовість, легенди та паремії. Опи-
си коханої/ коханого в народних творах ідеалізовані, мають ознаки калокагативності. 
З’ясовано, що це почуття набуває вищого сенсу в ієрархії моральнісних цілей закоханих, 
надціннісної ваги, в очах народу кохання вище грошей, багатства, родини, навіть само-
го життя. У фольклорних творах засуджують зраду і невірність, аморальну поведінку, 
пліткування, батьків-розлучників та ін.

Ключові слова: кохання, фольклор, цінності, пісні, казки, моральність, розлука, зра-
да, соціальна нерівність.

Відомо, що українська уснопоетична творчість опирається на чіткі морально-етичні 
принципи, і в поєднанні з естетичними аспектами творів характеризується калокагатив-
ністю – категорією добропрекрасного. Саме тому у ній усебічно і глибоко оспівано таке 
універсальне людське почуття як кохання, що постає вершинною цінністю людини, і є 
джерелом як її найбільшого щастя, так і горя. Природно, що ця тематика властива пере-
дусім народній ліриці, пісням кохання, народним баладам, меншою мірою календарній 
та весільній обрядовості, народній прозі, пареміям та ін.



352

Метою нашої статті є розгляд українських уснопоетичних текстів про кохання в ас-
пекті аксіології, ціннісних характеристик даного поняття, що вербалізується в художніх 
текстах в образній поетичній формі, набираючи морально-етичної спрямованості. 

Тематику кохання у своїх працях про етнологію та фольклор розглядали видатні 
вчені та громадські діячі минулого, такі як М. Максимович, М. Костомаров, М. Сумцов, 
О. Боровиковський, О. Веселовський, О. Бодянський, В. Охримович, І. Франко,  
В. Гнатюк та інші [Костомаров 1890, с. 287–477 ; Бодянський 1837; Боровиковский 1879]. 
У пізніший час цих проблем торкалися М. Гайдай, Н. Шумада, Н. Мельник, О. Дей,  
Л. Копаниця, Л. Мушкетик та інші [Гайдай 1972; Дей 1986, Мельник 2001; Гарасим 2010, 
Н. Скрипник 2014]. І. Бокало захистила кандидатську дисертацію «Українські народні 
пісні про кохання: морально-етичні виміри» (2020).

Пісні кохання передають найтонші нюанси людських емоцій, пов’язаних з коханням, 
що пробуджує в серцях молодих людей усе найкраще, прагнення до щастя, повноти жит-
тя. «Ми бачимо тут, – писав Т. Рильський, – доволі повне повчання у справах любові, і 
саме такої, як її розуміють серед даного племені: без цинічного схиляння перед стате-
вими інстинктами поза естетичним вибором і сердечним потягом, але й без облудного 
маскування величезної життєвої сили, що служить відправним пунктом даного почуття 
і цілої низки естетичних явищ» [Рыльский 1890/10, с. 347]. Так, хлопець і дівчина коха-
ються «як голубів пара, як риба з водою, як брат з сестрою», вони «такі паровані, як гор-
нятка мальовані». Пісні, що здебільшого описують дівочі почуття, сповнені невимовною 
ніжністю і турботою про коханого, дівчина прагне його постійної присутності, близькос-
ті. Поширеним художнім образом у піснях є символічне «малювання портрету» коханого 
скрізь, де падає її погляд, чи чого вона торкається, адже люблять передусім очима:

«…Якби я мала малярі свої,
То б намалювала милого собі.
Намалювала б на кінці стола,
Дивилася б, як на сокола.
Намалювала б на піддашечку,
Дивилася б, як на пташечку.
Намалювала б на тім кухличку,
На тім кухличку, що я вмиваюсь.
Намалювала б на тім рушничку,
На тім рушничку, що я втираюсь
Намалювала б на стіні отій,
Що лягать спати мені молодій»
 [Пісні кохання 1986, с. 43].

Отже, милий-чорнобривий для закоханої дівчини гарний «як намальований», він 
найкращий, найкрасивіший, «солодкий як цукор, що солодший від меду», серед трьох 
братів найменший та найгарніший, дівчина добирає для його характеристики виразні 
поетичні порівняння, ласкаві слова. Cвоєю чергою дівчина для хлопця «щебетушка, чор-
нобривка, солодятко», він ладен на все для неї, виказує зворушливу турботу: «Ой выйди, 
выйди, не бойсь морозу:/ Я твои ноженьки в шапоньку вложу». Закоханий парубок куди 
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не кине оком, скрізь бачить свою кохану, цей образ втілено у форму народної загадки: 
«Оленко молоденька /Яла го ся питати: /– Де гори крем’янії, /Де трави шовковії? / Та й де 
поля ружовії?/ Де кринички медовії/ Та й де садки терновії?/ Каже ї Василечко: / – Упо-
вім ти, Оленечко: / То ж поля ружовії / Твої личка рум’ янії/ Тото трави шовковії/ – Твої 
коси жовтенькії,/ А кернички медовії/ Твої убки солодкії, / А то садки терновії / Твої очка 
чорненькії» [Весілля 1970, ІІ, с. 106]. 

Великим, глибоким і справжнім почуттям постає кохання в українських народних 
казках. Пристрасть тут спалахує з першого погляду, краса обранця чи обраниці вражає 
і зачаровує, пробуджує в серцях любов. Сліпуча, як сонце краса царівни («на сонце ще 
можна дивитися, а на неї – ні») зачаровує героя, він не зводить з неї погляду й вирішує 
лишитися з нею назавжди («ти моя з цієї миті», «ти мій, я твоя», «будеш моя, а я твій 
до смерті»). Закохані забувають про все на світі, жага застилає їм очі – від переживань 
царівна стає ніби п’яна чи хвора, її серце тріпоче. За своє кохання герой готовий на по-
двиги, він вступає у двобій із супротивниками, проходить складні випробування, долає 
всі перепони на шляху до коханої, адже «коли хтось когось любить, ще й більше зробить 
для іншого».

 Є й інші, неказкові афоризми про силу, ірраціональність, «солодкість» кохання: «Де 
любов, там і щастя»; «Жінка як любить, то любить і в долі і в недолі»; «З коханою на-
говорився, як меду наївся»; «Любов метром не зміряєш»; «Любов – це кільце, а у кільця 
нема кінця»; «Без сонця не можна бути, без милого не можна жити». Центром почуттів, 
кохання вважається серце, це архетипний, загальнолюдський символ кохання: «Серце – 
до серця пристане»; «Хто серцем любить, той словом голубить»; «причарувала моє сер-
денько», «кохання в серці має». 

Ерос є одним із найсильніших, біологічно обумовлених людських інстинктів. Еро-
тична любов-кохання є неодмінною умовою щастя молодих людей. У зв’язку з абсо-
лютною цінністю конкретної людини для закоханого це почуття набуває вищого сенсу в 
ієрархії його моральнісних цілей. У порівнянні з коханням усі інші цінності втрачають 
на якийсь час свою беззаперечну обов’язковість і стають відносними, підлеглими кон-
кретному почуттю.

Відтак у ліричних піснях кохання набуває надціннісного характеру. В очах народу 
воно вище грошей, багатства, родини, навіть самого життя. Любов – понад усе, про це 
йдеться у пісні «Ой продала дівчина курку», де дівчина за кохання продає своє серце, 
душу. Дівчата цілковито віддаються любові, адже вони живуть емоціями, їхнє кохання 
є жертовним, сенсом життя. Однак зайва довірливість і наївність часто йде на шкоду ді-
вчині. 

Незважаючи на родиноцентричність уявлень народної моралі, у піснях та баладах ко-
хання, весільних творах коханий зображується найближчою і найважливішою людиною 
в житті дівчини. В. Мовчан пише про це: «Якісна визначеність почуття любові у тому, 
що воно формує образ „свого”, поширюючи це поняття на людину, яка за усталеними 
(формальними) підставами» не належить до „своїх”. Отже, кохання переформовує об-
раз світу. Воно руйнує обмежені уявлення про свого і чужого (кровні родичі, злі й за-
здрісні, бачаться чужими), „чужий” (не свого роду чи етносу) коханий – чуйний, ніжний, 
уважний турботливий – бачиться своїм, рідним. Рідним не за біологічною ознакою, а за 
реальною – на підставі людських чеснот» [Мовчан 2012, с. 405–406]. У багатьох версіях, 
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у піснях та баладах побутує сюжет «милий над родину», коли дівчина по черзі просить 
батька, матір, брата, сестру «знайти її у винограді» [Балади 1987, c. 34], «зняти з неї 
змію», бо інші бояться [Там само, с. 143], «посторожити рожу» [Українські народні пісні 
1982, с. 58] (повна, непощипана рожа є символом недоторканості, цнотливості дівчини), 
перебратися на інший бік річки. З усієї рідні дівчині допомагає лише коханий (пісня 
«По тім боці Дунаю, Дунаю»). На неординарні вчинки, жертви заради неї здатен лише 
Він, це її пара, обранець, охоронець, найрідніша людина на світі. Головна теза любовних 
пісень «Кохання над усе» стосується і грошей, багатства, маєтностей. Про це йдеться у 
народних афоризмах: «Бери дівку в одній льолі, лиш би була до любові»; «Якщо візьмеш 
собі тую, що її не любиш, то свою долю навіки погубиш»; «Не йди за багатого, а йди за 
щасливого».

Та що дужчою є любов, тим більше розчарувань і горя приносить нереалізованість 
прагнень закоханих (про це паремії «Гірша любов від болю, як не дає спокою»; «Дай 
серцю волю, заведе в неволю). Любов у піснях є сильною, як смерть, і водночас непід-
владною їй, вона перемагає смерть, дихотомія «любов-смерть» у різних версіях репре-
зентована у фольклорі: «Нехай сеє кождий знає, / Що з кохання смерть буває». Асоціації 
зі смертю постають через її неминучість, невідворотність. Недарма безумовна любов 
до Бога – агапе в одній з православних молитов теж порівнюється зі смертю: «Боже – 
ім’я тобі любов. Навчи мене істинної любові, міцної як смерть». Природно, що любов у 
фольклорі є ідеалізована, саме тому це минуще людське почуття тут трактується як вічне 
і стає поряд зі смертю, яка справді є довічною і неуникненною. 

У казках цей постулат серед іншого вербалізується у формулах «будеш моя до смерті, 
а я буду твій»; «до смерті будемо разом»; «тяжко/смертельно закоханий»; «нас розлучить 
лише смерть». Герой не хоче жити на світі без своєї коханої, без неї «життя не життя», 
він або знайде її, або помре. Поширеною у фольклорі є конcтантна формула, де смерть 
описано через її атрибутику: «Ти мій, я твоя, нас розлучать лише могила, лопата та по-
ховальні дзвони».

Отже, кохання несе не лише велику радість, а й великий біль, страждання, горе. 
Любов супроводжується ревнощами, болючим переживанням неможливості фізично і 
духовно неподільно володіти коханим, жити для нього й служити йому, це увічнено в 
приказках : «Люба – то згуба»; «І гаряча любов стигне»; у піснях: «Серденько сохне, бо-
лить, умліває, на серці печаль, туга»; «З великого жалю й слова не промовлю, / Окипіло 
моє серце червоною кров’ю». У пісні «Чом дуб не зелений? Бо туча прибила» біль і туга 
парубка оприявнюється в образі гадини, що в’ється навколо його серця і мостить там 
гніздо. Любов – гірша від хвороби:

«Десь ви не знаєте любощів ізроду.
Бо тії любощі ще гірше слабості: 
Слабість перебуду та й здорова буду,
Вірного кохання – повік не забуду»
 [Пісні кохання 1986, с.179]. 

Вірність – одна з наріжних вимог народної етики кохання. У багатьох варіантах по-
бутує пісня-балада «Голуб і голубка», це справжній апофеоз сталості почуттів, великого, 
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вірного кохання. Йдеться про те, що орел/мисливець розлучив пару голубів, голубка су-
мує, не п’є, не їсть, той пропонує їй сімсот голубів на вибір, однак вона відмовляється 
[Труды этнографическо-статистической 2001/5, с. 247]. В іншому варіанті дівчині після 
загибелі її судженого пропонують вибирати собі пару із ста тисяч інших, та вона не зро-
бить цього, навіть якщо їх буде як піску морського, як вівса в полі тощо. Ці гіперболи 
увиразнюють образ одного-єдиного, наймилішого, лише він потрібен дівчині. 

З наведених прикладів констатуємо, що кохання є дуже вибірковим, а сама кохана 
людина виступає як єдина і унікальна, ніхто й ніщо не може замінити закоханому його 
об’єкт. Т. Рильський у своєму дослідження згадував про стихійне і диференційоване ко-
хання, під стихійним розуміючи, швидше, закоханість, буяння молодої крові, потребу 
в парі тощо («Кого-небудь треба сватать»). Натомість диференційоване означає велику, 
довготривалу любов, що не минає попри будь-які обставини:

«Любыв тебе дивчыною,
Люблю тебе молодыцею, –
И ще буду сим рик ждаты,
Може станеш удовицею» 
 [Рыльский 1890/9, с. 366].

Надзвичайну вірність у коханні демонструє і народна українська казка. У казці «За-
клятий леґінь», що містить поширений мотив заміжжя з твариною, птахом чи іншою 
істотою, що раніше була людиною (СУС 400–459) – відлуння давнього тотемізму – мо-
лода жінка іде світ за очі, шукаючи свого милого, блукає багато років, переживає чимало 
пригод і випробувань, вона «троє залізних бочкорів (черевиків) стоптала, залізну пали-
цю зчухрала», аж поки не знайшла його. Хитрощами жінка добувається до невірного 
чоловіка в опочивальню і народжує дитину. Жінки-героїні демонструють більшу від-
даність у коханні, ніж чоловіки.

Мотив самогубства, смерті закоханих через неможливість бути разом увійшов до 
багатьох українських та інших балад (сюжет Ромео та Джульєтти). Родичі (матір) роз-
лучають закоханих, які вбивають себе, на їх могилі виростають квіти/кущі/дерева, що 
сплітаються верхівками. Мати викопує їх, а дочка проклинає її з могили: 

«А бодай ти, мамко, чорнов скалов стала,
Що ти наші цвіти повикопувала!
Родичі, родичі, із нас приклад майте, 
Де ся вірно люблять, побрать їм ся дайте!»
 [Балади 1987, с. 207].

Мрія закоханих навіки поєднатися здійснюється лише в могилі, вони хочуть, аби 
їх поховали «вкупу головами, щоби була розмовонька на тим світі меже нами», у пу-
блічному місці, при дорозі, щоби це стало сумним докором і попередженням «тяжким 
вороженькам». Моральний урок стосовно неправильної поведінки батьків-розлучників 
висловлено в сентенції:
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«Нехай батьки з матерями цеє лихо знають:
Де любляться двоє діток, хай не розлучають.
Нехай же їх, молоденьких,
В парі повінчають» 
[Труды этнографическо-статистической 2011/5, с. 198]. 

Темі загибелі через примус життя з нелюбом присвячено низку українських народ-
них балад та пісень [Дей 1987, с. 114–127], це відомі українські балади про Лимерівну 
(Немерівну), Бондарівну та ін. М. Драгоманов у своїй праці оприлюднює факти про те, 
що українські жінки вбивали панів частіше від російських. Причому найчастіше вбивали 
молоді за відстоювання власної честі [Драгоманов 1918, с. 39]. У «Баладі про Бондарівну 
та пана Каньовського» горда українська дівчина, для якої честь понад усе, відмовляє ци-
нічному польському пану у його залицяннях і тікає від нього. В одному з варіантів вона 
навіть дає йому ляпаса за «жарти»:

«Ой Марічка Боднаречка
 Вна жерту ні знала,
 Праву ручку выдвелила
 Та й у личко дала»
 [Ребошапка 1975, с. 107].

Амбітний Каньовський, ображений публічною відмовою, жорстоко мстить, убива-
ючи дівчину пострілом з рушниці. Свою честь дівчина тут ставить понад життя, вона 
характеризується мужністю, нескореністю, волелюбством, самоповагою: «Ой волію ж я, 
пан Каньовський, в сирій землі гнити, ніж з тобою поневолі на цім світі жити». О. Дей 
писав: «Відстоювання високого в людському житті (особистої гідності, почуття любові, 
вірності, справедливості і под.) здавна призводило до драматичних і трагічних колізій, 
сильні зворушення від яких спонукали до їх осмислення, в тому числі й засобами худож-
нього слова» [Дей 1987, с. 128]. Трагізм подій поглиблюється епітетами «кривавії річки», 
«кривава криниця», що з’являються на шляху Бондарівни, сценою поховання молодої 
жінки, відчаєм старого батька. Водночас пан, вочевидь, лишиться непокараним – він 
кидає жменю талярів батькові – відкупається від своєї провини. Л. Білецький так оха-
рактеризував головну ідею балади: «Бондарівна – ідеальний образ красуні-дівчини, що 
готова скорше вмерти, аніж бути знеславленою. Не в бруднім панстві ціль життя людини, 
а в унутрішній красі, гордості й чистоті: той пан нечестивий годен її лише роззувати, а 
не милувати. В цім моральна свідомість українського народу» [Білецький 1947, с. 287].

Для протиставлення милого і нелюба вживають такі засоби як семантико-синтаксич-
ний паралелізм, епітети, порівняння, антитези тощо, часто звучать гумористичні нотки:

«Стояв дуб-дубочок тонкий та зелений,
Тримав мене за рученьку гидкий та мізерний,
А на тому поганому поясина синя,
Як до мене заговорить, тече з губи слина.
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А на тому миленькому та пояс турецький,
Личко біле, чорні брови і стан молодецький»
[Пісні кохання 1987, с. 7].

Складено і чимало топонімічних легенд про сильне, вірне, кохання. Так, річкою і 
горою стають хлопець Прут і дівчина Говерла, які не змогли поєднатися за життя. Існує 
чимало версій походження унікального закарпатського озера Синевір. Одна з них – про 
кохання князевої доньки Синь та юнака, що гарно грав на сопілці – Вира. Князь наказав 
згубити Вира, а дочка його стільки плакала за коханим, що наплакала ціле озеро сліз, яке 
так і назвали – Синевір.

Антитезою до вірності в коханні стає зрада, частіше в ній звинувачуються хлопці. 
У піснях вжито такі віддієслівні іменники на позначення зрадливих, невірних молодих 
людей як зрадниченько, зрадниченька, зрадочка, заволока, недовірок (не має віри), замо-
рока (дівчина, яка морочить голову хлопцям), джигун, джигунець (зальотник, баболюб), 
баламут. («Покохати тай забути, всі ви, хлопці, баламути!»). Перелюб в очах закоха-
них – це великий гріх, він карається Богом. Бог тут карає не за узвичаєні церквою гріхи, 
а за порушення вірності у коханні: «А як буде вона двох приймати,/ Буде іі Бог карати;/ А 
як буде двох любити,Буде іі Бог судити» [Труды этнографическо-статистической 2011/5, 
с. 383].

На всій україномовній території відома балада «Ой, не ходи, Грицю», у якій неві-
рного парубка отруює дівчина-чарівниця. Баладна етика у даному випадку стає на бік 
дівчини, яка помстилася за зраду: «Оце, тобі, Грицю, такая заплата: /З чотирьох дощок та 
й темная хата» [Балади 1987, с. 64]. Невірна дівчина, котра обдурила парубка і вийшла 
заміж за іншого, у популярній українській пісні-баладі «Тройзілля» поплатилася за це 
життям, що в даному випадку також виправдовується народною мораллю.

Народ боляче сприймає порушення присяги, невірність, адже усно дане слово у на-
родній звичаєвості мало силу закону («Хто не додержує свого слова, сам себе знева-
жає»). Вочевидь жорстока кара дівчині дісталася і за публічну відмову від парубка, що 
вважалося приниженням його честі, вимагало помсти, навіть смертельної. У пісні «Ой 
израда, чорні брови, израда» психологічно описано стосунки хлопця й дівчини, яка про-
сить не кидати її, адже він «пустив славу», що має її сватати, а сам іде від неї, амораль-
ність цього вчинку позначено ємними лексемами «неправда» / «нещирая правда». 

В основі сюжетів багатьох пісень і балад лежить соціальна нерівність, життєві реа-
лії тогочасного села. Родина прагнула, щоб молода людина знаходила собі «рівню», «не 
множила бідності» тощо. Це вступало в протиріччя між закоханістю молодої людини, її 
прагненням до щастя і прагматичними установками, ставило її в ситуацію морального 
вибору. Брак майна бідна дівчина мала надолужувати вродою, працелюбністю, іншими 
якостями. Ця ментальність «бідна, та чесна», «бідна, та красива, роботяща» знайшла від-
луння у піснях: «Багатая, зубатая під возом лежала,/ – А вбогая, хорошая пшениченьку 
жала». А що народні твори значною мірою акумулювали життєві спостереження бід-
ніших прошарків, то в піснях багата дівчина протиставляється бідній, та красивіший, 
працьовитішій і т. п., напр. у пісні «Котилася бочка та все з огірками». Сільська громада 
виносить свій присуд дівчатам: «На березу дуб похилився,/ На багату чорт задивився,/ На 
вбогую – добрії люди,/ З убогої господинька буде» [Ліра 1945, с. 420]. 
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Перед молодими людьми часто постає проблема морального вибору. Це, з одного 
боку, біологічний потяг, палкі почуття, яким годі протистояти і, з іншого, норми поведін-
ки, думка громади, батьків, власні прагматичні раціо тощо. Мораль регулює поведінку 
і взаємостосунки людей за допомогою схвалення або осуду з боку громади і моральної 
самооцінки особи. Ця регуляція спирається на громадську думку – оцінюючи поведінку 
людини, суспільство виконує функції совісті. Так, у пісні «Куроньки піють, я в дівчи-
ни сиджу» хлопець усю ніч проводить з дівчиною, а вранці відчуває докори сумління – 
«прийду додому – сам себе ненавиджу», його сварять батько й мати, аби він не тиняв-
ся по вечорницях. Страждає і дівчина – «Була як калина, стала як біла глина, була як 
роженька на городі, стала як рутонька на воді» [Труды этнографическо-статистической 
2011/5, с. 351]. 

Сумніви, вагання обсідають молодого хлопця у пісні «Гой піду ж бо я, гой піду ж 
бо я то в гору, то в долину», він хоче далі парубкувати, хоч і вагається («Чи рожу рвати, 
чи рожу рвати, чи калину ламати?»), розуміючи, що знеславить дівчину («затужить ді-
вчинонька»), і тому має женитися. Проте від цього в нього «заболить головочка», адже 
з одруженням, зміною статусу закінчується вільне життя молодої людини, чоловік стає 
главою сім’ї і має дбати про її забезпечення. Він шукає виходу з ситуації: «Мудрому 
бути, мудрому бути….». Мораль тут демонструє ступінь панування над афектами. Важко 
дати лад своїм емоціям і парубкові з іншої пісні, він сам себе засуджує, однак продовжує 
чинити неналежно: «Да й сам собі дивуюся: «який же я дурак став,/ Свою милу покидаю, 
а чужую любить став».

Аксіологічність моралі полягає в самооцінці людини (поцінуванню своїх дій, печа-
лей, переживань), а також в опінії інших людей і суспільства про поведінку людини, її 
мотивів, відповідність етичним нормам. Це відбувається у формі схвалення або ж осуду.

Суспільний контроль над поведінкою дівчат здійснювали переважно старші жінки, 
значною була й роль сусідів, інших жителів села. У піснях вони згадуються збірним 
іменником – люди, добрії люди. Водночас у народних піснях лексема люди з негативним 
оцінним змістом має типову конотацію лихі, злі. Їх також іменують: вороги, воріженьки, 
кляті вороженьки, злії люди, брехливії люди, вражії люди, адже вони «брешуть, усе бре-
шуть», розлучають пару. Неформальні форми контролю передусім реалізувалися через 
плітки і страх пліток. Контроль сексуальності на селі здійснювали жінки. Для старших 
жінок такий посилений контроль означав справжню владу, на основі зібраної інформації 
вони «формували престиж» дівчат на виданні. 

Осудження громадою поведінки дівчини, порушення поведінкових норм у піснях 
згадується як слава, недобрая слава, поговір, чутка. Це дієслова «судять-гудять» та ін., 
об’єднані значенням обговорюють («А що люди скажуть?»). Громадський осуд був до-
волі дієвим («смерть не така страшна, як осуда людськая. Фортуна несчастная»). 

Від одруження на «непідходящій» дівчині хлопця може відмовити родина. Мати час-
то виражає незгоду з рішенням сина, наперед відмовляючись від спілкування з його на-
реченою: «Ой як будеш, синку, тую дівчину брати, то не кажи, синку, що я твоя рідная 
мати!». У пісні «Світив-бо місячок» хлопець скаржиться, мовляв: «Хотів-єм тя взяти, / 
Не дали мі люде». Закоханим важко сховатися і від близьких сусідів, у піснях римуються 
рядки: «Ой сусіди близькії – Воріженькі тяжкії...». Вони, так би мовити, копають глибокі 
ями під закоханими, а ті бажають їм самим у них попадати.
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Вірна любов козака та його серйозні наміри щодо дівчини розкриваються і в тому, 
що він її «зайняти не сміє», тобто дбає про її репутацію, адже має серйозні наміри і лю-
бить її: «Тим я єї не займаю,/ Що сватати маю; /Тим я до неі горнуся,/ Що слави боюся» 
[Труды этнографическо-статистической 2011/5, с. 83]. Осуд падає на легковажних дівчат, 
які люблять гулянки, залицяння, увагу багатьох хлопців («Межи двома парубками ді-
вчина баламутна»). У жартівливій пісні «Очеретом качки гнала» мати б’є свою доньку за 
надмірний інтерес до хлопців, а та весело відповідає:

«А я хлопців не любила,
Тільки Петра та Данила,
Опанаса та Степана, (2)
Грицька, Стецька ще й Демʼяна… (2)

А якеє ж кому діло,
Що п’ятнадцять я любила?
Поки молодою буду,
То й сто тридцять перебуду!» 
[Українські народні пісні 1982, с. 341].

Жартівливо зображується у пісні «Ой у полі три криниченьки» «щира» любов козака 
до трьох дівчат, одну він любить, з іншою женихається, а третя вже йому набридла, тож 
хоче розпрощатися [Українські народні пісні 1982, с. 157].

Отже, в українських народних творах кохання постає як найвища цінність, надцін-
ність для молоді, закоханих, у різних мотивах і сюжетах актуалізується теза «милий/
мила понад усе», їх образи ідеалізуються, підпадають під категорію добропрекрасного. 
У піснях засуджується порушення вірності у коханні, вимушена розлука пари, перешко-
ди одруженню тощо. Водночас у цих текстах звучать і перестороги щодо «зведення» ді-
вчини, її покарання за розпусну поведінку, вимоги дотримання поведінкових ролей села. 
Народні пісні характеризуються психологізмом, зосібна у змалювання морального ви-
бору між покликом інстинкту та раціональними міркуваннями. 
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПОНЯТИЯ ЛЮБВИ  
В УКРАИНСКОЙ ФОЛЬКЛОРНОЙ ТРАДИЦИИ

В статье рассмотрено аксиологическое наполнение понятия любовь на материале 
украинской фольклорной традиции, проанализированы отдельные жанры и тексты по 
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данной тематике, а именно, песни и баллады, календарную и свадебную обрядность, 
легенды и паремии. Описания любимой / любимого в народных произведениях идеализи-
ровано, имеют признаки калокагативности. Выяснено, что это чувство приобретает 
высший смысл в иерархии нравственных целей влюбленных, сверхценносное значение, в 
глазах народа любовь выше денег, богатства, семьи, даже самой жизни. В народных 
произведениях осуждают измену и неверность, аморальное поведение, сплетни, роди-
телей-разлучников и др.

Ключевые слова: любовь, фольклор, ценности, песни, сказки, нравственность, раз-
лука, измена, социальное неравенство.

AXIOLOGICAL CONTENT OF THE CONCEPT OF LOVE 
(ON THE MATERIAL OF THE UKRAINIAN FOLK TRADITION)

The article considers the axiological content of the concept of love on the material of the 
Ukrainian folk tradition, analyzes certain genres and texts on this topic, in particular songs 
and ballads, calendar and wedding ceremonies, legends and paremias. Descriptions of the 
lovers in folk works are idealized, have signs of kalokagativity. It was found that this feeling 
acquires a higher meaning in the hierarchy of moral goals of lovers, supervaluable weight, 
in the eyes of the people love is higher than money, wealth, family, even life itself. Folklore 
condemns betrayal and infidelity, immoral behavior, gossip, parents-divorcees, and others.

Key words: love, folklore, values, songs, fairy tales, morality, separation, betrayal, social 
inequality.
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РОДИЛЬНО-КРЕСТИЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ, ОБЫЧАИ И ПЕСНИ 
ЧЕЧЕРСКОГО РАЙОНА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ:  

РЕГИОНАЛЬНО-ЛОКАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

В статье на богатом фактическом материале, записанном в полевых экспедициях 
на территории Чечерского района Гомельской области, рассматриваются регионально-
локальные особенности бытования родильно-крестильной обрядности. Автор ана-
лизирует структурные компоненты родильно-крестильного обрядового комплекса и 
связанные с ними народные верования. 

Обращено особое внимание на мифологические представления, которые имели мес-
то в дородовый период, а также детально представлены местные особенности риту-
алов послеродового периода.

Ключевые слова: родильно-крестильный комплекс, обряд, обычай, ритуал, народные 
верования, мифологические представления, приметы и поверья.
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Изучение локальных особенностей родильно-крестильного обрядового комплек-
са на материале фольклора отдельных районов Гомельской области является одним из 
перспективных направлений в исследовании регионально-локальных и общеэтнических 
особенностей бытования духовной культуры белорусов. В этом отношении заслу-
живает особого внимания родильно-крестильная обрядность Чечерского района. 
Проанализированные фактические материалы позволяют определить местные специ-
фические особенности родильно-крестильной обрядности и выявить общеэтническую 
основу.

Рассмотрим функционально-тематические группы традиционных правил и запретов, 
касающихся дородового цикла, когда самым важным было сохранение здоровья беремен-
ной женщины и ребёнка. Первую группу представляют правила и запреты, касающиеся 
внешнего вида новорождённого. Не случайно запрещалось беременной женщине дотра-
гиваться до лица, если последняя была свидетельницей пожара: «Нельга глядзець на па-
жар і ў гэты час трогаць ліцо рукамі – будуць красныя пятны ў дзіця» (записано в г. Чечерск 
от Булановой Марии Макаровны, 1926 г.р.). По народным представлениям, запрещалось 
беременной женщине переступать через топор, что могло привести к уродству при 
рождении ребёнка, а также нельзя было работать ей и членам семьи в праздничные дни: 
«Пераступаць праз сякеру – дзіця родзіцца з рассечанай губой» (записано в д. Бабичи от 
Ярени Станиславы Ивановны, 1927 г.р.); «Калі жанчына цяжарная, нельга было рабіць 
нікому з сям’і ў празнікі – дзіця магло радзіцца калечаным» (д. Нисимковичи) [1, с. 375]. 

Ко второй группе запретов и правил можно отнести те, которые, исходя из народных 
представлений, должны были предупредить смерть или развитие какой-нибудь болез-
ни у новорождённого. Не разрешалось беременной женщине переступать через верёвку, 
предметы в форме круга, присутствовать во время проведения похоронной церемонии, 
смеяться над физическими недостатками других людзей: «Деўцы, якая носіць дзіця, было 
нельга станавіцца на вяроўку, бо дзіця можа задушыцца пупавінай» (д. Нисимковичи) [1, 
с. 374]; «Нельга было цяжарнай хадзіць на пахаванне, каб нарадзілася здаровае дзіця» 
(д. Нисимковичи) ([1, с. 375]; «Калі жэншчына была цяжкай, ёй ня можна было смяяцца 
з недастаткаў людзей» (записано в д. Бабичи от Ярени Станиславы Ивановны, 1927 г.р.).

Третья группа народных верований связана с морально-этическими нормами пове-
дения беременной женщины, которой запрещалось, например, красть: «Нельзя красці – 
дзіця будзе красць» (записано в г. Чечерск от Булановой Марии Макаровны, 1926 г.р.). 

К четвёртой группе можно отнести народные правила и предписания, исходя из со-
держания которых можно было сделать прогноз относительно того, какой будет в буду-
щем жизнь новорождённого – богатой или бедной: «Нельга было пазычаць нічога, бо 
тады дзіця будзе жыць у беднасці» (д. Нисимковичи) [1, с. 374].

Родовый и послеродовый циклы родильно-крестильной обрядности связаны с 
выбором таких важных персонажей для осуществления принятых в народной тради-
ции ритуалов, как бабки-повитухи, кума и кумы. Поскольку повивальной бабке отво-
дилась важная роль, то, когда приглашали её, приходили с хлебом и солью: «Бабка-
павітуха прыймала роды. Перад гэтым ёй неслі хлеб, соль. Каб роды прайшлі добра, 
не трэба садзіцца ў хаце павітухі» (д. Нисимковичи) ([1, с. 375]. Именно бабка-пови-
туха выполняла важную и ответственную функцию в жизни новорождённого, родители 
которого доверяли ей проведение ритуала его первого купания: «Бабка мыла ў травах 
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дзіця, маці рыхтавала чыстыя, новыя пялёнкі, якія прынесла кума, а бабка загортвала 
дзіця, спавівала яго стужкай: калі дзяўчынка – чырвонай, калі хлопчык – блакітнай»  
(д. Покоть) ([1, с. 370]. 

Важным моментом в структуре родильно-крестильной обрядности являются 
«отведки», которые в д. Глубочица были известны под названием «сугляды», «кагда прі-
ходзят в дом, дзе радзілася дзіцяці. Прыносяць што-небудзь з ежы на стол, каб пасядзець, 
а также падарункі рэбёнку. Часцей што-небудзь з адзежды, касцюмчыкі ці пагрымушкі» 
[1, с. 372 – 373]. 

Исходя из народных представлений, относились ответственно к выбору кума и 
кумы, которых «выбіралі з ліку родных і сяброў, гэта павінны быць добрапрыстойныя 
людзі. Яны павінны адказваць за выхаванне свайго крэсніка перад Богам, і толькі яны 
павінны ведаць хрысцільнае імя дзіцяці. Калі чалавек дрэнны будзе ведаць імя, можна 
зрабіць падробы. Хросныя бацькі павінны быць праваслаўнымі, яны не павінны быць 
мужам і жонкай» (д. Нисимковичи) [1, с. 375]. Когда приходили приглашать на роль 
кума и кумы заранее выбранных людей, то, как и в случае с выбором бабки-повитухи, 
приносили также хлеб и соль, что издавна было принято в традиционной культуре: 
«Перад хрэсьбінамі маладыя бацькі выбіраюць кумоў. Калі ідуць іх зваць, нясуць хлеб 
і соль, зашоўшы ў хату, кладуць на стол са словамі: «Хлеб, соль вашы, а кума або кум 
нашы» (д. Гацкое) [1, с. 366].

Тем людям, которых приглашали в кумовья, нельзя было отказываться от этой важной 
миссии, иначе, считалось, придёт беда в этот дом: «Кумаўёў бралі багатых. Прыглашаць 
іх у кумы хадзіў дзед (бацька парадзіхі). Ён атносіў хлеб-соль. І калі ён ужо прыйшоў к 
камусьці з хлебам-соллю, то яму ўжо нельга было адказваць. Лічылася, што тады ў гэты 
дом прыдзе бяда» (д. Бабичи) [1, с. 366]. Как правило, именно кумовья возили крестить 
ребёнка в церковь: «У царкву хрысціць дзіця ехалі кум, кума, сама маці не едзе. Пасля 
царквы едуць дамоў гуляць хрэсьбіны» (д. Осиновка) [1, с. 365].

Бабка-повитуха должна была приготовить обрядовое блюдо – кашу, горшок с которой 
разбивал тот из гостей, кто положит больше денег «на кашу». Обычно этот ритуал 
(разбивание горшка с кашей) проводил кум. Мотив приглашения гостей поучаствовать в 
обряде «бабінай кашы» нашёл отражение в соответствующей песне:

Мая каша з мятнымі каплямі,
Мужчыны, прыдзіце ка мне
З дваццаціпятнымі.
Мая каша з прыгарачкамі,
Прыдзіце ка мне, жанчыны,
З падарачкамі.
Кладу медзь, каб мой унук
Быў здаровы, як мядзведзь.
Каб ніколі не балеў,
Штоб у доме шчасце меў (д. Широкое) [1, с. 372].

Во время хресьбинного застолья горшок с кашей приносили трижды (дважды 
подавали так называемую «падманную кашу»): «Прынясуць гаршок, а там ці ката 
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жывога ўсодзяць, ці ляльку. Баба гавора: «Не, гэта не мая каша». Нясуць другі гаршок 
з сырой бульбай. Баба зноў кажа: «Не, не мая каша». Трэці раз ужо нясуць бабіну. Баба 
бярэ кашу і аддае хроснаму бацьку» (д. Осиновка) [1, с. 365].

Ритуал разбивания горшка с кашей – кульминационный момент в праздновании 
хресьбин: «Кум знімае вянок з канфет з гаршка з кашай і корачку з кашы і дае куме. Патом 
кум разбівае кашу, гаршок ставіць у палаценца. Калі кум падымае гаршок, маці падымае 
дзіця» (г. Чечерск) [1, с. 364]. Действиям с черепками от разбитого горшка придавали 
магическое значение. В разных локальных традициях можно выявить разнообразие их 
семантики, во-первых, положенные на голову черепки, верили, влияли на рождение в 
будущем детей («Чарапкі кладуць друг другу на галаву, каб дзеці былі» (г. Чечерск)) 
[1, с. 364]; во-вторых, их относили в хлев, чтобы они повлияли на плодовитость 
домашних животных («Чарапкі ад разбітага гаршка бабінай кашы завязвалі ў платок, 
а потым аддавалі свінням, каб свінні вяліся» (д. Нисимковичи)) [1, с. 375], («Хватаюць 
таксама і чарапкі з гаршка, прыносяць іх дамоў і кідаюць у пуню свінням, каб вяліся»  
(д. Полесье)) [1, с. 370]; стремились наделить черепками от разбитого горшка незамужних 
девушек («Кашай угашчаюцца ўсе госці, а чарапкі даюцца незамужнім дзеўкам, каб 
хутчэй вышлі замуж» (д. Нисимковичи)) [1, с. 375]; их использовали от головной боли 
(«Чарапок бралі … , і прыкладвалі к галаве, каб яна не балела» (д. Нисимковичи)) [1,  
с. 377], рекомендовалось обязательно съесть хоть немного «бабінай кашы» от зубной 
боли («Усе прысутныя стараюцца ўхваціць бабінай кашы, таму што ў вёсцы кажуць, калі 
яе з’ясі, то зубы не будуць балець» (д. Полесье)) [1, с. 369].

Обычно хресьбины у белорусов завершались действиями, связанными с отвозом 
бабки-повитухи либо в магазин, либо домой, где она должна была угостить участников 
застолья. Что касается проведения этого обрядового момента в деревнях Чечерского 
района, то следует отметить, что он отличается специфическими чертами. Фактический 
материал является ярким подтверждением того, что в местной традиции возят по деревне 
не только бабку-повитуху, но и кумовей: «Наліваюць чаркі, замачваюць кашу. Песні 
пяюць. Папяюць, мужыкі бяруць кума і вядуць у магазін. Ён ім бярэ бутылку. А бабы 
бяруць бабу і куму, содзяць летам на каламажку, а зімой на саначкі і вязуць у магазін. Яна 
бярэ і ўгашчае іх канфетамі» (д. Гацкое) [1, с. 367].

Приведённые в статье материалы позволяют сделать выводы как относительно 
устойчивого сохранения общеэтнических особенностей родильно-крестильной обряд-
ности Чечерского района Гомельской области, так и проявления богатой местной специ-
фики бытования её отдельных структурных компонентов.
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ПОЛОГОВИЙ-ХРЕСТИЛЬНИЙ ОБРЯДИ, ЗВИЧАЇ І ПІСНІ ЧЕЧЕРСЬКОГО 
РАЙОНУ ГОМЕЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ:  

РЕГІОНАЛЬНО-ЛОКАЛЬНИЙ АСПЕКТ
У статті на багатому фактичному матеріалі, записаному в польових експедиці-

ях на території Чечерського району Гомельської області, розглядаються регіонально-
локальні особливості побутування пологово-хрестильної обрядовості. Автор аналізує 
структурні компоненти пологово-хрестильно-обрядового комплексу і пов’язані з ними 
народні вірування. Звернуто особливу увагу на міфологічні уявлення, які мали місце в до-
пологовий період, а також детально представлені місцеві особливості ритуалів після-
пологового періоду.

Ключові слова: пологово-хрестинний комплекс, обряд, звичай, ритуал, народні ві-
рування, міфологічні уявлення, прикмети та повір’я.
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MATERNITY AND BAPTISMAL CEREMONIES, CUSTOMS AND SONGS OF 
THE CHECHERSKY DISTRICT, GOMEL REGION:  

REGIONAL-LOCAL ASPECT
The article uses a wealth of factual material recorded in field expeditions in the Chech-

ersky district, Gomel region to examine the existence of regional-local features related to the 
maternity-baptismal ceremony. The author analyzes the structural components of the maternity 
and baptismal ritual complexes and related folk beliefs. Particular attention is paid to the 
mythological representations that took place during the prenatal period, the local features of 
the postpartum period ritual are presented in detail.
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366

©   Поборцева Е.В.,  2020

УДК 398.43(476.2-37 Чечерск)
Поборцева Е.В., ст. преподаватель
Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины, Гомель, Беларусь

СИСТЕМА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПЕРСОНАЖАХ НИЗШЕЙ МИФОЛОГИИ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ФОЛЬКЛОРА ЧЕЧЕРСКОГО РАЙОНА  

ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ)

В статье рассматриваются народные верования, связанные с образами народной 
демонологии. На аутентичном материале, записанном в Чечерском районе Гомельской 
области, автор характеризует, используя общепринятую в славянской мифологии схе-
му описания персонажей низшей мифологии, местные особенности бытования мифо-
логических представлений, касающихся внешнего вида, функциональности, способов 
защиты от сверхъестественного воздействия нечистой силы.

Ключевые слова: народные верования, мифологические представления, персонаж, 
низшая мифология, мифологический рассказ, образ.

В народной памяти жителей разных районов Гомельской области устойчиво со-
храняются народные верования, касающиеся образов низшей мифологии. В архи-
ве научно-учебной фольклорной лаборатории учреждения образования «Гомельский 
государственный университет имени Франциска Скорины» представлены собранные в 
полевых экспедициях богатые фактические материалы по народной демонологии этого 
региона Беларуси. В данной статье обратим внимание на характеристику местной спе-
цифики бытования мифологических рассказов, посвящённых таким образам народной 
демонологии, как ведьма, волколак, домовой и др. «Система мифологических представ-
лений о духах и существах такого рода имела в традиционном обществе практическое 
значение: она очерчивала нормы поведения человека для поддержания порядка в отно-
шениях между миром природы и миром людей. Передача этих представлений из поко-
ления в поколение происходила с помощью мифологических рассказов, более или менее 
оформленных в сюжетное повествование» [1, с. 313]. Объектом рассмотрения в статье 
являются записи сведений о персонажах низшей мифологии одного из районов Гомель-
ской области – Чечерского.

Проанализируем вначале мифологические рассказы о ведьме. По мнению Л.Н. Вино-
градовой, «среди всех прочих «знающих», которые могут восприниматься одновременно 
как существа, опасные для людей, и как полезные, ведьма со всей определённостью при-
числяется к группе злокозненных персонажей; считается, что она использует своё свер-
хзнание во вред людям или ради собственного обогащения» [2, с. 36]. Анализ народных 
представлений, связанных с образом ведьмы в мифологических рассказах будем про-
водить с учётом схемы описания мифологических персонажей, предложенной исследо-
вателем Л.Н. Виноградовой [3, с. 60 – 67]. Как свидетельствует фактический материал, с 
одной стороны, ведьмой считали женщину («Ведзьма – гэта жанчына, якая вельмі шмат 
грашыла» (записано в д. Залесье от Карпенкиной Анны Яковлевны, 1941 г.р.)), с другой – 
нечистую силу («Ведзьмы – гэта нячыстая сіла, яны абаратні» ( записано в д. Матнявичи 
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от Держинской В.П., 1932 г.р.)). «Два центральных признака (принадлежность к 
числу реальных, живущих в селе женщин, и обладание магическим сверхзнанием, 
обеспеченное связью с нечистой силой) оказываются важнейшими идентифицирующими 
характеристиками как для полесской, так и в целом для восточнославянской ведьмы» [2, 
с. 37].

Функциональность ведьмы в основном определяется её вредоносными действия-
ми: вредит урожайности зерновых культур («Ведзьмы дзелалі ў жыце заломы, завоі» 
(записано в д. Бабичи от Карповской Ольги Мироновны, 1928 г.р.)), отбирает молоко 
у чужих коров («Тая баба тады і памерла, што ператварылася ў жабу, казалі, што яна 
яшчэ адбірала ў кароў малако, а як памерла, так з яе так малако лілося …» (записано в 
д. Ботвиново от Барановой Елены Егоровны, 1936 г.р.)), наговаривает на какие-нибудь 
предметы и подбрасывает во двор того человека, которому желает навредить («А потым 
нешта нагаварыць на гэтую рэч і падкінуць яе камусьці ў двор. Тады гэтым людзям можа 
быць вельмі плоха і ў іх можа здарыцца нейкае няшчасце» (записано в д. Бабичи от 
Карповской Ольги Мироновны, 1928 г.р.)), вредит непосредственно здоровью человека 
(«Ёсць нехарошыя людзі, пагаворыш з імі – так сразу плоха табе стане. Яны недобрае 
табе пажадаюць і дзелаецца плоха. А яшчэ могуць здароўе тваё забіраць – у цябе будзе 
балець, а ў яе здароўе прыбудзе» (записано в д.Меркуловичи от Тарасовой Евгении 
Максимовны, 1927 г.р.)), отбирает у кур их яйценоскость («Я раз у двары знайшла клубок 
пер’я курынага. І з тых пор куры маі нясціся перасталі, а бягуць са двара ды да яе ў двор» 
(записано в д. Меркуловичи от Тарасовой Евгении Максимовны, 1927 г.р.)).

Что касается внешнего вида ведьмы, то среди наиболее распространённых её 
признаков следует отметить чёрный цвет волос и глаз: «У нас была адна ведзьма. У 
яе былі доўгія чорныя косы, чорныя вочы» (записано в г. Чечерск от Домоскановой 
Любови Титовны, 1931 г.р.); «Ведзьма – очэнь страшная жэншчына. У нас тут ужо 
такіх няма, а вось раньша, помню, кагда я яшчэ такая была, жыла навотшыбе старуха, 
страшная, з чорнымі вачамі» (записано в д. Матнявичи от Лахтеревой Татьяны 
Дмитриевны, 1932 г.р.). 

Способность ведьмы менять свой человеческий облик и превращаться в животных, 
птиц, предметы – важная особенность этого персонажа. Проиллюстрируем на конкретных 
примерах эти сверхъестественные возможности ведьмы, которые известны под 
названием «оборотничество». В локальных традициях Чечерского района наибольшую 
известность получили сведения о превращении ведьмы в свинью, жабу, кошку: «Мне 
расказвалі, што ў дзярэўні, дзе жыла мая цётка, то, калі яна была маладая, рашылі яны з 
дзеўкамі пагадаць на Купалле, наверна, хто ў дзярэўні ведзьма» (записано в д. Бабичи от 
Карповской Ольги Мироновны, 1928 г.р.); «Казалі, тут у нашай суседняй дзярэўні была 
баба, здзелалася ў жабу пад Івана Купалу і прыгала. А дзеўкі гулялі: «Глядзіце-ка, жаба!» 
Узялі і выкалалі ёй вока. … А назаўтра ета баба прыйшла да вады, а ў яе і вока німа. Вот 
у самым дзелі ета было» (записано в д. Ботвиново от Барановой Елены Егоровны, 1936 
г.р.); «На следуюшчый дзень, ранкам, выходжу на двор і бачу, што на заборы сядзіць такі 
вялізны-вялізны, тоўсты чорны кот і глядзіць на мяне такімі злымі вач спужалася і ў хату 
назад ды крычу: «Ой, мамачка, там такі кот страшны чорны сядзіць!» А яна (свякруха) 
мне крычыць: «Так ета ж ведзьма тая, якая малако крадзе, хватай вілы ды кідай у яго» 
(записано в д. Ковалёв Рог от Кудиновой Анны Ивановны, 1931 г.р.).
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На вопрос, какими были действия человека по отношению к ведьме, Л.Н. Виноградова, 
проведя тщательную работу по изучению и систематизации фактического материала, даёт 
подробный ответ, поставив на первое место именно мотив защиты человека от ведьмы, 
её выслеживания и разоблачения: использование оберегов от ведьм, подкарауливание 
ведьмы в своём хлеву (дворе), стремление покалечить животное-оборотня, затем 
распознавая в нём ведьму, поломать предмет, вид которого приняла ведьма [2, с. 41]. В 
текстах мифологических рассказов, записанных в экспедициях на территории Чечерского 
района, среди основных способов защиты от сверхъестественного воздействия ведьмы 
приводятся следующие: нужно было креститься и посещать церковь («Каб засцярэгчыся 
ад ведзьмы, патрэбна было хрысціцца ды і ў царкву хадзіць, празнікі ўсе саблюдаць, соль 
і хлеб нікому не даваць» (записано в д. Залесье от Карпенкиной Анны Яковлевны, 1941 
г.р.), положить возле порога дома крапиву и использовать ветки вербы, освещённые в 
церкви («Я насыпала каля парога ў двор і ў хлеў крапівы (паслала) і ўтыркнула на вушак 
вербу пасвяцоную» (записано в д. Ковалёв Рог от Кудиновой Анны Ивановны, 1931 г.р.), 
а также положить камень, веник и «май» (троицкую зелень) («А яшчэ ложаць камень, 
драч (венік такі з бані), і май, якім на Тройцу хату абтыкаюць і гавораць: «Грызі, погань, 
камень, драч і май, а маё дабро не чапай!» (записано в д. Меркуловичи от Тарасовой 
Евгении Максимовны, 1927 г.р.).

В меньшей степени распространены в Чечерском районе мифологические 
представления о волколаке. «Волколак (волкодлак, вовкулак) – это человек-оборотень, 
с помощью колдовства превращающийся сам или превращённый другими на 
определённый срок в волка, но сохраняющий разум» [4, с. 408]. По воспоминаниям жи-
телей д. Залесье, «ваўкалак – гэта чалавек, па нейкіх прычынах ператвораны ў ваўка» 
(записано от Бобкуновой Евдокии Егоровны, 1940 г.р.). В текстах мифологических 
рассказов о волколаке функциональность этого персонажа идентична действиям вампира: 
«Калі ваўкалак нападае на чалавека, ён яго не есць, а толькі выпівае кроў» (записано 
в д. Залесье от Карпенкиной Анны Яковлевны, 1941 г.р.); «Яны нападаюць на людзей 
і, быццам вампіры, выпіваюць у людзей кроў» (записано в д. Залесье от Бобкуновой 
Евдокии Егоровны, 1940 г.р.). Средством защиты от волколака является крестик: «Менш 
за ўсё ваўкалакі нападаюць на людзей, у якіх ёсць хрэсцік» (записано в д. Залесье от 
Карпенкиной Анны Яковлевны, 1941 г.р.).

О домовом как домашнем духе, хозяине дома информанты, сообщая сведения, 
подчёркивают, что это существо живёт в кажлом доме: «Дамавы жыве ў кожнай хаце, 
бывае злы і добры» (записано в д. Матнявичи от Домоскановой О.М., 1930 г.р.).

В текстах местных мифологических рассказов в основном нашли отражение 
антропоморфные представления о внешнем виде этого существа: «Ета такі дзядок 
маленькі. Барада ў яго рэдкая. Вочы нейкія вытарашчаныя. Зуб у роце адзін» (записано в 
д. Ветвица от Макеевой Любови Анатольевны, 1937 г.р.); «Гэта маленечкі дзядок з сівой 
барадой» (записано в д. Залесье от Бобкуновой Евдокии Григорьевны, 1940 г.р.); «Гэта 
стары, маленькі, сівы дзядок у белым адзенні, з доўгімі валасамі і пухам» (записано в д. 
Меркуловичи от Плисовой Агафьи Фоминичны, 1922 г.р.). 

 Местом нахождения домового, как свидетельствует фактический материал, 
являются печь («Пра дамавіка магу сказаць адно, што ён жыве ў хаце» (записано в д. 
Крутое от Гусаровой Нины Денисовны, 1924 г.р.)), погреб для картошки («Вот у мяне 
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ў хаце ёсць пограб для картошкі. Я так думаю, што ён дзесьці там жывець» (записано 
в д. Ветвица от Макеевой Любови Анатольевны, 1937 г.р.)), веник («Дамавік жыве пад 
мяцёлкай» (записано в д. Широкое от Давыденко Ульяны Игнатьевны, 1927 г.р.), потолок 
(«У свабодны час дамавы спіць дзе-небудзь пад паталком» (записано в д. Ботвиново от 
Барановой Елены Егоровны, 1936 г.р.)). 

В отличие от предыдущих персонажей (ведьма, волколак) в мифологических рассказах 
о домовом превалирует мотив амбивалентности его действий, что в большинстве 
случаев обусловлено тем, что злить это существо нельзя (с одной стороны, он помогает, 
с другой стороны – вредит): «Калі ў хаце ё малое дзіцятка, дамавы абярагае яго ад усякай 
бяды. І яшчэ дамавы ніколі ні дапусціць пажара, нішчаснага случая» (записано в д. 
Ботвиново от Барановой Елены Егоровны, 1936 г.р.); «Нельзя іх сердзіць, бо тады бяда, 
усердзюцца: гаршкі пераб’юць, каням грывы і хвасты папутаюць, куркі і гускі на яйкі не 
сядуць, свінні парасят паядуць, цяляты родзяцца абы-якія, мышы зярно паядуць, бо яны, 
дамавыя, сваю работу кінуць глядзець» (записано в д. Беляевка от Иванченко Василисы 
Пракоповны, 1928 г.р.) . 

Чтобы оградить себя от вредоносных действий домового, нужно было его задобрить: 
«Так вот, я тры канфеткі ўсігда палажу ў місачку і пастаўлю гдзе на пол, каля сцяны 
і скажу: «Ета табе, мой помошнік. Спасіба табе за ўсё»», не нарушать спокойствия 
домового: «Забаранялася падмятаць у хаце ў святыя дні, бо калі дамавік адпачывае, не 
трэба яго чапаць» (записано в д. Широкое от Давыденко Ульяны Игнатьевны, 1927 г.р.).

Таким образом, представленные в статье материалы доказывают, что сложилась 
определённая система народных верований, касающихся персонажей низшей мифологии. 
Отмеченные локальные особенности бытования представлений, связанных с образами 
ведьмы, волколака, домового, обогащают общеэтническую мифологическую традицию.
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СИСТЕМА УЯВЛЕНЬ ПРО ПЕРСОНАЖІВ НИЖЧОЇ МІФОЛОГІЇ  
(НА МАТЕРІАЛІ ФОЛЬКЛОРУ ЧЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ  

ГОМЕЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
У статті розглядаються народні вірування, пов’язані з образами народної 

демонології. На автентичному матеріалі, записаному в Чечерського районі Гомельської 
області, автор характеризує, використовуючи загальноприйняту в слов’янській 
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міфології схему опису персонажів нижчої міфології, місцеві особливості побутування 
міфологічних уявлень, що стосуються зовнішнього вигляду, функціональності, способів 
захисту від надприродного впливу нечистої сили.

Ключові слова: народні вірування, міфологічні уявлення, персонаж, нижча міфологія, 
міфологічна розповідь, образ.
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SYSTEM OF IDEAS ABOUT CHARACTERS OF LOWER MYTHOLOGY 
(BASED ON FOLKLORE OF CHECHERSKY DISTRICT OF GOMEL REGION)

The article studies folk beliefs related to the folk demonology images. On authentic mate-
rial recorded in the Chechersky district of the Gomel region, the using the scheme of describing 
lower mythology characters generally accepted in Slavic mythology, the author characterizes 
local features of mythological images connected with the appearance, functionality, and meth-
ods of protection from the supernatural influence of unclean power.

Key words: folk beliefs, mythological ideas, character, lower mythology, mythological 
story, image.
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УКРАИНСКИЕ И БЕЛОРУССКИЕ НАРОДНЫЕ ЗАГАДКИ:  
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ

Статья посвящена сопоставительному анализу украинских и белорусских народных 
загадок, у которых полностью совпадают или имеют незначительные отличия образы, 
создаваемые кодирующим загаданные объекты предметом. Анализируется тематика, 
содержание и языковая форма выражения сопоставляемых загадок, описываются 
структурно-семантические модели загадок-метафор и загадок-описаний.

Ключевые слова: загадки-метафоры, загадки-описания, зооморфная метафора, 
орнитоморфная метафора, фитоморфная метафора, антропоморфная метафора, 
отрицательные загадки, кодирующие образы, зашифрованный предмет.

Традиционная восточнославянская национальная культура формировалась на 
протяжении многих столетий. Важнейшей ее частью является фольклор, сыгравший 
значительную роль в отражении народного менталитета и мировоззрения. В об-
щую систему различных фольклорных произведений входят так называемые малые 
жанры – пословицы, поговорки, загадки, скороговорки, считалки и т.п. В составе 
малых фольклорных жанров особое место занимают загадки и паремии, которые 
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сближает небольшой текстовый объём, лаконичность изложения смысла, афористич-
ность выражения, стремление к изобразительной выразительности и образности. 

Целью настоящей статьи является сопоставительный анализ украинских и 
белорусских народных загадок, имеющих совпадающие образы и близкую семантику. 
Источником фактического материала явились сборники украинских [1] и белорусских 
народных загадок [2]. 

Исследователи относят загадки к одному из самых древних фольклорных жанров, 
возникших в период анимистического мировоззрения человека, находившегося 
еще во власти природной стихии. В загадках накапливался и передавался из поко-
ления в поколение коллективный опыт, образ мышления и взгляды на мир. Загадки 
“были результатом богатого жизненного опыта в обобщении явлений окружающей 
действительности” [3: 9]. 

Есть различные определения жанра загадок, но все они сходятся на том, что в основе 
загадки “иносказательное образное описание какого-либо предмета или явления на 
основе сходства между скрытым предметом, который нужно отгадать и тем, который 
заменяет его в загадке” [3: 10].

Как образно отметил А.П. Квятковский, загадка – это “замысловатое поэтическое 
выражение, в котором признаки отгадываемого предмета даны в зашифрованном, уводя-
щем в сторону виде” [4: 110]. В.П. Рагойша называет загадку фольклорной миниатюрой, 
“которая в форме вопроса подает иносказательное образное описание определенных 
предметов или явлений” [5: 250]. 

Многие исследователи устного народного творчества отмечают высокое поэтическое 
мастерство создателей загадок: Загадка – “это поэтический образ, можно сказать, – 
поэзия в “чистом виде”, один из ее важнейших первоэлементов” [6: с. 57]. “В основе 
загадок – поэтическое (метафорическое) мышление. В них образно-поэтический талант 
народа проявляется, пожалуй, в наибольшей степени, чем в других жанрах фольклора” 
[7]. В загадках “нашли выражение творческая фантазия, сообразительность, остроумие 
народа, его поэтические способности” [3: 10].

В основе загадки, как и любого художественного образа, лежит сопоставление 
различных реалий, предметов, явлений и действий на основе похожих, близких внешних 
или внутренних качеств и свойств. 

Тематический спектр украинских и белорусских народных загадок довольно широ-
кий, он сконцентрирован вокруг предметов повседневной жизни и явлений окружающей 
действительности их создателей. В центре его находятся загадки о природных явлени-
ях – о небе и небесных светилах: “Тисяча овець, а між ними один баранець. Місяць і 
зірки” [1: № 64] / “Авец поўны хлявец, а казёл толькі адзін. Зоркі і месяц” [2: № 75]; 
природных явлениях: “Без ніг біжить, без крил летить. Вітер” [1: № 13] / “Ляціць, а 
не птушка, вые, а не звярушка. Вецер” [2: № 194]; реалиях растительного: “Стоіть дуб 
повен круп, шапочкою прикритий, гвіздочком прибитий. Мак» [1: № 235] / “Поўна бочка 
круп, а наверсе струп. Мак” [2: № 760] и животного мира: “Хоч не шию я ніколі, а голок 
в мене доволі. Іжак” [1: № 338] / “Пад соснамі, пад ёлкамі ляжыць клубок з іголкамі. 
Вожык” [2: № 1324], которые тематически дополняют загадки о полевых: “Запріжемо 
вола, голову з’імо, шкіру обдеремо, а м’ясо валяеться, і собаки не ідять. Коноплі” [1: 
№ 222] / “Галаву з’ядзім, скуру прададзім, а косці вон выкінем. Каноплі” [2: № 571] и 
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огородных культурах: “Сидить пані в жупані, хто іі роздягае, той сльози проливае. 
Цибуля” [1: № 278] / “Сядзіць пані ў чырвоным жупане, хто яе раздзяе, той слёзы лье. 
Цыбуля” [2: № 607]. 

Значительная группа загадок посвящена орудиям и приспособлениям труда: 
“Шуртюсто, вертосто, хто цю загадку відгадае, буде жити літ за сто. Веретено” 
[1: № 819] / “Чым больш я вярчуся, тым я больш таўсцею. Верацяно” [2: № 1797] ; 
“Між двома дубами клацала баба зубами. Терниця” [1: № 812] / “Сухая баба косці грызе. 
Церніца” [2: № 1784]; предметам повседневного быта: “Зуби е, а рота нема. Гребінець” 
[1: № 585] / “Сухі Мартын з-за гары свіней гоніць. Грабяшок” [2: № 2760]; “Весь час 
стукотить, людской вік коротить. Годинник” 1: [№ 562] / “Увесь свой век ходзіць, а з 
месца не сыходзіць. Гадзіннік” [2: № 3217]; характеристике человека: “Густий ліс, чисте 
поле, дві тополі, два скла, рамбабуля, лепетуля. Косі, лоб, брови, очі, ніс, рот” [1: № 435] 
/ “А на гары гай, пад гаем маргай, пад маргаем шмаргай, пад шмаргаем хапай. Галасы і 
валасы, вочы, нос і рот” [2: № 845]. 

В зависимости от языковой формы представления загадываемого предмета в соста-
ве украинских и белорусских загадок выделяются загадки-метафоры: “Стоіць півень 
на току в червоному ковпаку. Мак” [1: № 237] / “Стаіць певень на таку ў чырвоным 
каўпаку. Мак у час квіцення” [2: № 778]; загадки-описания: “Кругле, як м’яч, хвіст 
має, А за нього не підіймеш. Клубок” [1: № 615] / “Кругленька, маленька, за хвасток не 
падняць. Клубок” [2: №1817]; загадки-вопросы: “Що за віконце чарівне, яке мені показує 
мене? Дзеркало” [1: № 594] / “Што за рэч: паглядзіш на яе – сябе ўбачыш? Люстэрка” 
[2: № 2432]; загадки-диалог: “Швідка-прудка, куди йдеш? – А тобі Стрижень-шишень, 
навішто? Вода, земля, очерет” [1: № 32] / “Куды ідзеш, крывуліна? – Што табе за 
справа, стрыжана патыліца? Рэчка і сенажаць” [2: № 126]; загадки-задачи: “На дереві 
сидів табун горобців, стрілець вистрілив, один упав. Скільки залишилося горобців? 
Один, той, що впав” [1: № 963] / “У канцы сяла стаіць дуб, на тым дубу дванаццаць 
галіц, хто алгадае, той будзе добры малец. Год” [2: № 335]; сказочная форма: “Стоїть 
зруб, а на ньому старий дуб, коло дуба птиця-ворітниця. І ніхто їх не дістане – ні цар, 
ні цариця, ані красна дівиця. Місяць” [1: № 81] / “Стаіць дуб-старадуб, на тым дубе-
старадубе сядзіць пцічка-варанічка, ніхто яе не спаймае: ні цар, ні царыца, ні красная 
дзявіца. Сонца” [2: № 17].

Семантическую структуру народной загадки, как известно, можно рассматривать с 
позиции взаимосвязи трех её компонентов: загадываемого объекта, или денотата; заме-
щающего, или кодирующего, объекта и так называемого «образа», описания, примени-
тельного к обоим объектам. Описание строится на основе разных видов ассоциативных 
связей [8: 198].

Во многих украинских и белорусских загадках полностью совпадают образы, 
создаваемые замещаюшим или кодирующим загаданные объекты предметом: “Не вогонь, 
а обпікае. Кропива” [1: № 226] / “Не агонь, а пячэцца. Крапіва” [2: № 525]; “Стоїть 
півень на току у червонім ковпаку. Мак” [1: № 237] / “Стаіць певень на таку ў чырвоным 
каўпаку. Мак” [2: № 778]. В других случаях образы, совпадающие в украинских и 
белорусских загадках, имеют незначительные отличия: “У хліві два ряда баранців, і всі 
беленькі. Зубы і язик” [1: № 432] / “Мой маленькі хлявочак, а повен авечак. Рот і зубы” [2: 
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№ 901]; “За горами, за лісами золотий кружок встае. Сонце” [1: № 135] / “За лясамі, за 
гарамі, за вялікімі марамі залатая дзяжа кісне. Сонца” [2: № 36].

Совпадение образов в загадках украинского и белорусского народов дает возмож-
ность предположить, что такие загадки были созданы еще во время единства восточных 
славян.

Считается, что поэтичность и высокая художественность народных загадок в зна-
чительной степени достигается их метафоричностью [7]. В сопоставляемых украинских 
и белорусских загадках часто встречаются метафорические образы. Это могут быть 
зооморфные метафоры: “Чорна корова, золоте теля. Ніч і місяц” [1: № 100] / “Чорны 
бык у акно лезе. Ноч” [2: № 378]; орнитоморфные: “Сидить півень на вербі, спустив 
крила до землі. Дощова хмара” [1: № 56] / “Распластала птушка крылы, ажно сонца 
засланіла. Хмара” [2: № 200]; фитоморфные: “За білими березами талалайко. Язик” 
[1: № 468] / “За ельнічкам, за бярэзнічкам талалай скача. Язык у роце” [2: № 862]; 
антропоморфные, основанные чаще всего на персонификации: “Лежить Гася, простя-
глася, як устане – неба достане. Дорога” [1: № 49] / “Ляжыць Рыгор паміж гор, а як 
устане – неба дастане. Дарога” [2: № 2907]; Сидить баба на городі вся в латах. Капус-
та” [1: № 217] / “Тоўста наша маці, у яе лата на лаце. Капуста” [2: № 654].

Во многих загадках образ, кодирующий загаданный предмет, основан на 
овеществлении (опредмечивании), когда зашифрованный в загадках объект уподобляется 
конкретному предмету, который является его семантическим эквивалентом: “В одній 
діжці два тіста. Яйце” [1: № 942] / “Ні дзірачкі, ні дзянца поўна бочачка вінца. Яйцо” [2: 
№ 1212]; “Серед моря стоіть червона комора. Сонце” [1: № 146] / “За лясамі, за гарамі, 
за вялікімі марамі залатая дзяжа кісне. Сонца” [2: № 36]; “Біла вата попливла кудись. 
Хмари” [1: № 151] / “Пушыстая вата плыве куда-та. Воблака” [2: № 202]; “Сіре сукно 
лізе у вікно. Ранок” [1: № 279]; “Сівае сукно лезе праз вакно. Мароз” [2: № 105].

Довольно часто в исследуемом материале встречаются загадки-описания. В отличие 
от других типов загадок, в загадках-описаниях не называется замещающий, или кодиру-
ющий, объект. Структурно-семантическая модель загадки-описания содержит информа-
цию о различных признаках, качествах, действиях и состояниях загадываемого объекта. 
Такая модель подсказывает алгоритм отгадки. 

Это может быть характеристика цвета, формы, расположения загадываемого пред-
мета. При этом загаданные явления сопоставляются с конкретными предметами 
- различными видами изделий из ткани: “Чорне рядно всіх людей накрило. Ніч” / [1:  
№ 101] / “Чэраз акно лезе чорна сукно. Ноч” [2: № 380]; “Голуба простиня весь світ 
покріла. Небо” [1: № 96] / “Сіняя дзяружка ўвесь свет пакрыла. Неба” [2: № 2]; посудой: 
“Золоте решето, а в ньому чорних хатинок повно. Соняшник” [1: № 260] / “Вісіць сіта 
круглавіта, залатое, навітое. Сонца” [2: № 11]; приспособлениями: “Червоне коромисло 
через річку повисло. Веселка” [1: № 10] / “Чырвонае карамысла праз рэчку павісла. 
Вясёлка” [2: № 218]; одеждой и головными уборами: Зелена шийка, червона шапочка. 
Суниця” [1: № 270] / “Красная шапка, белая галоўка. Маліна” [2: № 815].

В системе загадок-описаний представлена и структурно-семантическая модель с 
указанием на особенности действия загадываемого объекта: “Крутить, вертить, з 
городу летить. Вітер” [1: № 12] / “І шуміць, і гудзе, на ўвесь свет голас ідзе. Вецер” [2: 
№ 193]; “Плавала, купалася, сухесенька осталася. Качка” [1: № 342] / “Шуплем есць, 
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лапаткаю ходзіць. Качка” [2: № 1288]; “Швідко гризе, мало жуе, сама не ковтае. Пилка” 
[1: № 871] / “Хутка грызе, дробна жуе, сама не глытае. Піла” [2: № 2675].

Во многих случаях в загадках-описаниях сочетаются характеристика внешнего 
вида зашифрованного объекта с указанием на его действие или состояние. “У зеленім 
кожушку, в костяній сорочечці я росту собі в ліску, всім зірвати хочеться. Горіх” [1: 
№ 185] / “Расла, павырасла, з куста вылезла, па руках пакацілася, на губах ачуцілася. 
Гарох” [2: № 591]; “Синеньке, маленьке, весь світ одягне. Голка” [1: № 848] / “Маленькая, 
ясненькая ўвесь свет адзяе. Іголка” [2: № 1856];. “Стоіть дах на дровах, руками махае, 
за землю хапае. Вітряк” [1: № 830] / “Крыллямі маша, а ляцець не можа. Вятрак” [2: № 
1924];

Значительную группу составляют так называемые отрицательные загадки, 
структурно-семантическая модель которых включает названия определенных действий, 
качеств, свойств и состояний, не характерных для загадываемого предмета. В загадках 
подобного типа проводятся аналогии с явлениями, не имеющими отношения к 
зашифрованному предмету. Такие описания подсказывают алгоритм отгадки, направляя 
мысль на правильный путь рассуждения, как бы предупреждая о возможных ошибках. 
“Чорний, а не крук, рогатий, а не віл, шесть ніг без копит. Жук” [1: № 506] / “Чоран, ды 
не воран, рагат, ды не бык, шэсць ног без капыт, ідзе – зямлі не дзярэ. Жук” [2: № 1497]; 
“Біле, а не цукор, м’яке, а не вата, без ніг, а йде. Сніг” [1: № 118] / “Белы, а не сахар, 
без ног, а ідзе. Снег” [2: № 278]; “Рідке, а не вода, біле, а не сніг. Молоко” [1: № 930] / 
“Вадкае, а не вада, белае, а не снег. Малако” [2: № 2002]. 

В загадках-описаниях нередко употребляются различные изобразительно-
выразительные средства, в числе которых сравнения: “Білий, як снег, надутій, як міх, 
лопатами ходить, а рогом ість. Гуска” [1: № 324] / “Каціліся біруліцы па вуліцы, 
ускаціліся на двор, надуліся, як мех, белы сталі, як снег. Гусь” [2: № 1279]; “Сам худ, а 
голова з пуд. Молоток” [1: № 859] / “Нос кручком, сам худ, а галава з пуд. Бязмен” [2: № 
2588]; антонимы: “Санки бежать, а голоблі стоять. Ріка і берег” [1: № 108] / “Кабыла 
бяжыць, аглоблі ляжаць. Рака і берагі” [2: № 133]; “Коли живе, то лежить, а помре, то 
побіжить. Сніг” [1: № 124] / “Жыве – ляжыць, маўчыць, а як памірае – бяжыць, масты 
ўзрывае. Снег” [2: № 269]; формы с суффиксами субъективно-оценочной коннотации: 
“Маленьке, кругленьке, весь світ перебігло. Сонце” [1: № 5]; “Маленькае, гарачанькае 
ўсё навокал асвеціць. Сонца” [2: № 138]; “Маленький, чепурненький крізь землю пройшов, 
червону шапочку знайшов. Гриб” [1: № 188] / “Маленькі, удаленькі скрозь зямлю прайшоў, 
красную шаначку знайшоў. Падасінавік” [2: № 506]. Отмеченные изобразительно-
выразительные средства повышают образность и экспрессивность текста загадок и 
свидетельствуют о высоком художественном мастерстве их создателей.

Таким образом, сравнительно-сопоставительный анализ показывает, что во многих 
украинских и белорусских загадках полностью совпадают или имеют незначительные 
отличия образы, создаваемые замещающим или кодирующим загаданные объекты 
предметом, что дает возможность предположить о создании таких загадок еще во время 
единства восточных славян. 

Сопоставляемые украинские и белорусские народные загадки разнообразны по 
тематике, содержанию и форме. В их числе выделяются загадки-метафоры, -описания, 
-вопросы, -диалог, - сказочная форма. Наиболее часто встречаются загадки-метафоры, в 
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основе которых – зооморфные, орнитоморфные, фитоморфные и антропоморфные ме-
тафорические образы и загадки-описания, структурно-семантическая модель которых 
включает информацию о различных признаках, качествах, действиях и состояниях за-
гадываемого объекта.

Довольно часто встречаются так называемые отрицательные загадки, в которых 
проводятся аналогии с явлениями, не имеющими отношения к зашифрованному 
предмету и называются определенные действия, качества, свойства и состояния, не 
характерные для загадываемого предмета. В загадках подобного типа подсказывается 
алгоритм их отгадки. 

Использование в структуре загадок различных образных средств повышает 
их изобразительно-выразительный потенциал, экспрессивность и эмоционально-
оценочную коннотацию.
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УКРАЇНСЬКІ ТА БІЛОРУСЬКІ НАРОДНІ ЗАГАДКИ:  
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ПАРАЛЕЛІ

Стаття присвячена порівняльному аналізу українських і білоруських народних 
загадок, у яких повністю збігаються або мають незначні відмінності образи, створювані 
кодуючим загадані об’єкти предметом. Аналізується тематика, зміст і мовна форма 
вираження загадок, описуються структурно-семантичні моделі загадок-метафор і 
загадок-описів.
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UKRAINIAN AND BELARUSIAN FOLK RIDDLES:  
STRUCTURAL AND SEMANTIC PARALLELS

The article is devoted to a comparative analysis of Ukrainian and Belarusian folk riddles, 
which completely coincide or have minor differences in the images created by the object 
encoding the riddled objects. The subject, content and language form of expression of the 
compared riddles are analyzed, and structural and semantic models of riddles-metaphors and 
riddles-descriptions are described.
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СИМВОЛІЧНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ РОСЛИННОГО СВІТУ
В ТЕКСТАХ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ЗАМОВЛЯНЬ

Стаття присвячена вивченню рослинного світу у текстах українських замовлянь. 
Визначено домінантні найменування квітів, трав і кущів у досліджуваних текстах. 
Розглянуто особливості символіки рослинного світу у магічних текстах українських на-
родних замовлянь. Звернено увагу на позитивну та негативну маркованість лексичних 
одиниць на позначення рослинного світу. Вивчено номінації рослинного світу як знаки 
української етнокультури, з’ясовано специфіку їх функціонування. Проаналізовано ви-
користання досліджуваного шару лексики у народній медицині українців.

Ключові слова: українські замовляння, рослинний світ, символ, символічні значення, 
магічний текст, лексика, етнокультура. 

Досліджуючи знаки української етнокультури, В.В. Жайворонок визначає символ 
так: 1) умовне позначення якогось предмета, поняття або явища; на створення симво-
ла впливає оточення; це уява особливого роду, але завжди конкретно взята з зовніш-
нього світу; у кожного народу в символіці є свої особливості, що пояснюються переду-
сім специфікою спілкування цього народу з довкіллям; щоб знати й розуміти історію й 
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культурне життя того чи того народу, треба знати й розуміти його символи; 2) художній 
образ, який умовно відбиває яку-небудь думку, ідею, почуття тощо [4, с. 537].

М.К. Дмитренко зазначає, що символіка людства не виникала загалом, а формувалася 
разом із людиною, її психікою, мовою, магією, ритуалами, обрядами, звичаями, віруван-
нями, усною творчістю за умов духовно-практичного освоєння світу спочатку на родо-
племінному рівні, а згодом на рівні етносу, народу [3, с. 83-84].

Замовляння – молитвослов магічного характеру, основою якого є віра в чудодійну 
силу слова як засобу впливу на вищі духовні сили [2, с. 184]; сильне побажання про 
здійснення чогось і віра, що так воно і станеться, виражені в такій словесній формулі; 
породжено вірою в магічну силу слова [4, с. 234].

Мета нашої розвідки – дослідити символіку рослинного світу в текстах українських 
народних замовлянь. Досягнення поставленої мети стає можливим за умови виконання 
таких завдань: визначити домінантні найменування квітів, трав і кущів у досліджуваних 
текстах; розглянути особливості символіки рослинного світу у магічних текстах україн-
ських народних замовлянь; дослідити позитивну та негативну маркованість лексичних 
одиниць на позначення рослинного світу; вивчити номінації рослинного світу як знаки 
української етнокультури, з’ясувати специфіку їх функціонування; проаналізувати ви-
користання досліджуваного шару лексики у народній медицині українців.

Приклади замовлянь подаємо у тих контекстах, у яких вони трапляються в аналізо-
ваних збірках. 

Найпрекрасніша з богинь – богиня світової гармонії Лада-Жива, за легендами, при-
йшла до людей по веселці з немовлям на голові та оберемком квітів у руках; з тих пред-
ковічних часів творення світу і виник у людей культ Великої Богині; ця світла пам’ять 
збереглася насамперед в обрядодійствах з квітами й травами; без перебільшення можна 
говорити про сотні тисяч легенд, переказів, казок, складених у народі про квіти та рос-
лини [2, с. 427].

Звернімо увагу на м’яту – багаторічну трав’янисту запашну рослину з довгасто-
еліптичними листками та дрібними квітами, зібраними в густі кільця, а також настій, 
відвар із цієї рослини, як ліки; оберіг дитини та її здоров’я; що здавна використовується 
в народних ритуалах, вважається дівочою рослиною, приворотною в коханні; купання 
в м’яті, за повір’ям, має приворотну і цілющу силу [4, с. 381]; первоцвіт – багаторіч-
ну трав’янисту рослину родини первоцвітних, що цвіте жовтими квітками, зібраними в 
зонтикоподібне суцвіття; використовується в народній медицині [4, с. 436-437]; а також 
череду – однорічну трав’янисту рослину родини складноцвітих, яка теж широко вико-
ристовується в народній медицині [4, с. 638]. Купання дитини у воді з цих рослин та 
гілочок верби і берези сприяє тому, щоб дівчинка росла гарною, милою, благословенною 
Богом, як-от: В купіль воду лляю, / До Дани промовляю: / Матінко-Водице, / Чистая ді-
вице, / Купіль освяти, / Дитинча благослови. / Купіль моя з м’яти і верби. / Моя доню, 
уночі тихенько спи. / Гіллячко берези докладаю – / У красі свою я доню покупаю. / Куп-
цю-купцю, донечко мала, / Буде в тебе личко чисте, мов вода. / Купіль з первоцвіту й 
череди – / Будеш гарною і милою завжди. / Купцю-купцю, воду примовляю. / Хай тебе 
Боги благословлять [5, с. 20].

Дитину купали зараз після народження; першу купіль робили з чистої води, час-
тіше з вивару вівса, «щоб був багатий і плідний, як овес»; під час першої купелі 
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говорили: – Здоров був, мій синочку (донечка), з далекої доріженьки! Намучився, поки 
до світу Божого ясного дістався. Рости здоровий та кріпкий, як дуб, гнучкий, як лоза, 
бистрий, як вода [5, с. 22]. Здавна овес символізує плідність, бо має здатність розсіватися 
[4, с. 410].

Жито також символізує плодючість, а також є символом життя, достатку, здоров’я, 
щастя; вічного оновлення, безсмертя, неперервності роду, етнічної свідомості, духовнос-
ті українців [3, с. 177]. Праукраїнці, одвічні хлібороби, розглядали жито як основу життя 
[3, с. 177], як-от у тексті замовляння: Як побачиш перший розквіт на житі, набери того 
жита і цвіту і мов так: – Яко теє жито наповнюється од вологи земної і од роси небес-
ної, і як той квіт добровільно відпадає од своєї ниви, при своєму корені, так би од моїх 
бджіл у час свій вільно рої відходили і сідали в моїй пасіці раба Божого (…), при своєму 
корені сідали, у своїх вуликах і зі всіма новими матками, і зі всіма пожитками [5, с. 99].

Пшениця символізувала взагалі когось гарного, виплеканого, випещеного; символ 
приязні, доброго ставлення [4, с. 490]. Тому й у замовляльних текстах, поряд із іншими 
номінаціями, функціонує для привернення коханого, як-от: Усі перед тобою, місяцю, і 
я, нарожденна, хрещена, молитвяна раба Божа Марія. Саме голо зерно пшениці, сонце 
мені у вічі, місяць мені у плечі. Матір Божа попереду мене. Як од Бога, так і од тебе. 
Іване, уся ласка, доброта на мене. Я проти тебе з ласкою, ти до мене з добротою і з 
ласкою. У мене очі соколині, а брови соболині, а у тебе добра ласка на мене, нарожденну, 
хрещену і молитвяну рабу Божу Марію. Я до тебе на соколі йду, то ж глянь на мене со-
колиними очима і привернися до мене своїм добрим серцем до нарожденної, хрещеної і 
молитвяної раби Божої Марії [5, с. 12].

Зустрічаємо також тексти замовлянь, наприклад, від корчу, підвію (паралічу), в яких 
лексема пшениця, доповнюючись колористичним епітетом чорна, має негативну марко-
ваність, що відповідає прагматичній меті замовляння та необхідно для емоційного впли-
ву на людину: Чорний чоловік у чорній сорочці, у чорнім ремені, у чорнім кожусі, у чорній 
шепці, у чорних гачах, у чорних постолах, у чорних онучах, у чорних волоках. Узяв чорні 
воли, запряг чорний плуг, а в плузі – чорний ніж, чорні колеса. Оре чорну землю, посієв 
чорну пшеницю, чорнов боронов заскородив [5, с. 64].

Трави, зілля широко використовувалися як обереги від злих сил у народній медицині, 
обрядодіях [3, с. 170]. Трави наділяються часто загадковими властивостями [4, с. 602]. 
У замовляннях лексема трава часто виступає у своєму прямому значенні, виявляючи 
позитивні конотації. Зазвичай це спостерігаємо у текстах господарської тематики: Гей, 
коровко, до води, ногами тупоти, ушима махай, очима кліпай, а хвостом замітай та йди 
на високу гору, там шовкова трава родить. Траву паси, а росу пий, та принеси хазяйці 
відро молока, густу сметану та жовте масло [5, с. 86]; – Добридень, земле Тетяно, а 
вода Оляно, наповни землю травою, криниці водою. Наповни мою (масть) корову Бо-
жою росою (молоком). – Добридень, Іван Берег, наповняєш землю травою, береги водою, 
а рибу лускою. Наповни мою (масть) корову Божою росою [5, с. 87]; а також лікуваль-
них, наприклад, від крикливців: Гора з горою, камінь з травою, риба з водою! Як камінь 
закаменів, так щоб крикливці заніміли! [5, с. 23].

Калина – символ давній, багатозначний. Первісно калина символізувала вогонь, сон-
це, світло, згодом набула й інших ознак, стала символом краси, здоров’я, жінки, діво-
чої цноти (дівоцтва), любові, повноти й гармонії життя, материнства, плодючості, роду, 
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крові, печалі тощо [3, с. 164]. Семантична паралель калина – дівчина притаманна замов-
лянням від уроків, як-от: У моря калина, під калиною дівчина, вона не знала ні шити, 
ні прясти, ні золотом гаптувати; тілько уміла і знала од раба Божія уроки і презори 
викликати й визивати, на сухії ліса посилати [5, с. 34]. А ось у тексті на кшталт: Кали-
новим мостом ішло три сестри: Калина, Малина і Шипшина. Не вміли вони ні шити, 
ні прясти, тільки вміли сікти-рубати, ріки пропускати: одна ріка водяная, друга ріка 
огняная, третя ріка кров’яная. Водяною огонь заливати, кров’яною кров унімати [5, 
с. 38] представниця рослинного світу Калина наділена поряд із Малиною і Шипшиною 
людськими рисами, що свідчить про єдність людського та рослинного світів. Зазначимо, 
що у замовляльних текстах зазвичай лексема калина асоціюється з кров’ю, і саме коло-
ристична складова має надзвичайне значення у замовляннях крові.

Очерет – рослина опоетизована, казкова; за повір’ями, очерет належить чортам, 
де вони проживають, бо росте на болотах; тому дорога до пекла заросла очеретами [4,  
с. 426]. Тому і хвороби часто вимовляють саме туди, наприклад: Іди собі на очерета, на 
болота, де парубок топором не рубає і дівка косою не махає, де гуси не гигочуть і пів-
ень не співає [1, с. 34]; Я вас вимовляю, / На сині моря, на сипучі піски / Посилаю. / Там 
вам очерети вертіти, / Піски пересипати, / По синьому морю гуляти, / народженого, 
хрещеного (Трохима) / В супокої залишати! [1, с. 33]. Трапляються замовляльні тексти, 
у яких досліджувана лексема є засобом лікування, як-от: Бігли три дівчини, вирвали три 
очеретини та заткнули три жерели рабу Божому Івану. Амінь [5, с. 39].

Рожа-троянда – квітка, що нагадує собою Сонце, квітка богині кохання Лади та 
її доньки – богині весни Лелі; вона лідирує серед квітів і є символом доброзичливості, 
достатку; «цар-квітка» асоціюється з кров’ю і є символом Тільця-Тура, тобто неба [2, с. 
442]. Найчастіше у текстах українських народних замовлянь рожа асоціюється з кров’ю 
і є невід’ємною складовою замовлянь крові, наприклад: Ішло три каліки через три ріки, 
рубали рожу, саджали рожу, рожа не зійшла, кров червона не пішла [5, с. 40]; Сіяла 
баба на камені рожу. Як та рожа зійде, тоді (називати на ім’я, як звуть того, що урі-
жеться) у того кров піде [5, с. 42].

Коноплі використовували в народній медицині. За сильний запах конопель вважали 
їх охоронним засобом від нечистої сили; конопляний цвіт був оберегом від відьом, а ко-
нопляна нитка – від нечистої сили взагалі [4, с. 304-305]. Найяскравішим із лікувальних 
текстів є замовляння від сухот: Стій, колько, – на коноплі горю, / Стій, колько, – на ко-
ноплі скородю, / Стій, колько, – на насіння везу, / Стій, колько, – на коноплі сію, / Стій, 
колько, – на коноплі полю, / Стій, колько, – на плоскінь беру, / Стій, колько, – на коноплі 
мочу, / Стій, колько, – на коноплі витягаю, / Стій, колько, – на коноплі тіпаю, / Стій, 
колько, – на коноплі спускаю, / Стій, колько, – на коноплі дергаю, / Стій, колько, – на 
коноплі чешу, / Стій, колько, – на коноплі пряду, / Стій, колько, – на тальку мотаю, / 
Стій, колько, – з тальки скидаю, / Стій, колько, – коноплі до річки несу, / Стій, колько, – 
від річки йду, / Стій, колько, – коноплі сушу, / Стій, колько, – на витушки кладу, / Стій, 
колько, – з тальки скидаю, / Стій, колько, – звиваю, / Стій, колько, – сную, / Стій, коль-
ко, – до ткача несу, / Стій, колько, – полотно золю, / Стій, колько, – полотно стираю, / 
Стій, колько, – полотно білю, / Стій, колько, – сорочко шию, / Стій, колько, – з сорочку 
беру, / А ж тепер тобі, колько, не буде ладу [5, с. 54]. 
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Полин – трав’яниста або напівкущова рослина родини айстрових з міцним запахом і 
гірка на смак; символ суму, печалі, душевних мук, гіркої долі [4, с. 465], що спостеріга-
ємо у замовлянні від пристріту: Хто п’є молоко – той буде жить, / Хто п’є вино – той 
лопне, / Хто їсть полин – той буде дуріть, / Щоб так лопнув пристріт моєї корови [5, 
с. 90].

Свячене насіння маку, гадають, має особливі лікувальні властивості й силу обере-
га, дикий мак-видюк відганяє від оселі нечисту силу [4, с. 350], як-от у замовляннях 
на кшталт: За два тижні до отелу беруть насіння видюка, обсипають кругом корови 
навідліт і приказують: Їхав опир на відьмі. / Гадюкою загнуздав, / Вужами поганяв. / 
В цієї корови, Богом даної, / Користь відібрав. / Як оцей видюк визбираєш, / Тоді в цієї 
корови, Богом даної, / Користь одбереш! [5, с. 91]; Як не можна із цього маку нікому 
щоту знімати, так би не можна людям на мене, раба Божого Івана, гніва класти до 
суду судного, до віку вічного і до гробу Божого [5, с. 114].

Терлич-трава (тирлич-трава), як і мак-видюк, відганяє від обійстя нечисту силу; 
цю рослину нібито створив сам Бог, і тому її бояться чорти [2, с. 444]. Чарівниці виго-
товляють з нього сік, що привертає любов, змиває з обличчя зморшки тощо [2, с. 444]. 
У замовляннях терлич використовується для приготування приворотного зілля з метою 
привернути любов: Варючи терлич – приворотне зілля, примовляють: – Терлич, тер-
лич! Десятьох приклич, а з десятьох дев’ятьох, а з дев’ятьох восьмерох, а з восьмерьох 
семерьох, а з семерьох шестерьох, а з шестерьох – п’ятерьох, а з п’ятерьох чотирьох, а 
з чотирьох трьох, а з трьох двох, а з двох одного та доброго [5, с. 81].

Отже, домінантними найменуваннями квітів, трав і кущів у текстах українських на-
родних замовлянь визначаємо такі: м’ята, первоцвіт, череда, полин, мак, терлич, рожа, 
очерет, овес, жито, пшениця, коноплі, калина, малина, шипшина. М’ята, первоцвіт, че-
реда здавна вважаються оберегами дитини та її здоров’я, тому часто використовуються у 
народній медицині українців. А ось зілля з терличу має інше призначення – привертати 
любов. Овес символізує плідність; жито є символом життя, достатку, здоров’я; пше-
ниця – символ приязні; калина та рожа у замовляннях символізують кров; коноплі та 
мак-видюк – обереги від нечистої сили; полин – символ душевних мук. Часто зустрічаємо 
номінації рослинного світу, які мають як позитивну так і негативну маркованість залеж-
но від контексту та прагматичної спрямованості замовлянь. Квіти, трави і кущі у текстах 
українських народних замовлянь символізовані та наділені цілющими властивостями, 
мають певні особливості, що пояснюються передусім етнокультурною специфікою укра-
їнського народу.
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СИМВОЛИЧЕСКОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА  
В ТЕКСТАХ УКРАИНСКИХ НАРОДНЫХ ЗАГОВОРОВ

Статья посвящена изучению растительного мира в текстах украинских народных 
заговоров. Определены доминантные наименования цветов, трав и кустов в исследуемых 
текстах. Рассмотрены особенности символики растительного мира в магических тек-
стах украинских народных заговоров. Обращено внимание на позитивную и негативную 
маркировку лексических единиц на обозначение растительного мира. Изучены номина-
ции растительного мира как знаки украинской этнокультуры, выяснена специфика их 
функционирования. Проанализировано использование исследуемого шара лексики в на-
родной медицине украинцев.

Ключевые слова: украинские заговоры, растительный мир, символ, символические 
значения, магический текст, лексика, этнокультура.
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SYMBOLIC REFLECTION OF THE WORLD OF PLANTS IN THE TEXTS 
UKRAINIAN FOLK SPELLS

The article deals with the study of flora in the texts of Ukrainian spells. The dominant 
names of flowers, grasses and bushes in the texts are determined. We described the peculiari-
ties of symbolism of the world of plants in the magical texts of Ukrainian folk spells. Attention 
is paid to the positive and negative labeling of lexical units to denote the world of plants. The 
nominations of the plant world as signs of the Ukrainian ethnoculture are studied; the specifics 
of their functioning are clarified. We also analyzed the use of the studied layer of vocabulary 
in Ukrainian folk medicine.

Key words: Ukrainian spells, flora, symbol, symbolic meanings, magic text, vocabulary, 
ethnoculture.
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ONOMASTICS AND MERONYMIC DEVICES IN SONNET AS MONODRAMA:  
L. STAFF AND R.M. RILKE   

The structure of sonnet as the disproval of objections (confutation) conforming to the 
substantial dramatic unit procures favorable conditions for subjects’ multiplication in the 
manner of soliloquy. The transitional aspect together with semantic transition prevails and 
entails the preference for meronyms as the designations of details preserving lexical valence. 
Details become points of idiomatic semantic condensation and determine the distanced deictic 
references with the textual structure of cycles.    

Key words: meronyms, metonyms, multiplication of subjects, nickname, hendiadys, idiom.   

Intuition is based upon the division of a whole into parts (instead of genera into species) 
that corresponds to hermeneutical approach. Therefore it is the partition of designations into the 
names of separated phenomena that serves as the intuitive instrument. Such names of the parts 
of a whole (as those of the parts of a body) that are called meronyms or partonyms opposite 
to holonyms (the designations of a whole) differ from hyponyms and hypernyms (species and 
genera respectively) [7]. While dealing with meronyms intuitive thought imparts proper names 
to the phenomena taken for unique ones as those on a geographical map. To explore such 
hermeneutic devices of intuition it is sonnets as a stable poetical form where there are broad 
opportunities due to affinities with a dramatic works.    

The most obvious dramatic properties of sonnet enhancing its hermeneutic interpretation 
are based on the fact that it reproduces the overcoming of obstacles (the disproval of objections 
in rhetoric terms) as the fundamental unit of s dramatic action (the so called peripety). It 
presupposes the obligatory presence of a negation (that ranges from mere differences and 
alternatives to contrasts and conflicts) as the necessary constituent of sonnet. Besides, the 
conclusion of a sonnet in the last lines corresponds to the moment of anagnosis in drama as 
the solution of a riddle (or the detection of initial mystery). Here already the latent discussion 
is presupposed that entails the latent communicative features of an inner dialogue or soliloquy 
(coming back to the paragon of St. Augustine’s confession). It is this latent polemics that 
impart to sonnet the differentiation of action’s participants’ voices as the multiplication of 
subjects. Then sonnet’s enunciations are to be regarded as the cues ascribed to these multiplied 
imaginary dramatis personae. Such phenomenon of turning a soul’s powers or singular things 
into subjects of action has ancient roots to be traces still in the orthodox tradition of worshiping 
the Holy Cross as a person. The multiplication of subjects with introducing verbal masks for 
the mentioned or meant things is attested in R.M. Rilke’s sonnets where “there’s a lot present at 
Rilke without being named” [3, p. 9]. Thus a particular communicative situation arises. 

The first and foremost consequence of the subjects’ multiplication is that the conflict of 
a sonnet is represented as a dialogical interaction between an author’s image or a Self and 
the Other’s image or, as in drama, between protagonist and antagonist. Of importance is 
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that such Other’s image arises as the inversion of Self, as its alter ego projected outwards. 
The multiplication of subjects acquires then the outlook of the metamorphoses of initial Self 
and its inversions. Such metamorphism is especially clear to be found at Rilke where it is 
substantiated with mythological background. Outer objects are represented in a sonnet’s textual 
space as the inverted subjects of action participating in the flow lyrical of events so that things 
become the vehicles of outer powers: “The object as such can be represented as a person” [2, 
p. 13], but in its turn, for instance, “it sings” (es singt) “imparts to orphic metamorphoses the 
character of impersonal that’s of cosmic natural phenomenon” [2, p. 18]. In its turn “things 
themselves pray to say about them” [2, p. 10] so that they behave as animated essences. 
Subjects become the vehicles of fate involving thus the dramatic problem of fatalism. As a 
sample of the multiplication of subjects in sonnet can also L. Staff’s “Vita nuova” serve where 
“spring”, “flowers”, “zephyr” (wiosna, kwiaty, zefir) act as the dramatis personae belonging to 
the attributes of the Year’s Seasons’ image. Such peculiarities attest the features of monodrama 
to be traced in sonnet. 

In its turn the construction of the Other with the inversion of Self entails consequences 
concerning the communicative conditions: it goes about the indefiniteness of authorship and 
addressees, in particular the interference of voices or viewpoints in the manner of the so 
called improper direct speech. Such phenomenon of the location’s ambivalence is particularly 
observable at Rilke: “Rilke does often change the addressees without mentioning it. During 
one sonnet Thou can designate by turns Orpheus, the reader, the poet himself, the masculine 
pronoun that doesn’t refer to the last masculine noun” [6, p. 16]. As another sample of the 
kind Staff’s sonnet “The Might of Mirages” (“Moc marzen”, 1921) can be cited where Thou 
designates the unknown person seen by him in the window. Even more, the lyrical hero doesn’t 
discern himself from the identification with an outer object as in the sonnet “I don’t want 
already embrace …” (Nie chcę juž obejmować ..., 1921) where the overt statement is declared: 
“My name is way” (Imię moje jest - droga). 

In its turn the communicative parameters turn into intentional ones so that the question 
arises as to the goals to be ascribed to the multiplied subjects. In this respect sonnet taken as a 
soliloquy refers to a broader tradition of the theatrical interpretation of lyrics coming back to 
the Artistic Theatre (founded in Paris in 1890). In the time such manner of ascribing goals to 
things in the scenic interpretations of lyrics was regarded as a habitual one that is reflected in 
M. Shaginyan’s story “A Verse” (1916): “The purpose of a cave is to preserve the depth, that is 
why it hides itself; the purpose of pines and ivy is to grow” [12, p. 169]. 

The above mentioned particulars of sonnet give grounds to study it as a separate and 
independent kind of poetry. Such approach enables detecting atomistic errors taking place in 
dealing without regard to genre’s limitations when the parcellation of a text is exaggerated so 
that separate motifs are compared to intertextual fragments without taking into consideration 
their inner contextual references. Then text is conceived as a kind of cento compiled of 
quotations. As an example the book can serve where Staff’s first sonnet “The Blacksmith” 
(1901) is confronted to the verses wit the same images (1919, 1932) [11, p. 207-208]. 
Meanwhile the last of the mentioned verses deals with the myth of industrialism far from the 
initial self-portrayal of the author himself. It seems more reasonable to chose for confrontation 
Staff’s last sonnet “A Glimpse in the Future” (Rzut w przyszlość, 1946) where also the mission 
of poet is considered [15].   
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To return to the dramatic properties of sonnet one should stress its aspectual peculiarities that 
concern both predicative hierarchy (taxis) and subjective perspective (the generalization of the 
grammar voice). It is transitional aspect that gains priority (as in short story as well) that ensues 
from the polemical nature of sonnet where the tasks of textual motivation grow in importance. 
The transitions from subjects to predicates (and reciprocally) are generally common place in 
textual formation (as those of theme and rheme) as in the textbook example: “The house is 
red. Red is color. Color is an optic phenomenon” [9, p. 116]. A sample of reciprocal transition 
can be found in comparisons turned into an epithet as in “cold as in winter” (“winter” being a 
predicate) and “cold winter” (“winter” becoming subject). 

Then the multiplication of subjects can be regarded as the reciprocal metamorphoses of 
communicative and denotative subjects within the framework of transitional aspect, so that 
the names of things become proper names (eidonyms). The reason is that “the shift of voice 
in grammar is already the redistribution of the communicative ranges of participants” [4,  
p. 199]. It can be exemplified with Rilke’s sonnet “L’ange du Meridien” (The angel of the 
Noon) (Neue Gedichte, 1907) where in the appeal to the angel temporal units become active 
subjects: “Gewahrst du gar nicht, wie dir unsre Stunden abgleiten von der vollen Sonnenuhr?” 
(Doth Thou not notice at all how our hours draw aside from the full sun-dial?). Thus the 
multiplication of subjects arises from the transformations of grammar voice. 

The aspectual transition entails also the question about the intermediary links mediating 
transitions and therefore about the semantic transition with the formation of idioms as its result. 
Here the partition wins priority that returns to the initial problem of hermeneutic approach with 
its preference for meronyms. The reason is that it is meronyms that preserve lexical valence 
necessary for the motivation of transition. This is easy demonstrable with textual parcellation: 
one encounters often a pure enumeration of meronyms, as in Staff’s sonnet  “A Football 
Play” (Gra w piłkę, 1910) where each term refers to the existence of others.  At the same time 
the prevalence of meronyms procures favorable conditions for metonyms in semantic shifts 
because already the aspectual transitions “can be regarded as the shifts of the focus of attention 
and subsequently as metonymy” [4, p. 211]. Such is the case in Staff’s sonnet “The Readers” 
(Czytelnicy, 1921) where it goes about young boy and girl reading the play Romeo and Juliette 
simultaneously in different places. Subsequently the book becomes the metonymic medium for 
their mutual fate. 

Reciprocally, details marked with meronyms become the source for subjects’ multiplication, 
metonymic shifts making them proper names in the manner of nicknames representing theatrical 
characteristic features of dramatis personae. In this way details further the differentiation of 
subjects so that one can say of the centrifugal properties of subjective perspective that are 
enrooted in the potential nature of subjects themselves. The reason is that the open possibilities 
always presuppose negative moments of alternatives to reality. In this respect subjects resist 
to the textual predicative integration of taxis as the vehicles of alternative intentions. The 
division of a whole into details as the source for alternative subjects is demonstrable with the 
comparison of meronyms with the situational synonyms, especially the paired ones that build 
up the figure of the so called hendiadys. The confusion of meronyms and hendiadys can be 
exemplified with Staff’s sonnet “Don’t punish me …” (Nie karz mię ..., 1927): it is said “in guilt 
and fault” (w przewinie i blędzie) in regard to sinners or “criminals and judges” (zbrodniarze 
i sędzie) about community so that the meronyms of judicial terms blend together with the 
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occasional synonymic use. Another example can be found in the very title of the sonnet “Stone 
and thorn” (Kamień i cierń) that refers to the life of Christ so that its circumstances substantiate 
the synonymous use of the details becoming meronyms of the Gospel’s circumstances. At Rilke 
hendiadys plays special role as far as there appears “a lot of contextual synonyms demanding 
supplements and comments” [5, p. 15].   

Both semantic and aspectual transitions prevail in sonnet that results in distanced relations 
of deixis. It is already the preserved valence of meronyms that procures conditions for it. It 
is to stress that the transformational roots for deixis are to be seen in the mediation necessary 
for communication. “Deictic word does only through speech act refer to reality”, and it is 
especially important for the transitions between predicates and subjects, rhemes and themes, 
because “actuality is connected with deixis” [8, p. 825, 839]. Such is the reference between the 
initial and terminal lines of sonnet as in Staff’s “Therefore one can love and not know about 
it” (Więc można kochać I nie wiedzieć o tym) where “peace” and “sorrow” of the 4-th and 
the 12-th lines are co-referred: “to leave with the peace of soul” (w dusz spokoju odejść) and 
“sorrow rains” (smęt mzy). Distanced references can be studied with the means of parcellation 
that enables detecting the textual cycles of idioms. Such cycles are to be seen in Rilke’s Sonnet 
to Orpheus (21 from the 2nd part) where the first part deals with the terms of garden whereas the 
last lines are devoted to the theme of tissue – “seidener Faden’ (silky thread) and “rühmliche 
Teppich” (glorious carpet). One can say that deictic references are implemented not straightly 
as diameter put between distanced textual elements but on a perimeter as a vault over textual 
body closing a cycle.    

Within these universal peculiarities there are different individual approaches in sonnets, Staff 
and Rilke giving contrastive examples. If Staff demonstrates meronyms’ metamorphoses as the 
overall method, it is the whole and its holonyms in Rilke’s works that come to the foreground. 
At Rilke “the word tightens what is distanced and torn asunder, it becomes collecting” [3,  
p. 8]. Such collecting power of words is resonant with the prevalence of transitional aspect 
in sonnets because “the moment of transition from one motif to another, from word to word” 
results in “a lyrical sum”: for instance, the enunciation “singing is being” (Gesang ist Dasein) 
attests that “one and the same word Gesang includes the incompatible contents” [3, p. 5]. 
Singing coincides here with metamorphose in accordance to the Orphic myth, and its direction 
represents the present intention (in this case the existential one). 

Moreover, the collecting power of word and the ensuing semantic condensation becomes 
the genuine source for the revelation of intentional load and of the purposefulness of lyrical 
events. In Rilke’s works this semantic condensation is incarnated in the concept of thing that 
converges with the contemporary E. Husserl’s slogan “back to the things” (zurück zu den 
Sachen selbst). Respectively the cognition “approaches here the things, because it domesticates 
them similarly to birds. Meanwhile there is an elusive, imperceptible presence of the Divine in 
the things.” [2, p. 10]. Details acquire thus semantic condensation displaying their intentional 
mission.     .

The condensation at Rilke gives rise to further idiomatic shifts building up cycles. For 
instance, “she slept the world” (sie schlief die Welt) means in reality that dream is conceived as 
the act of creation, respectively “the contemplation and collection of the facts of reality builds 
up the foundation of all components of the cycle” [1, p. 10]. The above-mentioned holonyms of 
singing and sleeping propel the row of metamorphoses building up textual cycles and evoking 
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distant references. One can exemplify such interconnection between condensation and distance 
with the last (26) sonnet from the 1st part of Orpheus’ collection. The components of the chaotic 
destructive world are here designated with the names “swarm – scream – stone” (Schwarm – 
Geschrei – Stein) that collect the parts of hellish powers. The protagonists are called with the 
names “Lions and Cliffs”, “Trees and Birds” (Löwen und Felsen, Bäumen and Vögeln). But 
in the lines 7-8 these stones “became soft” (wurden zu Sanftem) so that the metamorphose 
takes place. The textual space under such conditions becomes also compressed and condensed, 
contributing to and resulting in cyclic construction: “With the remote repetitions the distance 
gets shortened because such repetition implies the precedent meaning of the word … The 
shortening of distance entails the setting of a linear construction into the circular one” [5, p. 
15]. Thus meaningful intentional details become the sources for distant connections between 
textual motifs,  

To sum up, the metamorphism of sonnets involves idiomatic semantic condensation of 
details becoming multiplied subjects of action. Details behave as nicknames and cues of these 
subjects expressing their intentional load and determining the development of lyrical events. 
Distant references arising from the mentioned details’ collecting power can be seen in Staff’s 
“Sorrow” (Zal). Here the moments of the past, the separate minutes behave as the independent 
subjects of action and are marked with details – those “wounding” or “healing”, encountering 
“errors” ore “virtues”. It goes about “stream of light” and “hills of wisdom” where the author 
happens to stay. Such paired synonyms or antonyms collected in the manner of hendiadys build 
up a kind of textual perimeter of the subjects cues. It rounds the textual body to come to the 
terminal scenes where the new subjects appear – those of “nights elevated, miraculous, ”(noce 
podniosłe, cudne, nienaganne) and “beauty so profound” (piękno tak otchłanne). It is these 
subjects that make the author refuse from the initial statement on the absence of sorrow for the 
past thus referring to the first line of the sonnet. 

Another case is to encounter at Rilke’s sonnet 2 (Sonnets to Orpheus, 2nd part). The work 
begins with the simile between “sheet” where an artist puts genuine “trait” (wirklichen Strich) 
and “mirror” that reflects “a girl’s smile”. This episode ends with the statement that in reality all 
is reversed “and in the respiration of the real face falls later only a reflection” (Und in das Atmen 
der echten Gesichter, später, fällt nur ein Widerschein). Thus the new detail of “respiration” 
is introduced that represents the reality makes the initial picture invert. Then it comes to “the 
losses (die Verluste) of the earthen” world (der Erde), so that existence is conceived as “the 
extinction of a fire” (Verglühn der Kamine)/The solution brings “the heart born for all” (das 
Herz. das ins ganze geborne). From the initial “smile” of “a girl” the vault of textual perimeter 
builds up bridge to the terminal “heart” so that the semantic condensation of details give pretext 
for deictic distant connections closing the sonnet’s cycles. 

Sonnet enables the growth of the most unnoticeable names of details and their transformation 
into the subjects of action with dense referential net. The inherent metamorphism provides here 
favorable conditions for the development and display of lexical intentional load. A monodrama 
appears where the multiplied subjects reveal themselves through details.       
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ОНОМАСТИКА І МЕРОНІМІЧНІ ЗАСОБИ В СОНЕТІ ЯК ММОНОДРАМІ: 
Л. СТАФФ І Р.М. РІЛЬКЕ

Будова сонету як спростування заперечень (конфутація), суголосна основній оди-
ниці драматичної дії, забезпечує сприятливі умови для мультиплікації суб’єктів, як у 
солілоквії. Аспект переходу разом з семантичним переходом переважає і тягне за собою 
перевагу меронімів – позначень деталей, що зберігають лексичну сполучальність. Дета-
лі стають точками ідіоматичної семантичної конденсації і визначають дистанційні 
дейктичні референції та текстові циклічні структури.   
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ОНОМАСТИКА И МЕРОРНИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В СОНЕТЕ КАК 
МОНОДРАМЕ: Л. СТАФФ И Р.М. РИЛЬКЕ

Строение сонета как опровержения возражений (конфутация), созвучное основной 
единице драматического действия, обеспечивает благоприятные условия для мульти-
пликации субъектов подобно солилоквии. Аспект перехода вместе с семантическими 
переходами преобладают и влекут за собой преобладание меронимов – обозначений де-
талей, хранящих лексическую сочетаемость. Детали становятся точками идиомати-
ческой семантической конденсации и определяют дистанционные дейктические рефе-
ренции и текстовые циклические структуры.     
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