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Статтю присвячено системному опису лексичної мікрогрупи "Пастуші подарунки" за текстом 

пасторального роману давньогрецького письменника ІІ ст. н.е. Лонга. Група лексем на позначення 
пастуших подарунків є складником концептуально-тематичної групи "Побутові предмети та знаря-
ддя, пов'язані з пастушим життям". Автор розглядає дану мікрогрупу як важливий компонент пас-
торальної картини світу. 
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Твір Лонга "Дафніс і Хлоя" вважають одним із найдавніших зразків пастораль-

ного роману, який мав значний вплив на пасторальну літературу XVII i XVIII ст. 
Пастораль (від лат. pastoralis – пастуший) – метажанр, заснований на ідилічно-

му зображенні пастушого життя. До жанрових форм пасторалі належать: пастора-
льний роман, пасторальна драма, пасторальна трагікомедія. Генетично пастораль 
пов'язана з буколічними мотивами [Близнюк 2001, 398-399].  

Останнім часом пастораль привертає все більше уваги дослідників, переважно 
зарубіжних, які "підкреслюють її поетичність та надзвичайне символічне багатст-
во" [Слобода 2007, 211]. Проте єдиного визначення пасторалі як жанру літератури 
не існує, як і усталеного погляду на поняття "пастуше життя". Лінгвокогнітивний 
підхід до мови пасторальних творів дає змогу окреслити це поняття як "пастора-
льну картину світу", під якою розуміємо сукупність концептів, своєрідних мента-
льних одиниць, характерних для певного соціокультурного етносу відповідно до 
роду занять і умов життя у певну історичну епоху. Пасторальна картина світу 
охоплює такі поняття, як місце подій, герої-пастухи, їхній побут, спосіб життя, 
духовні запити та релігійні вірування, естетичні уподобання. Для творів пастора-
льного жанру характерне ідилічне зображення пастухів з обов'язковим елементом 
– коханням на лоні природи. 

Метою нашого дослідження є виокремлення концептуально-тематичної групи 
"Побутові предмети та знаряддя, пов'язані з пастушим життям" як найважливішого 
складника концептуально-тематичного поля "Пастуше життя" на основі роману Лон-
га "Дафніс і Хлоя" та детальний опис особливої мікрогрупи "Пастуші подарунки".  

Предметом нашого дослідження є концептуально-тематичне поле "Пастуше 
життя" у концептосфері роману Лонга, а об'єктом – лексичні одиниці на позначен-
ня т. зв. "пастуших подарунків". Лінгвокогнітивні особливості цієї мікрогрупи ще 
не були предметом окремих досліджень, хоч є виразними маркерами пасторальнос-
ті і розкривають специфіку та самобутність пасторального жанру. 

Події роману Лонга "Дафніс і Хлоя" відбуваються на лоні природи. Описи при-
роди з її рослинним і тваринним світом складають буколічний фон роману. Головні 
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персонажі твору – селяни, добрі, безпосередні люди, не зіпсовані впливом цивіліза-
ції. Дафніс і Хлоя надають перевагу пастушому життю і селянській простоті, а не 
життю у місті. Лонг любовно і поетично описує заняття пастухів, їх побут, а також 
природу, прекрасну у всі пори року. Тому роман Лонга – пасторальний (різновид 
пасторалі), в ньому відображені буколічні мотиви, пов'язані з ідилічним зображен-
ням сільського життя, вужче – життя пастухів. 

Пастуша лексика є визначальною у буколічному романі Лонга "Дафніс і Хлоя" 
(ІІ ст. н.е.), оскільки письменник зображує життя пастухів та пастуший побут. Лонг 
з великою цікавістю звертається до опису пастушого побуту.  

Концептуально-тематичне поле (КТП) "Пастуше життя", до якого і належить па-
стуша лексика, таким чином, охоплює всі сфери життєдіяльності персонажів рома-
ну. Під пастушою лексикою ми розуміємо передусім ті лексеми, які безпосередньо 
пов'язані із пастушим ремеслом, тобто з родом занять пастухів, а також ті, які хара-
ктеризують їхній побут.  

Пастухи живуть просто і скромно, далеко від міста і його задоволень. Їхнє життя 
легке і радісне, і тільки іноді буденні турботи затьмарюють пастуше існування. 
Особливо старанно Лонг зображує деталі побуту пастухів, як це було прийнято у 
буколічній поезії. Але у романі "Дафніс і Хлоя" можемо виокремити і деякі відмін-
ності у зображенні побуту пастухів, порівняно з творами інших давньогрецьких 
письменників. Феокріт, засновник буколічного жанру в поезії, наприклад, змальо-
вує простих пастухів і захоплюється ними; Діон, автор буколічних поем, зображує 
простих мисливців і прямо називає їх не тільки найкращими, але і найщасливішими 
людьми у світі. Лонг також намагається показати пастухів ідеальними і найщасли-
вішими людьми, але крізь призму цієї ідеалізації постійно проглядає поблажлива 
іронія письменника, людини інтелігентної і добре вихованої (людини з вищого кла-
су), котру не тільки зворушує, але й подекуди смішить цей надто простий побут.  

Варто відзначити особливий інтерес у Лонга до дрібниць, смішних і зворушли-
вих деталей пастушого побуту, які він змальовує із задоволенням. Він описує, як 
Хлоя доїла кіз і овець, як Дафніс робив сири, як Ламон з дружиною молотили хліб, 
як селяни збирали виноград. Правда, все це схоже більше на приємну гру, ніж на 
втомливу роботу. Ніколи пастухи не знають виснажливої праці, їм не знайомі голод 
і спрага, принизлива бідність. Ця спільна особливість буколічної поезії – презенту-
вати життя на селі тільки з кращого боку – притаманна і Лонгу. 

Хоч із часу написання ідилій Феокріта минуло декілька століть (Феокріт –  
ІІІ ст. до н.е., Лонг – ІІ ст. н.е.), Лонг намагається зобразити пастухів такими ж, 
якими вони представлені у Феокріта. Кохання на лоні природи і музичні змагання 
займають майже весь їх час. Мотиви суперечки, змагання і нагороди, притаманні 
народній поезії і використані Феокрітом у його ідиліях, трапляються й у Лонга. 
Ми бачимо, як на пастушому святі старий Філет визнає себе переможеним Дафні-
сом і дарує йому традиційну сирінгу. Пастуший побут тісно пов'язаний із обрядом 
обдаровування подарунками, які часто мають символічний характер. Наприклад: 
Δάφνις δὲ λαβὼν τὴν Φιλητᾶ σύριγγα τὴν μεγάλην ἐσύρισε γοερὸν ὡς ἐρῶν, 



Макар І. С. 

 

 505

ἐρωτικὸν ὡς πείθων, ἀνακλητικὸν ὡς ἐπιζητῶν, ὥστε ὁ Φιλητᾶς θαυμάσας φιλεῖ 
τε ἀναπηδήσας καὶ τὴν σύριγγα χαρίζεται φιλήσας καὶ εὔχεται καὶ Δάφνιν 
καταλιπεῖν αὐτὴν ὁμοίῳ διαδόχῳ (2,37,3) – Дафніс, взявши велику сирінгу Філе-
та, заграв жалісливу пісню, як закоханий, любовну, ніби він нею [когось] переко-
нував, закликальну, ніби він [когось] шукав, так що захоплений Філет, зіскочив-
ши, почав його цілувати і, поцілувавши, подарував йому сирінгу, побажавши, щоб 
і Дафніс залишив її такому самому спадкоємцю.  

Одним із важливих компонентів КТП "Пастуше життя", за нашими спостере-
женнями, є концептуально-тематична група (КТГ) "Побутові предмети та знаряддя, 
пов'язані з пастушим життям", до якої відносимо мікрогрупу лексем на позначення 
пастуших подарунків. Дарувати щось із предметів пастушого побуту один одному – 
було узвичаєним атрибутом пастушого життя. 

Лексема τὸ δῶρον (подарунок) належить до домінантних іменникових лексем 
у романі Лонга "Дафніс і Хлоя" (27 фіксацій у тексті, 27 місце у таблиці 50-ти 
найчастотніших іменників) і не входить до актуалізованого лексикону жодного 
давньогрецького романіста І-ІІІ ст. н.е. (Ксенофонта з Ефесу, Харитона, Ахілла 
Татія та Геліодора). 

Подарунок (τὸ δῶρον) був невід'ємним атрибутом у стосунках між пастухами: 
вони дарували один одному на знак подяки або ж прихильності худобу, відбірні 
продукти, найкращі фрукти і вино, музичні інструменти тощо, досить часто ті, які 
були дорогі для них самих. Подарунки вони приносили і в дар німфам, Пану і Еро-
ту, проте такі дари характеризує інша лексема – τὸ ἀνάθημα (дар, пожертвування), 
яка містить етнорелігійну семантику і відноситься до етнолексем на позначення 
обрядодій [Макар 2007, 348-364].  

Розгляньмо, наприклад, епізод, у якому Лонг детально описує подарунки, які 
тільки міг принести закоханий пастух батькам нареченої. Волопас Доркон, який 
закохався у Хлою, ἔγνω κατεργάσασθαι δώροις ἢ βίᾳ (1,15,1) – забажав заволо-
діти нею подарунками чи силою. Але оскільки Дафніс і Хлоя постійно були ра-
зом, бо пасли свої стада щодня, то Доркон вирішив саме подарунками задобрити 
обох: τὰ μὲν δὴ πρῶτα δῶρα αὐτοῖς ἐκόμισε͵ τῷ μὲν σύριγγα βουκολικήν͵ ... τῇ δὲ 
νεβρίδα βακχικήν (1,15,2) – перші подарунки їм приніс, для нього – пастушу сирін-
гу, ...а для неї – вакханську шкіру оленя. Крім того, для Хлої він кожен день при-
носив подарунки – ніжний сир, вінок з квітів чи гарне яблуко; одного разу і те-
лятко недавнонароджене подарував, а ще чашу із золотим візерунком і пташе-
нят гірських птахів (τυρὸν ἁπαλὸν ἢ στέφανον ἀνθηρὸν ἢ μῆλον ὡραῖον· ἐκόμισε 
δέ ποτε αὐτῇ καὶ μόσχον ἀρτιγέννητον καὶ κισσύβιον διάχρυσον καὶ ὀρνίθων 
ὀρείων νεοττούς (1,15,3).  

Доркон "задобряє" батька Хлої, щоб той дав згоду на шлюб "численними і вели-
кими подарунками, які пасують волопасу" (δῶρα πολλὰ καὶ μεγάλα͵ ὡς 
βουκόλος). Як бачимо, серед подарунків – предмети побуту і пастуших занять, – 
продукти харчування, предмети одягу, вулики з бджолами, дерева і тварини (моло-
ді тварини чи ті, які допоможуть господареві розвивати його господарство, як на-
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приклад, ζεῦγος βοῶν ἀροτήρων "пара волів-орачів"): ζεῦγος βοῶν ἀροτήρων͵ 
σμήνη τέτταρα μελιττῶν͵ φυτὰ μηλεῶν πεντήκοντα͵ δέρμα ταύρου τεμεῖν 
ὑποδήματα͵ μόσχον ἀνὰ πᾶν ἔτος͵ μηκέτι γάλακτος δεόμενον (1,19,2) – пара волів-
орачів, чотири вулики бджіл, п'ятдесят рослин яблунь, шкіра бика, щоб нарізати 
взуття, однорічне телятко, яке вже не потребує молока. Через такі щедрі дарунки 
Дріас, батько Хлої, ледве не погодився на шлюб, проте відразу отямився, усвідоми-
вши, що дівчина достойна кращого нареченого, і відмовився від дорогих подарун-
ків і від згоди на одруження.  

Женихи пропонували Дріасу кращі (більші) подарунки (μείζονα δῶρα), аніж то-
го була варта дівчина-пастушка (3,25,3). Батько Хлої відкладав свою відповідь про 
шлюб, а між тим одержував чимало подарунків: τέως ἀπεκέρδαινεν οὐκ ὀλίγα 
δῶρα (3,25,3). Особливо були багатими подарунки волопаса Лампіса (πολλὰ δῶρα 
(4,7,1) – численні подарунки). 

У тексті роману фіксуємо епізод, де головна героїня Хлоя дарує Дафнісу нову 
сирінгу (σύριγγα καινὴν τῷ Δάφνιδι δῶρον (1,28,3), адже знає, що гра на сирінзі 
– улюблене заняття Дафніса. Коли Дафніс грав на сирінзі, Хлоя подумала, що са-
ме той музичний інструмент зробив його прекрасним (1,13,4). Вона навіть хотіла 
стати сирінгою, щоб Дафніс "у неї вдихав" (εἴθε αὐτοῦ σῦριγξ ἐγενόμην, ἵν' ἐμπνέῃ 
μοι (1,14,3). Лонг повертається до цього мотиву у декількох місцях тексту роману 
– див. (2,2,2) та (4,16,3). Подібні бажання у формі своєрідних трансформацій по-
ширені в грецькій любовній ліриці: закоханий бажає бути птахом, з яким грається 
кохана (Anthologia Palatina 12,142,5), вітром, який її обвіває (Anthologia Palatina 
5,83) тощо. Сам Лонг називає сирінгу любовним дарунком: δῶρον ἐρωτικὸν 
(3,4,3). Взагалі сирінга (ἡ σῦριγξ) – улюблений музичний інструмент пастухів, 
символ пастушого життя.  

Пастушу сирінгу (σύριγξ βουκολική) подарував Дафнісу волопас Доркон. Вона 
мала дев'ять тростинок, скріплених міддю замість воску – καλάμους ἐννέα χαλκῷ 
δεδεμένους ἀντὶ κηροῦ (1,15,2). Обороняючи Хлою від розбійників, Доркон, закоха-
ний у неї, отримав поранення. Помираючи, він віддав свою сирінгу, щоб Хлоя, на 
ній загравши, врятувала Дафніса, який потрапив у полон до мітимнійців, адже тва-
рини, коли впізнають пісню, зроблять все, щоб добратися до берега. 

Гра на сирінзі була тим умінням, яким не кожному вдавалося оволодіти. Старець 
Філет вихвалявся перед іншими пастухами, що грою на сирінзі тільки Пану уступає 
(2,32,3). Тому Дафніс і Хлоя попросили його заграти на святі бога [Пана], який 
радіє сирінзі – ἐν ἑορτῇ θεοῦ σύριγγι χαίροντος (2,33,1). У романі знаходимо декі-
лька описів цього музичного інструмента. Сирінгу Філета Лонг описує як великий 
інструмент, з великих тростинок і воском змащений, розмальований міддю: μέγα 
ὄργανον καὶ αὐλῶν μεγάλων· καὶ ἵνα κεκήρωτο, χαλκῷ πεποίκιλτο (2,35,1). Цю 
сирінгу подарував потім Філет Дафнісу за те, що той гарно і вміло на ній грав 
(2,37,3). Тоді у свою чергу Дафніс власну невелику [сирінгу] віддав як пожертву 
Панові – Ὁ δὲ τὴν ἰδίαν ἀναθεὶς τῷ Πανὶ τὴν σμικρὰν (2,38,1). 
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Закоханий Дафніс подарував Хлої також любовний подарунок – яблуко (τὸ 
μῆλον), яке висіло на самій верхівці дерева, нагадавши їй про яблуко Афродіти. 
Епізод дарування яблука супроводжує високопоетичний монолог закоханого пас-
туха: Ὦ παρθένε, τοῦτο τὸ μῆλον ἔφυσαν Ὧραι καλαὶ καὶ φυτὸν καλὸν ἔθρεψε 
πεπαίνοντος ἡλίου καὶ ἐτήρησε Τύχη. Καὶ οὐκ ἔμελλον αὐτὸ καταλιπεῖν ὀφθαλμοὺς 
ἔχων͵ ἵνα πέσῃ χαμαὶ καὶ ἢ ποίμνιον αὐτὸ πατήσῃ νεμόμενον ἢ ἑρπετὸν φαρμάξῃ 
συρόμενον ἢ χρόνος δαπανήσῃ ἐπικείμενον... Τοῦτο Ἀφροδίτη κάλλους ἔλαβεν 
ἆθλον· τοῦτο ἐγὼ σοὶ δίδωμι νικητήριον (3,34,2) – О дівчино, яблуко це народили 
Гори прекрасні, і прекрасна рослина виховала, зрілим його зробило сонце, і Доля для 
мене зберегла. І як же, маючи очі, можна дозволити, щоб воно впало на землю, і 
щоб стадо, пасучись, розтоптало його, чи щоб вуж, повзаючи, отруїв, або ж щоб 
час знищив те, що лежить... Таке [яблуко] отримала Афродіта як нагороду за 
красу; його я тобі дарую як нагороду за перемогу. В уривку бачимо звертання, чис-
ленні метафори, епітети, повтори слів, риторичні питання та ін. 

Лікеніон, яка закохалась у Дафніса, так само вирішила спершу привернути його 
увагу подарунками (дослівно "піймати на приманку подарунками"): ἐπεθύμησεν 
ἐραστὴν κτήσασθαι δώροις δελεάσασα (3,15,2) – сильно забажала коханцем його 
зробити, піймавши на приманку подарунками. Подарунки Лікеніон спрямовані на 
те, щоб зробити Дафніса ще кращим пастухом (атрибути пастухів – пастуша сумка, 
сирінга): καὶ σύριγγα δῶρον ἔδωκε καὶ μέλι ἐν κηρίῳ καὶ πήραν ἐλάφου (3,15,3) – і 
дала в подарунок сирінгу і меду в сотах, і пастушу сумку з оленя. Мед в сотах як 
подарунок мав натякнути Дафнісу про можливу насолоду від кохання.  

Порівняно часто Лонг використовує з дієсловом δίδωμι (давати) синтаксичну 
конструкцію, яка складається з іменника у знахідному відмінку та спільнокорене-
вого дієслова – етимологічну фігуру (Figura ethymologica). Зокрема, з дієсловом 
δίδωμι нараховуємо шість таких випадків (один з них проілюстровано вище).  

Проте подарунки дарували пастухи не лише тим, кого любили і з ким збирали-
ся одружитися, чи батькам наречених, їх дарували і в знак подяки, виявляючи і 
такі риси давніх еллінів, як гостинність і шанобливість. Наприклад, Дафніс пода-
рував Евдрому, віснику, який сповістив про приїзд господаря, "все, що є дарами 
козопаса" (ὅσα ἀπὸ αἰπολίου δῶρα), а саме: τυροὺς εὐπαγεῖς͵ ἔριφον ὀψίγονον͵ 
δέρμα αἰγὸς λευκὸν καὶ λάσιον͵ ὡς ἔχοι χειμῶνος ἐπιβάλλεσθαι (4,6,1) – добре ви-
душених сирів, пізнонароджене козеня, шкіру кози білу і пухнасту, щоб він міг 
взимку її накинути.  

На знак вдячності молодому господарю Астилу за те, що провину за зруйнова-
ний сад Ламона погодився взяти на своїх коней і цим самим відвернути гнів Діоні-
софана, старшого господаря маєтку, Дафніс приніс такі подарунки: ἐρίφους͵ τυρούς͵ 
ὄρνιθας καὶ τὰ ἔκγονα αὐτῶν͵ βότρυς ἐπὶ κλημάτων͵ μῆλα ἐπὶ κλάδων (4,10,3) – 
козенят, сирів, птахів і їх пташенят, виноградні грона з лозами, яблука на гілках. 
Подарунки Дафніса Астилу цінні не тільки на даний момент, вони спрямовані у 
майбутнє – "відновити" зруйнований сад, тому що серед них не тільки виноград, 
але й виноградна лоза, яка дасть плоди у майбутньому; не тільки яблука, а й яблу-
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нева гілка; не просто птахи в подарунок, а й птахи з пташенятами. Серед подарунків 
[Астилу] було і духмяне лесбійське вино, яке вважалося найкращим вином: ῏Ην ἐν 
τοῖς δώροις καὶ ἀνθοσμίας οἶνος Λέσβιος͵ ποθῆναι κάλλιστος οἶνος (4,10,3).  

Знаходимо у романі Лонга і так звані "міські подарунки". Клеариста, господиня 
з міста, попросила Дафніса заграти на сирінзі своїм козам, адже чула про його не-
абиякі музичні здібності. Вона пообіцяла Дафнісу за це міські подарунки: χιτῶνα 
καὶ χλαῖναν καὶ ὑποδήματα (4,15,1) – хітон і хлену, і взуття. Ці подарунки дещо 
схожі на ті, які Телемах обіцяє незнайомому жебракові (Гомер "Одіссея", 16,79). 

Лонг описує також цікавий факт обдаровування подарунками з нагоди якоїсь 
незвичайної події. Наприклад, коли люди дізналися, що Діонісофан знайшов сина, 
Дафніс-козопас виявився не пастухом, а власником тутешніх місць, то вони з са-
мого ранку всі звідусіль стали збігатися, за юнака радіючи, батьку його дари 
приносячи: ἅμα ἕῳ συνέτρεχον ἄλλος ἀλλαχόθεν͵ τῷ μὲν μειρακίῳ συνηδόμενοι͵ 
τῷ δὲ πατρὶ αὐτοῦ δῶρα κομίζοντες (4,25,3). Хоч тут, правда, не подано деталь-
ного опису дарів. 

Зафіксовано у тексті роману незвичайний епізод, у якому "подарунком" мав ста-
ти сам Дафніс. Про цей "подарунок" мав намір просити у Астила Гнафон, який час-
то отримував від свого молодого господаря чималі подарунки: ἤλπιζε δῶρον αὐτὸν 
ἕξειν παρὰ τοῦ νεανίσκου (4,12,4) – надіявся і його [Дафніса] в подарунок отрима-
ти від юнака. У цьому епізоді зроблено натяк на подарунки рабів, на які мали пра-
во не тільки багаті рабовласники, але й ті, які їх розважали (парасити-нахлібники). 

Звернемо увагу і на вживання лексеми τὸ δῶρον (подарунок) у переносному 
значенні – "поцілунок". Йдеться про епізод, коли старець Філет зустрів у своєму 
саду Ерота і попросив у нього поцілунок, на що бог кохання відповів: ὅρα δὲ εἴ σοι 
καθ΄ ἡλικίαν τὸ δῶρον (2,5,1) – дивись же, чи тобі пасує за віком такий подарунок. 

Таким чином, мікрогрупа "Пастуші подарунки" є дійсно важливим компоне-
нтом КТГ "Побутові предмети та знаряддя, пов'язані з пастушим життям", без 
якої загальна картина пастушого життя не була б повною. Предмети, призначені 
для подарунків, були, як бачимо, найкращими і необхідними для пастушого по-
буту, тому особливо цінними. Чимало подарунків мали справді символічний ха-
рактер (мед, яблуко та ін.), могли передаватися у спадок (сирінга) тощо. Лексе-
ми на позначення пастуших подарунків є маркерами пасторальності цього своє-
рідного жанру літератури.  

Отже, роман Лонга є буколічним у прямому розумінні слова. Пастуше життя на 
лоні природи, життєві пригоди головних персонажів, їхні почуття, вірування, обря-
додії тощо лежать в основі твору. Вся природа, жива і нежива, бере активну участь 
у житті героїв, і показ цієї єдності є не тільки і не стільки художнім прийомом ав-
тора, що слідує певним літературним зразкам пасторального жанру, скільки однією 
з характерних рис ідіостилю автора. Детальний аналіз пастушої лексики дає підста-
ви твердити про глибоку обізнаність автора з побутом і заняттям пастухів, що ство-
рює поняття "пасторальна картина світу". 
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Статья посвящена системному описанию лексической микрогруппы "Пастушьи подарки" за тек-
стом пасторального романа древнегреческого писателя ІІ в. н.э. Лонга. Группа лексем на обозначение 
пастушьих подарков является составляющей частью концептуально-тематической группы "Быто-
вые предметы и орудия, связанные с пастушьей жизнью". Автор рассматривает данную микрогруп-
пу как неотъемлемый компонент пасторальной картины мира. 

Ключевые слова: пастораль, пастушья лексика, Лонг, концептуально-тематическое поле, конце-
птуально-тематическая группа. 

 
The article is dedicated to the system description of lexical microgroup "Shepherd's gifts" based on the pastoral 

novel of ancient greek writer of 2nd century A.D. Longus. A group of lexemes denoting the shepherd's gifts is the 
component of conceptually-thematic group "Domestic objects and instruments, related to the shepherd's life". An 
author examines this microgroup as an important component of pastoral picture of the world. 

Key words: pastoral, shepherd's vocabulary, Longus, conceptually-thematic field, conceptually-thematic 
group. 
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