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DIGITAL MULTIMODALITY OF MUSEUMS DISCOURSE DURING 

COVID-19 PANDEMIC 

 

Alla D. Belova, profbelova@gmail.com  

Doctor of Sciences (Linguistics), Full Professor, 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Institute of Philology 
 

COVID-19 pandemic triggered radical changes and transformations in modern 

world, business, professional fields, communication including. In the wake of lockdowns 

and quarantines museums had taken a hit too. Museums had to remain accessible and 

visible, at least in the digital domain, therefore they had to shift to virtual realm, to offer 

digital services, to increase their activity in social media. Museums faced a number of 

challenges like dealing with global digital audience, cognitive modelling of the online 

content and online user. Their efficiency in the digital domain was different, so museums 

evidenced 10 - 200% increase of online visits and growth of global digital audience. Due 

to implementation of digital technologies small local museums made a breakthrough to 

multimodal domain and received international recognition. In pre-pandemic world, 

museums had been working on their virtual environment, opened virtual-real museums 

and extended multimodality of exhibitions, making visitors impressions multisensory. 

During the pandemic virtual exhibitions, virtual tours, films, education material have 

become more multimodal and interactive. In films and virtual tours the focus was on 

stories not on 3D image of the exhibits and a standard 360 tour only. They experimented 

with modes and conquered new media, used multimodal storytelling. Museums tried to 

create a sense of presence and place and to relocate online visitors from their homes to 

museums. To encourage children, museums implemented gamification and edutainment 

strategies, created virtual games. Museums started a new trend – collecting online 

(collecting COVID-19, BLM), creating Big Data and digital collections which might be 

used for multi-vector multidisciplinary research. Digital multimodality might become an 

indispensable component of museum online landscape in the post-pandemic world. 

Keywords: museum, multimodality, online landscape, digital audience, social 

media, virtual  
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ЦИФРОВА МУЛЬТИМОДАЛЬНІСТЬ У ДИСКУРСІ МУЗЕЇВ ПІД ЧАС 
ПАНДЕМІЇ COVID-19  

 

Алла Дмитрівна Бєлова, profbelova@gmail.com  

доктор філол. наук, професор 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,  
Інститут філології 

  

Пандемія COVID-19 спричинила радикальні зміни і трансформації у 
сучасному світі, вплинувши на різні види бізнесу, професійної діяльності, 
комунікацію тощо. Музеї, які були зачинені під час локдауна, зазнали збитків під 
час карантинних обмежень, були змушені розширити віртуальну комунікацію, 
збільшити активність у соцмережах, урізноманітнити цифрові послуги. Всі музеї 
констатували збільшення онлайн відвідувань на 10-200%. Завдяки цифровим 
технологіям деякі маленькі музеї зробили цифровий прорив і стали відомими у 
міжнародному масштабі. До пандемії деякі музеї почали створювати свій імідж у 
віртуальному просторі, розширили мультимодальність виставок, їх 
мультисенсорність. Під час пандемії мультимодальність та інтерактивність 
онлайн виставок, віртуальних екскурсій, фільмів, освітніх матеріалів помітно 
зросли. Музеї експериментували з новими медійнимі продуктами, використовували 
мультимодальний сторітелінг, створювали ефект присутності і простору, 
намагаючись імпортувати онлайн відвідувачів з дому в музеї. Для дитячої 
аудиторії музеї використовували стратегії гейміфікації і розважального навчання. 
Під час пандемії музеї започаткували нові колекції, матеріалом яких стала цифрові 
дані про COVID-19, BLM, що може стати об’єктом цікавих міждисциплінарних 
досліджень. У пост-пандемійному світі цифрова мультимодальність може стати 
невід'ємним компонентом музейного онлайн ландшафта.  

Ключові слова: музей, мультимодальність, онлайн ландшафт, цифровa 
аудиторія, соцмережа, віртуальний 

 

ЦИФРОВАЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНОСТЬ В ДИСКУРСЕ МУЗЕЕВ ВО 

ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 

 

Алла Дмитриевна Белова, profbelova@gmail.com  

доктор филол. наук, профессор 
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Пандемия COVID-19 стала причиной радикальных изменений и 
трансформаций в современном мире, затронув самые разные виды бизнеса, 
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профессиональной деятельности, коммуникации. Музеи, вынужденные закрыться 
во время локдауна, подчинившись всевозможным ограничениям во время 
карантина, были вынуждены перейти к виртуальной коммуникации с 
посетителями, расширить свое онлайн присутствие, повысить активность в 
соцсетях, заметно диверсифицировать свои услуги. Музеям пришлось столкнуться 
с рядом вызовов, среди которых главными оказались общение с онлайн аудиторией, 
моделирование онлайн контента и онлайн посетителя. Все музеи констатировали 
увеличение онлайн посещений на 10-200%. Благодаря использованию цифровых 
технологий, даже некоторые малые музеи смогли совершить технологический 
прорыв и получили международную известность. До начала пандемии музеи начали 
работать над своим имиджем в виртуальном пространстве, создавать 
виртуальные музеи, расширили мультимодальность выставок, их 
мультисенсорность. Во время пандемии мультимодальность и интерактивность 
виртуальных выставок, виртуальных туров, фильмов, образовательных 
материалов заметно возросли. Музеи экспериментировали с новыми медийными 
ресурсами, использовали мультимодальный сторителинг. Музеи прилагали усилия к 
созданию эффекта присутствия и пространства, пытаясь переместить онлайн 
постетителей в музей. Для привлечения детей музеи использовали игровые формы, 
стратегии развлекательного обучения. Во время пандемии музеи начали создавать 
новые коллекции онлайн данных, прежде всего о COVID-19, BLM, что может 
стать объектом различных мультидисциплинарных исследований. Цифровая 
мультимодальность может превратиться в неотъемлемую часть музейного 
онлайнового ландшафта.  

Ключевые слова: музей, мультимодальность, онлайн ландшафт, цифровaя 
аудитория, соцсеть, виртуальный  
 

Introduction to the problem 

COVID-19 triggered radical changes in the world, transformed business, 

professions and communication. Museums all over the world had taken a hit too, 

the smallest ones suffered most, but all of them tried to adapt to new normality. 

UNESCO have identified over 800 individual actions by museums and galleries in 

response to the pandemic [King 2021]. During the pandemic museums went on 

supporting education, promoting culture and the Human Experience [Facing 

Challenge 2020], communicated to research [Kahn 2020]. 

The coronavirus pandemic has put the transformation of museums' missions 

for the digital age front and center [Grant 2020]. The discussion about correlation 

of physical and digital museums can be traced back to 2010 [King 2021], and 

even further, to the concept of Malraux’s notion of a ‘museum without walls’ 
(1947). Whilst virtual and physical spaces do have uniqueness, they are 

nevertheless complementary and mutually supportive, overlapping in many ways 
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[King 2021]. The pandemic accelerated the digitization of world cultural 

treasures, new items being added at a faster rate. Nowadays people can enjoy 

digitized museums' treasures from home [Panetta 2021]. Museums increasingly 

are behaving almost like media-production companies, seeking to tell the stories 

behind their collections and exhibits in ways that entertain, as well as educate 

[Grant 2020]. 

In pre-pandemic world museums had been working on their online 

environment but their digital content was not as significant  as during the 

pandemic. 

COVID-19 pandemic accelerated the shift to virtual realm. Museums had to 

cope with closures to the public, find the ways to adapt to the crisis and new 

normality, become more flexible and be ready for re-openings. Museums had to 

look for digital ways to communicate with members and visitors, to introduce 

digital multimodality. Network of European Museum Organizations (NEMO) 

launched reports on the topic. Almost 80 % of the museums increased their online 

presence, their online activity, visibility of digital cultural heritage on the Internet, 

diversified the services provided. Over 30 % of the museums have changed staff 

tasks to add to the digital team. 16 % of the museums have increased their budget 

for online activities. More than 40 % of the museums noticed increased online 

visits, 15 % of the museums claimed a 25-35 % increase. 13 % reported an 

increase of 40-55 % and 10 % of the responding museums reported an increase 

between 60 % up to 150 %. 5 % of the museums even reported an increase of over 

200 %. By March 2021 surveys of the world’s top 100 most visited art museums 
indicated a 77% decrease in visitation numbers compared to the preceeding 

year [Krishna 2021]. Over 70 % of respondents reported their museum has began 

to use social media much more than before. Almost 80 % of the respondents 

stated their museum used Facebook mostly, almost 20 % used Instagram. 

Museums employed TikTok and YouTube accounts as well. Plurality of media 

and increased interactivity made museums ethically exposed and socially 

challenged. Though many of the initiatives were born out of survival [Richardson 

2021], museums managed to become multimodal digital entities during the 

pandemic. The online exhibitions were presented in a variety of different ways 

using images, video, audio, text, social media, ranging from linear presentation 

which gave visitors little capacity to navigate freely to the full freedom of a 

Virtual Reality tour. So online participation of visitors and interactivity increased 

dramatically. Many small local museums evidenced the increased number of 
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visitors and international recognition. Museums made esthetic, cultural and 

educational contribution to online landscape, to interactive learning experience. In 

post-pandemic world online museum communication might be the indispensable 

component of the new museum landscape.  

 

Purpose of thе study and data collection 

Digital multimodal services of museums are of interest in terms of 

multimodal communication, multimodal education, Multimodal Discourse 

Analysis (MDA), Multimedia Storytelling [Handbook of Research … 2020], 

Landscape Theory (Linguistic Landscape, Soundscape, Online landscape, 

Museum Landscape), Multisemiotic analysis. The research is based on 

Multimodality, Grammar of visual design. Modern multimodal analysis is 

grounded on seminal works of Gunther Kress [Kress 2010], Theo van Leeuwen 

[Kress, van Leeuwen 2001] and other scholars [The Routledge Handbook of 

Multimodal Analysis 2009]. The research data is retrieved from the websites and 

social media accounts of the world museums. 

 

Research findings  

For decades, cognition and perception in the museums have been based on 

viewing only. Museums of musical instruments in Brussels [MIM] and Munich 

[Musical instruments] where visitors could see the unique instruments and listen 

to their musical extracts remained exceptional in terms of audio-visual encounters. 

Since 2010 museums of modern art have extended the multimodality of the 

museum experience making it multisensory [Obrist 2017; Medina 2013]. The 

scope of exhibitions involving other senses and channels of information 

perception (olfactory, gustatory, kinethetic) increased. Museums used scientific 

approach, experimented with data, biodata including. Some exhibitions at Tate 

Gallery, Smithsonian Museum and others [Can Smell be … 2012; Touch, smell 
2015; The Art of Scent… 2012, There's Something in the Air – Scent is Art, 

2015], innumerable perfumances in France with renowned perfumery traditions at 

the background, entailed new research projects, encouraged interest of ordinary 

people in experiments. Olfactory impressions are leading within new art, therefore 

the world witnessed a boom of diverse exhibitions on scents, aroma, smell and 

unique 'scents narrative'. Young reseachers went further and opened new 

perspectives for the research of disputable esthetics but of potential practical 

value [Smell Me … 2012; Lenanton 2014; Caro Verbeek 2021; Quenqua 2015]. 
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So some of the modern museums turned into laboratories on display. 

Multimodality and interactivity became focus points of those exhibitions. Some 

projects brought to life new tools, new graphs, new terms (smellscape, 

soundscape), new research of enormous practical value in the urbanized world 

[How to Explore; Henshaw, 2014; Speed 2014]. 

 Some interesting museum exhibitions are at the crossroads of art, education 

and science, for instance, ‘Gestures – in the past, present, and future’ in Berlin 

organized by UCL Center of Multomodal Research of UCL Institute of Education 

(London). The exhibition is linked to the MANUACT project and presents current 

research on gesture through artistic installations and interactive exhibits. It is the 

first ever exhibition that traces human gestures as a means of communication 

[Gestures 2019]. It is a presentation of multimodal communication potential and 

achievements to the public.  

Some museums went online and turned partially digital/virtual in pre -

pandemic world, opened virtual-real Museums of Art [Digital Collection; Digital 

exhibition; IMPERIAL IMPRESSIONS; VR Museum of Art; Virtual Museum]. 

Bristol museums offered a range of online exhibitions. The exhibits are different, 

including monumental art (Colston Statue), miniature masterpieces from Japan, 

Japanese prints, haiku, exhibition of photos (Empire through the lens). The 

project Doris the Pliosaurus offered diving to 150-million-year-old Bristol 

Jurassic seas with photos of fossils of the unique specimen. It took specialists 

10 years to prepare that multimodal exhibition. Noteworthy, the focus of the 

research and exhibiting was also multimodal: 'Super Senses – Sight – Big eyes at 

the side of her head = wide field vision; Smell – Nostrils adapted to channel water 

= super sense of smell; Sound – No ear bones = no hearing, but she might have 

been able to feel deep sound vibrations' [Bristol museum]. 

Virtual Multmodal Museums (ViMM) is the project on digital cultural 

heritage with the goal to bring Europe and the other world together. The 

distinctive feature of the project is the retrospective view on masterpieces and 

wonders of European civilization, animated history of architecture wonders 

construction. One of the animated stories is the bridge construction in Prague in 

the 14th century [THIS ANIMATION … 2020]. Another ViMM project was 
initiated by Greece to remind modern people about the greatness of the 

civilizations of the past via digital maps and pictures [ANCIENT ART], to 

highlight five of seven wonders of the Ancient Greek civilization with the map 
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and infographics to emphasize the importance of those engineering and 

architectural achievements [ANCIENT GREECE].  

Other museum events related to ancient civilizations tend to acquire 

multimodal dimension too. For example, 3 April 2021 Egyptians witnessed 

astonishing historical procession when 22 mummies of the best known and the 

most distinguished pharaohs (18 kings and 4 queens) were relocated from the 

world famous museum in Cairo to their new resting place – the Royal Hall of 

Mummies at a new National Museum of Egyptian Civilization. The lavish 

Pharaohs' Golden Parade was directed and staged as a multimodal show to stress 

the greatness of ancient Egyptian civilization. It was unique mix of respect for 

traditions of ancient civilization and technological achievements of modern 

civilization: ancient mummification traditions were secured and supported by 

nitrogen-filled boxes to protect mummies against external conditions, to guarantee 

temperature and humidity control; coffins were placed on vehicles designed to 

resemble the ceremonial boats used to transport paharaoh's  mummy to the tomb, 

painted gold and blue, featuring the winged sun, the symbol of royal power; 

replica horse-drawn war chariots convoyed the mummies; the road was repaved to 

make pharaohs' journey smooth [Cascone 2021; Hussein 2021]. Hundreds of 

performers in ancient Egyptian costumes were involved, horse mounted police in 

modern ceremonial uniform added security and respect to the pharaohs. There was 

salute and laser show. The Parade was streamed online so Egyptian civilization 

enthusiasts and fans all over the world could watch the spectacle. The modes 

(symbols of ancient Egyptian civilization, symbolic colors (blue and gold), 

geometrical shapes of the vehicles to imitate ancient boats, historical costumes, 

revival of the ritual of ancient funeral procession) and media (TV broadcast, 

online stream, numerous photos online) prove that museum event was 

multimodal.  

The website Monumental IDEAS was designed to familiarize young 

generations with monumental art and world heritage. It combines digital 

sightseeing / virtual visit to monuments and museums, a game and Virtual Steam 

Learning. The project utilizes tools in the virtual environment. LINCOLN 

memorial is one of the most interesting in the project [Monumental IDEAS]. 

During the pandemic, museums went fully online as the new normal 

[Diamantopoulou 2020]. Galleries and museums used technology to save 

themselves during the lockdowns though many couldn't afford to, many tried and 

failed [Ings 2021] and to future-proof themselves in the dynamic digital world. 
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Museums' digital services, digitalization of their collections during the pandemic 

were analyzed [Digital technologies and museums; ExperienceVirtual tour..; 

Friedman 2021; Natural History Museum, Survey on the impact 2020] and 

presented as detailed reports and … maps. One of the maps with unique legend, 

unimaginable some years ago, spans museums' digital services during COVID -19 

pandemic – Contemporary Collecting Projects, Streaming Content, Social Media 

initiatives, Virtual Tours, Online Exhibitions, Games, Educational Content, 

Tweets [Museum digital initiatives]. The Museum Computer Network (MCN) 

lists hundreds of virtual tours, online exhibitions, e-learning and online collections 

from around the world that use open access material  [Krishna 2021]. Museums 

reported that next to social media, online services such as educational material are 

most popular with online visitors, followed by videos and films viewing the 

collection. The new normal placed emphasis on visitor participation, the creation 

of a museum digital community and the creation of digital content as an 

alternative to physical collections [The Museum as a multimodal digital entity]. 

Digital citizenship, global audience, cognitive modelling of the content are among 

major challenges the museums faced. Undoubtedly, it was a new experience for 

museums staff and new impressions for digital visitors. All of them used the 

content they had digitized previously but they had to diversify their approach to 

exhibitions which obviously became much more multimodal. ‘The multimodal 
aspects of communication, including representation, communication and 

performative action, have been massively intensified. These modes realise 

meanings which are further shaped through the affordances of the online med ia 

and technologies (apps, platforms, portals, other). Digital experience, digital 

services and activities of museums, engagement of digital audience look the best 

practice and huge investments are expected in museums digital infrastructures in 

the future. 

Museums have presented online exhibitions in different ways, but it 

remains to be seen which of these are most effective in engaging visitors in the 

informal learning experience that museums often seek [King 2021]. The new 

trend is the focus is very much on the story first and the artworks second, and it 

gives more of an appreciation for her story than a standard 360 tour could 

accomplish [Richardson 2021]. 

The Louvre, the world's most-visited museum, had placed its entire 

collection online. The Louvre's new platform allowed people to use 480,000 

pieces, including items stored in vaults not accessible to in-person museum-goers 
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[The museum’s entire…]. The British Museum not only offers podcasts and 

virtual strolls, it lets you twirl and zoom in on 3D replicas of the Rosetta Stone, 

the Babylonian map of the world, sculptures of Egyptian pharaohs, a mummy's 

mask and a frieze from the Parthenon [Panetta 2021]. The National Gallery in 

London offered a tour for their Artemisia blockbuster with the focus on the story 

first and the artworks second. The Gallery implemented new business models and 

monitisation strategy and charged £8 for 48-hour-access for the film. In the 

nearest future new museums' business models might result into a consolidated 

subscription service – a sort of arts Netflix or Spotify [Ings 2021].  Largely, the 

online exhibitions consist of clicking, scrolling, and watching videos. However, 

museums are trying to create a sense of presence and place and are trying to 

transport online visitors from their homes back into museums. Phenomenological 

embodiment thus plays an important role [King 2021].  

Another challenge in content delivery museums is heterogeneity of the 

digital audience as people differ in terms of perceiving and processing 

information, knowledge acquisition. So user modelling of digitized cultural-

heritage interaction contexts, tailoring content to the users’ cognitive 
characteristics has become of paramount importance [A COGNITION-

CENTERED]. Museum of Digital Art (MuDA), Zürich, Switzerland, together 
with its partners, offered live streamed Creative Corona Classes. The classes were 

grouped according to target group (age, language, keywords) and people could 

easily join by clicking on the class. Many museums launched new education 

projects, much more interactive than virtual tours. For instance, they  started 

producing live content, aimed at schoolchildren, to increase interactivity and give 

children a chance to ask numerous questions about the exhibits. The Natural 

History Museum of LA county offered interactive presentations over video 

conferencing software Zoom. Schools can arrange for class ‘visits’ with museum 
educators where they can explore collections and ask questions. Museums used 

video to showcase the collections with curators guiding the viewer around their 

halls. Museums charged for live streamed Zoom sessions with educators, as 

institutions look for sustainable business models [Richardson, 2021]. Museums 

used the tool, Museum Educator, which allowed interaction with digital visitors. 

Some museums offered virtual games, thus implemented gamification and 

edutainment strategies to encourage schoolchildren to plunge into museum online 

landscape. For example, the V&A in London, working with HTC Vive Arts had 

chosen Lewis Carroll’s Alice books for its 2020 summer show and created a VR 
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game based in Wonderland, where people can follow their own White Rabbit, 

solve the caterpillar’s mind-bending riddles, visit the Queen of Hearts’ croquet 
garden and more. Curious Alice is available through Viveport, the real-world 

show since 27 March 2021 [alice 2021, Ings 2021; V&A & HTC]. Monterey Bay 

Aquarium used the popular streaming platform Twitch to share the educational 

and entertaining adventures of their team in the game. The games offered a unique 

platform for collaboration and creativity at a time ‘when face -to-face interaction 

has been limited.’ In the United States, the Carnegie Museum of Natural History 
built its TikTok following. The TikTok has become the digital channel which 

seems to have attracted the most attention this year [Krishna 2021].  

Thanks to digital technologies some local museums received international 

recognition and witnessed the increase of digital audience. For example,  Riga 

Motor Museum used the chance to implement digital technologies to explore the 

collections virtually, namely, augmented reality experience, video mapping show, 

visual projections, hands-on-exhibits, games [Riga Motor Museum].  

One more visible trend is collecting online, through online crowdsourcing. 

Online collecting tends to be multimodal too. Collecting Covid  is one of the 

initiative of the Museum of London to better tell the story of the city during 

COVID-19 pandemic and to compare it with previous epidemic. ‘Our aim is to 

reflect the voices and experiences – good and bad – of a broad range of 

Londoners, as well as changes to the urban environment caused by the capital 

going into, and emerging from lockdown. We are interested in the tangible and 

intangible, the extraordinary as well as the everyday.’ One of the most interesting 

additions to the collection captures the sounds of central London during the 

capitals lockdown and contrast this with recordings from 1928 [Museum for 

London 2020]. This museums' experience can be compared with collecting data 

from social media in 2013 when Margaret Thatcher, British Prime Minister (1979-

1990), died [Hadley 2014; Media reactions 2013]. That death sparked strong 

opinions and reactions, revealed polarizing views in social media. For the first 

time, the data of social media was accumulated as ad hoc corpora to study deep 

contradictory emotions expressions [Valdeon 2019]. 

Another example of museum collecting is connected with BLM. History 

proves that pandemic is usually accompanied by large-scale social movements 

and conflicts. COVID-19 gave lots of facts to draw parallel with stigmatization, 

propaganda, political and social conflicts during 1918 pandemic, mostly known as 

‘Spanish flu’ [Gotter 2020]. Chronologically, ‘Spanish flu’ was interconnected 
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with WWI, collapse of monarchies and overhaul of the political systems in 

European countries. COVID-19 pandemic coincided with Black Lives Matter 

movement. Race has always been a sensitive social issue. The importance of the 

issue increased worldwide in the wake of BLM. Smithonian Museum of African 

American History and Culture launched the portal ‘Talking About Race’, 

‘designed to help individuals, families, and communities talk about racism, racial 
identity and how forces shape every aspect of our society’. The museum’s 
Facebook group became a depository of contemporary sensitive data, namely 

pejorative, racist and abusive posts documenting expressions of protest in relation 

to the recent uprisings against police violence. As the museum put it 'the 

conversation trails with responses by visitors bring private domains into a 

different kind of visibility which would not have been possible in the physical 

museum' [Clare 2020; Smithsonian]. This is the example of making museums 

more engaged in a democratic and inclusive future, of reframing multimodal 

communication and ethics in times of social change, in the new social and digital 

landscape.  

Another result of digital services and museum collecting online is Big and 

personal Data these institutions accumulated while communicating with digital 

visitors and global audience. This data provokes questions of security and ethics, 

and entails the necessity of recruiting more IT specialists to museums to cope with 

the Big Data.  

 

Conclusion and further research 

Thanks to digital technologies and digital mutimodality the boundaries 

between physical and digital museums blurred during COVID-19 pandemic. 

Digital technologies during the pandemic gave the alternative for communication 

and information search, alternatives to visiting physical museums, making 

museums visible and accessible in the digital domain. Museums' digital 

multimodality contributed to democratization of global cultural heritage, made 

digital immersion into world culture and virtual reality possible. Digital 

technologies meet the requirements of personification as a futuristic ICT trend. 

They offer individual personalized examination of arts objects. Physical museums 

do not always provide so 'comfortable environment to witness the Mona Lisa, 

imprisoned behind bulletproof glass under low-level diffuse lighting and protected 

by barricades. Art isn’t “available” in any real sense when you can only spend 10 
seconds with a piece' [Ings 2021].  
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Secondly, digital technologies reframed the approach to arts and access to 

culture heritage and posed questions about sightseeing. Not always museums did 

put on display the originals. Victorians had copies, plaster casts of the ancient 

masterpieces at V&A Museum. In British Museum there are rooms full of the 

original and fake vases from Ancient Greece. 3D models and digital images of art 

objects are the 21st century analogy of plaster casts and replicas. As British art 

critic Jonathan Jones says: “This is not a new age of fakery. It’s a new era of 

knowledge” [Ings 2021].  

No film, virtual tour, 3D images will substitute the museum with the 

originals but digital technologies give numerous alternatives to visit museums 

globally and obtain profound knowledge in art, culture and applied science.  
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БЕЗПЕКОВИЙ ДИСКУРС У СОЦІОЛІНГВІСТИЧНІЙ ПАРАДИГМІ 

 

Юлія Володимирівна Бобир, uhybbumysr@gmail.com 

канд. філософ. наук 

Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка 

 

Оскільки потреба в безпеці є однією з базових потреб людини, а діяльність, 
спрямована на забезпечення безпеки, – важливою складовою її життєдіяльності, 
дослідження безпекового дискурсу як компонента безпекових реалій є завжди 

актуальним. На цей час безпековий дискурс фактично не досліджено з позицій 
дискурсивної соціолінгвістики як дискурс інституційного типу, що функціонує у 
процесі мовленнєвої взаємодії комунікантів у сфері безпеки. У статті 
обґрунтовано, що професійно-орієнтована комунікація у рамках інститутів 
безпеки є дискурсом інституційного типу – безпековим; визначено, в яких 
безпекових сферах функціонує цей дискурс, діяльність яких державних і 
недержавних органів охоплює; з’ясовано, яка форма діяльності зумовлює характер 
комунікації у сфері безпеки й впливає на формування фахової мови, розкрито зміст 
цієї діяльності, а також окреслено основні системотворчі характеристики 
безпекового дискурсу – ключовий концепт, мету та учасників спілкування. 
Результати дослідження є відправною точкою для подальшого комплексного 
вивчення характеристик безпекового дискурсу як інституційного. 

Ключові слова: дискурс, інституційний дискурс, безпековий дискурс, безпека, 
національна безпека, сектор безпеки, безпекова діяльність, фахова мова. 

 

SECURITY DISCOURSE IN SOCIO-LINGUISTIC PARADIGM 

 

Yuliia V. Bobyr, uhybbumysr@gmail.com 

Ph.D in Philosophy 

Military Diplomatic Academy named after Yevheniy Bereznyak 

 

Since the need for security is one of the basic human needs, and activities 

aimed at ensuring security are a necessary component of human life, the 

investigation of security discourse as a part of the security environment is always 
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relevant. Until now, security discourse has not been studied from the standpoint of 

discursive sociolinguistics as a discourse of the institutional type, which functions in 

the course of speech interaction in the security field. The article substantiates that 

professionally-oriented communication within security institutions is a discourse of 

institutional type – security discourse. It identifies security spheres in which this 

discourse functions and state and non-state entities’ activities which it covers. The 
author describes the activity that determines the communication characteristics in 

the security field and influences the development of the language for professional 

purposes. The researcher reveals components of this activity and outlines the main 

system-forming features of security discourse - the basic concept, purpose and, 

participants. The study results might be considered as a starting point for further 

comprehensive research of the security discourse as an institutional one.  

Keywords: discourse, institutional discourse, security discourse, security, 

national security, security sector, security activities, language for professional 

purposes. 

 

ДИСКУРС БЕЗОПАСНОСТИ В СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

ПАРАДИГМЕ 

 

Юлия Владимировна Бобир, uhybbumysr@gmail.com 

канд. философ. наук 

Военно-дипломатическая академия имени Евгения Березняка 

 

Ввиду того что потребность в безопасности является одной из базовых 
потребностей человека, а деятельность, направленная на обеспечение 
безопасности, – важной составляющей его жизнедеятельности, исследования 
дискурса безопасностности как компонента сферы безопасности всегда 
актуальны. В настоящее время дискурс безопасностности фактически не 
исследован с позиций дискурсивной социолингвистики как дискурс 
институционального типа, функционирующий в процессе речевого 
взаимодействия коммуникантов в сфере безопасности. В статье обосновано, 
что профессионально-ориентированное коммуникативное взаимодействие в 
рамках институтов безопасности является дискурсом институционального 
типа – безопасностным; определено, в каких сферах безопасности 
функционирует этот дискурс, деятельность каких государственных и 
негосударственных органов охватывает; выяснено, какая форма деятельности 
обусловливает характер коммуникации в сфере безопасности и влияет на 
формирование языка специальных целей, раскрыто содержание этой 
деятельности, а также обозначены основные системообразующие 
характеристики дискурса безопасностности – ключевой концепт, цели и 
участники общения. Результаты исследования являются отправной точкой 
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для дальнейшего комплексного изучения характеристик безопасностного 
дискурса как институционального. 

Ключевые слова: дискурс, институциональный дискурс, дискурс 

безопасностности, безопасность, национальная безопасность, сектор 
безопасности, деятельность по обеспечению безопасности, язык специальных 
целей. 

 

Постановка проблеми в загальному вигляді . Потреба в безпеці – 

одна з базових потреб людини, яка згідно з теорією ієрархії потреб 
А. Маслоу [Maslow 1954] посідає друге місце після фізіологічних, отже,  
діяльність, спрямована на забезпечення безпеки, є необхідною складовою 
життєдіяльності людини. І цілком закономірним є те, що у ході розвитку 
форм самоорганізації людства виникали суспільні інститути, покликані 
забезпечувати безпеку людських спільнот, – інститути безпеки. 
Спілкування в рамках будь-яких суспільних інститутів є складовою їх 
організації. Воно передбачає використання певної системи професійно -

орієнтованих знаків, іншими словами, спеціальних текстів, “що містять 
спеціальну лексику, фразеологію, пареміологію, термінологію (сфери 
спеціального мовлення чи підмови)” [Зильберт 2001, с.  47], а також 
виконання комунікантами певних ролей й дотримання відповідних правил 
мовленнєвої поведінки. Таким чином, комунікацію в рамках інститутів 
безпеки можна розглядати як особливий тип дискурсу – безпековий, тексти 
якого вже стали об’єктом лінгвістичних досліджень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасна лінгвістика 
активно вивчає феномен дискурсу. У контексті цієї статті становлять 
інтерес дослідження, у фокусі уваги яких типологія дискурсу, а також 
різновиди його інституційного типу. Дослідники (Ф .С. Бацевич, 
А. Д. Бєлова, В. Г. Борботько, О. М. Галічкіна, О. М. Гніздечко, 
Б. А. Зільберт, А. Б. Зільберт., В. І. Карасик, Ю. М. Караулов, С. О. Кот, 
Н. П Литвиненко, М. Л. Макаров, Т. Б. Маслова, О. І. Морозова, 
Р. Є. Пилипенко, Г. Г. Почепцов, А. Д. Приходько, О. О. Селіванова, 
В. Є. Чернявська, І. С. Шевченко, Г. М. Яворська та ін.) виділяють та 
вивчають такі різновиди інституційного дискурсу, як академічний, 
політичний, дипломатичний, юридичний, судовий, педагогічний, 
релігійний, спортивний, науковий, військовий, сценічний, медичний, 
діловий, рекламний, мас-медійний.  
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Поняття безпековий дискурс відносно недавно увійшло в науковий 
обіг, оскільки безпекова тематика традиційно вважалася притаманною 
політичному дискурсу. У вітчизняних та зарубіжних наукових публікаціях 
це поняття зазвичай вживається для позначення тематичної спрямованості 
досліджень з політології. Ґрунтовне дослідження безпекового дискурсу ( the 

discourse of security / security discourse), що спирається на лінгвістичні 
методи, а саме науково-теоретичний метод, що поєднує інтуїтивний, 
ручний аналіз, властивий критичному дискурс-аналізу з машинною 
обробкою текстів, напрацьованою корпусною лінгвістикою, здійснили 
британські лінгвісти М. Н. Макдональд і Д. Хантер. В їх роботі “The 

Discourse of Security” подано “опис дискурсивної конструкції безпеки у 
окремий історичний період у особливих національних і транснаціональних 
локаціях” [MacDonald, Hunter 2019, p. VI]. Проте до цього часу безпековий 
дискурс не розглядався з позицій дискурсивної соціолінгвістики як дискурс 
інституційного типу, що й зумовлює новизну цього дослідження. Його 
актуальність визначається значущістю безпекових питань у 
життєдіяльності людини й здатністю дискурсивної парадигми дослідження, 
з одного боку, забезпечувати більш глибоке розуміння безпекових реалій, а 
з іншого боку – уможливлювати створення мовного інструментарію для 
впливу на них. 

Отже, об’єктом розгляду в цій статті є тексти україномовного 
безпекового дискурсу, а предметом – основні інституційні характеристики 
цього дискурсу та позамовні реалії, що впливають на його функціонування.  

Мета статті – обґрунтувати теоретичне положення про те, що 
професійно-орієнтована комунікація в рамках інститутів безпеки є 
дискурсом інституційного типу – безпековим; вказати, в яких сферах він 
функціонує; з’ясувати, який вид діяльності, притаманний інститутам 
безпеки, зумовлює специфіку цього дискурсу; описати його основні 
системотворчі ознаки – ключовий концепт, мету та учасників комунікації.  

Виклад основного матеріалу. У парадигмі соціолінгвістики, що 
вивчає ідеологічні, соціокультурні та історичні аспекти функціонування 
мови, дискурс – “це спілкування людей, що розглядається з позицій їх 
приналежності до тієї чи іншої соціальної групи або стосовно тієї чи іншої 
типової ситуації, що передбачає певну мовленнєву поведінку” [Карасик 
2002, с. 194]. Виходячи з цього визначення, виділяють два основних типи 
дискурсу: персональний (особистісно-орієнтований) та інституційний 
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(статусно-орієнтований). Перший тип передбачає спілкування 
комунікантів, які добре знають один одного, розкривають один одному свій 
внутрішній світ, другий – спілкування, що зводиться до діалогу 
представників тієї чи іншої соціальної групи. Інституційний дискурс  – це 
мовленнєва взаємодія представників різних соціальних груп чи інститутів 
один з одним, з людьми, які реалізують свої статусно-рольові можливості в 
рамках суспільних інститутів. Кожному суспільному інституту відповідає 
певний тип інституційного дискурсу  [Карасик 2002].  

Однак варто пам’ятати, що виділення типів дискурсу є 
дослідницькою абстракцією, оскільки суспільні інститути не є однорідними 
явищами; типи дискурсу історично мінливі, вони можуть зливатися один з 
одним і виникати як різновид того чи іншого типу. Крім того, в реальності 
різні дискурси перетинаються і накладаються один на одного. З одного 
боку, спостерігаємо зрощення різних типів інституційного  дискурсу, з 
іншого – поєднання персонального, особистісно-орієнтованого дискурсу та 
певного типу інституційного дискурсу [Карасик 2002; Зильберт 2001]. 

На відміну від особистісного дискурсу інституційному дискурсу 
притаманні такі характеристики: 1)  орієнтація на структуру, 2) максимум 
мовленнєвих обмежень, 3) відносно фіксована зміна комунікативних ролей, 
4) незначна обумовленість безпосереднім контекстом, 5)  глобальна 
організація, 6) невелика кількість цілей глобального характеру [Макаров 
1998, с. 24].  

Отже, інституційний дискурс – це взаємодія комунікантів у рамках 
суспільних інститутів, що передбачає виконання ними “обмеженого кола 
ролей, обумовлених статусно-рольовими правилами поведінки, 
спорідненими моделями суспільних та фахових знань, а також особливим 
видом комунікативних стратегій і тактик” [Маслова 2013, с.  39–40].  

Особливості суспільних інститутів відображаються в дискурсі й 
відповідно в текстах, які його представляють. Відтак характеристики 
безпекового дискурсу як інституційного залежать від ознак інститутів 
безпеки як суспільних інститутів. Оскільки основною функцією кожного 
інституту є задоволення суспільних потреб [Дворецька 2002], метою 
існування інститутів безпеки є задоволення потреби людини і суспільства в 
безпеці, їх захист від різних видів загроз. Інститутам безпеки характерні всі 
складові суспільних інститутів [Філософський енциклопедичний словник 
2002], а саме: 1) відповідний рівень суспільної свідомості, що 
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характеризується наявністю специфічних знань про сутність безпеки та 
шляхи її досягнення; 2) специфічні види діяльності, що в сукупності 
формують спрямовану на забезпечення безпеки безпекову діяльність; 
3) система характерних відносин між людьми; 4) стійкий комплекс 
формальних і неформальних правил, норм та інших регулятивів, що 
взаємоузгоджують форми діяльності й відносин між людьми у відповідній 
системі соціальних ролей та статусів; 5)  специфічна мережа організацій, 
закладів та установ – органів безпеки.  

На професійному рівні комунікація, щодо якої у статті 
обґрунтовується застосування терміну безпековий дискурс, відбувається в 
національній, міжнародній і корпоративній сферах. У національній сфері 
вона реалізується в діяльності органів, що входять до сектора безпеки 
держави й завданням яких є забезпечення її національної безпеки 
відповідно до їх компетенції. У міжнародній сфері безпековий дискурс 
представлений комунікацією в рамках наднаціональних, міжнародних 
безпекових організацій, однак, на нашу думку, досліджуючи особливості 
дискурсу в цій сфері, варто брати до уваги залежність міжнародної безпеки 
як фактора, що впливає на національну безпеку окремих держав, від 
національних інтересів цих держав. У корпоративній сфері безпековий 
дискурс притаманний органам, що опікуються безпекою підприємств, 
організацій, інституцій. 

У контексті дискурсивних досліджень найбільший інтерес становить 
сектор безпеки держави, в якому породжується основний масив текстів 
безпекового дискурсу, з огляду на значущість питань національної безпеки 
для людини і суспільства, оскільки вона включає безпеку різних підсистем 
– особистості, суспільства, держави [Філософський енциклопедичний 
словник 2002], а також передбачає створення загальних умов, за яких є 
можливою як корпоративна, так і міжнародна безпека.  

В україномовному дискурсі синонімами поняття сектор безпеки 

виступають сектор безпеки і оборони держави та система забезпечення 
національної безпеки, хоча є тексти, в яких термін сектор безпеки і оборони 

вживається на означення підсистеми системи забезпечення національної 
безпеки, що охоплює військові формування держави, правоохоронні та 
державні органи управління ними для забезпечення власне воєнної 
безпеки, а не національної безпеки в цілому [Лобко 2014]. Проте в новій 
редакції Закону України “Про національну безпеку” сектор безпеки і 
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оборони виступає як інструмент забезпечення саме національної безпеки, а 
не лише воєнної як її складової.  

Поняття сектор безпеки та сектор безпеки і оборони держави в 
україномовному дискурсі з’явилися на початку 90-х років, прийшовши на 
зміну поняттю воєнна організація держави, оскільки стало зрозумілим, що 
спектр загроз почав зміщуватися від суто воєнних до таких, що мають 
невоєнне забарвлення [Лобко 2014], що воєнна безпека є лише частиною 
національної безпеки, а оборона − засобом її досягнення. У суспільно-

політичному житті з’явилася тенденція до об’єднання досить різних за 
своїми функціями державних органів в єдину систему з огляду на їхню 
спроможність забезпечувати національну безпеку в певних сферах.  

Дослідження безпекового дискурсу як інституційного в національній 
сфері передбачає розгляд комунікації, що породжується в ході діяльності 
органів сектора безпеки, пов’язаної з виконанням ними безпекових 
функцій. Зокрема україномовний безпековий дискурс формується в 
діяльності таких державних органів і структур: Міністерства оборони 
України, Збройних Сил України, Державної спеціальної служби 
транспорту, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії 
України, Національної поліції України, Державної прикордонної сл ужби 
України, Державної міграційної служби України, Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки України, Управління 
державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та 
захисту інформації України, Апарату Ради національної безпеки і оборони 
України, розвідувальних органів України, центрального органу виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово -

промислову політику [Про національну безпеку, ст.  12, п. 2].  

Така кількість органів, що входять до сектора безпеки, свідчить про 
існування різних видів загроз національній безпеці, яким ці органи мають 
протидіяти. За видами загроз національна безпека умовно поділяється на 
сфери, в яких діють органи безпеки. У текстах безпекового дискурсу 
знаходимо такі поняття, що водночас вказують на сфери національної 
безпеки: воєнна безпека; зовнішньополітична безпека; державна безпека; 

економічна безпека, інформаційна безпека; екологічна безпека;  громадська 
безпека; кібербезпека [Про національну безпеку], продовольча безпека, 
біобезпека, енергетична безпека, прикордонна безпека [Стратегія 
національної безпеки]; безпека державного кордону, ядерна та радіаційна 
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безпека [Про основи національної безпеки]; внутрішня безпека, зовнішня 
безпека, внутрішньополітична безпека, науково-технологічна безпека, 
соціальна та гуманітарна безпека [Альманах 2012]. 

Характер комунікації у сфері безпеки залежить від сутності та змісту 
безпекової діяльності органів безпеки. Саме в ході безпекової діяльності 
формується фахова мова – “множинність лексико-граматичних та 
стилістичних засобів, які забезпечують комунікацію в певній професійній 
сфері і реалізуються у фахових текстах” [Мовчун 2010, с.  5].  

У науці й практиці термін безпекова діяльність рідко вживається, але 
якщо необхідно відобразити сутнісні характеристики діяльності, 
спрямованої на забезпечення безпеки, безвідносно до сфери застосування 
цієї діяльності, доцільно використовувати саме його. Автором поняття 
безпекова діяльність в україномовному дискурсі вважається В.  І. Франчук, 
який разом зі своїми послідовниками, досліджуючи особливості 
забезпечення безпеки підприємств, дав йому визначення як діяльності, 
спрямованої “на протидію загрозам, відновлення діяльності з метою 
захисту корпоративних інтересів, збереження цілісності процесів чи 
системи на основі засвоєння та розвитку безпекової культури”  [Франчук та 
ін. 2017, с. 155].  

У тому ж дослідницькому контексті В.  І. Фостяк уточнив це 
визначення, трактуючи безпекову діяльність підприємства як діяльність “у 
співпраці із зовнішніми суб’єктами безпеки для забезпечення власної 
динамічної стійкості функціонування та формування безпечних умов 
розвитку через захищеність від зовнішніх і внутрішніх загроз та 
мінімізацію ризиків” [Фостяк 2018, с.  115]  

Близьким до розуміння сутності безпекової діяльності є визначення 
поняття оперативної діяльності Служби безпеки України, сформульоване 
Ю. Найдьон. На думку дослідниці, сутність оперативної діяльності, яку 
вона називає основним видом діяльності цієї спецслужби, полягає в 
завчасному виявленні “шляхом негласного використання спеціальних, 
передбачених законом сил і засобів потенційних загроз суверенітету, 
конституційному ладу, територіальній цілісності, економічному, науково -

технічному та оборонному потенціалу України, законним інтересам 
держави та правам громадян, особливо розвідувального та терористичного 
характеру” [Найдьон 2017, с. 205] та недопущенні трансформації 
потенційних загроз безпеці в реальні. Іншими словами, оперативна 
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діяльність Служби безпеки України передбачає виявлення, попереджен ня 
та припинення протиправної діяльності (розвідувально -підривної, 
терористичної тощо), а також усунення причин та умов, що сприяють 
реалізації злочинних посягань на безпеку держави [Найдьон 2017].  

Спираючись на ці визначення, можна сказати, що ключовими в 
безпековій діяльності є два процеси: завчасне виявлення загроз безпеці 
певного об’єкта та здійснення комплексу заходів для протидії цим загрозам 
з метою збереження такого стану об’єкта, що дає йому можливість 
“нормально існувати та розвиватися” [Філософський енциклопедичний 
словник 2002, с. 50]. Безпекова діяльність, на нашу думку,– це діяльність, 
спрямована на виявлення загроз безпеці певного об’єкта та протидію їм. 
Виявлення загроз насамперед передбачає здійснення інформаційно -

аналітичних заходів, процес протидії загрозам – організацію і реалізацію 
системних заходів, метою яких є насамперед запобігти впливу загрозливих 
чинників на безпеку об’єкта, або припинити їх дію, або нейтралізувати 
шкоду, завдану об’єктові дією цих чинників. Превентивна спрямованість 
безпекової діяльності є однією з основних її характеристик. Зважаючи на 
це, комунікація в безпековій сфері нерідко передбачає закритість для 
сторонніх осіб, конфіденційність або закодованість, адже розголошення 
інформації про запобіжні заходи може звести нанівець їх ефективність.  

Для опису основних характеристик безпекового дискурсу, 
насамперед ролей, які виконують учасники спілкування, і мовленнєвих 
ситуацій, в яких відбувається комунікація в безпековій сфері, необхідно 
розкрити зміст безпекової діяльності.  

Безпекова діяльність не є гомогенною. Дослідники цілком слушно 
зауважують, що за змістом вона має комплексний характер [Копитко, 
Ільків 2020; Франчук та ін. 2017], й зокрема виділяють в її структурі такі 
складові механізми (види діяльності): 1)  механізми попередження загроз до 
початку їх виникнення або реалізації; 2)  механізми виявлення загроз; 
3) механізми ліквідації загроз; 4) механізми відновлення діяльності, стану 
об’єкта та відшкодування збитків [Франчук та ін. 2017, с.  156]. 

На нашу думку, змістову характеристику безпекової діяльності 
необхідно уточнити, виділивши такі компоненти: 1)  інформаційний, що 
передбачає збір інформації щодо наявності загроз безпеці об’єкта; 
2) аналітичний, що передбачає аналіз зібраної інформації; 
3) організаційний, що передбачає розробку й планування комплексу заходів 
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(операцій), спрямованих на протидію загрозам; 4)  оперативний, що 
передбачає безпосередню реалізацію комплексу заходів (операцій), 
спрямованих на протидію загрозам. 

Ці види діяльності тісно переплетені між собою й практично не 
виключають один одного. Наприклад, збір інформації обов’язково включає 
аналітичну складову, оскільки здійснюється за певним планом, 
розробленим у результаті аналізу ситуації, а також може включати 
оперативну складову, коли збір інформації здійснюється агентурним 
способом або із застосуванням оперативно-технічних засобів.  

Отже, безпековий дискурс як дискурс інституційного типу є 
професійно-орієнтованою комунікацією, яка здійснюється в рамках 
інститутів безпеки й особливості якої визначаються притаманною цим 
інститутам безпековою діяльністю, спрямованою на виявлення загроз 
певному об’єкту і протидію їм. 

Для опису конкретного типу інституційного дискурсу В.  І. Карасик 
пропонує розглядати такі його компоненти: 1) учасники, 2) хронотоп, 
3) цілі, 4) цінності (зокрема ключовий концепт), 5)  стратегії, 6) матеріал 
(тематика), 7) різновиди і жанри, 8) прецедентні (культурогенні) тексти, 
9) дискурсивні формули [Карасик 2002, с.  209]. 

У цій статті окреслимо такі компоненти безпекового дискурсу, як 
мета комунікації, основний концепт та основні учасники спілкування у 
сфері безпеки, оскільки саме ці характеристики вважаються основними 
системотворчими ознаками інституційного дискурсу.  

Якщо метою політичного дискурсу є завоювання й утримання влади, 
педагогічного – соціалізація нового члена суспільства, медичного – 

надання кваліфікованої допомоги хворому [Карасик 2002], то метою 
безпекового дискурсу є забезпечення безпеки певного об’єкта, що полягає 
у виявленні загроз та протидії їм задля збереження такого стану об’єкта, 
що дає йому можливість нормально існувати та розвиватися . Ключовим 
концептом безпекового дискурсу є феномен безпеки.  

Основні учасники інституційного дискурсу – представник інституту 
(агент) та особа, що звертається до нього (клієнт); перший з них “має право 
давати розпорядження, спонукати до дії, навчати (наприклад, учитель, 
суддя, лікар тощо), а інший – учень, підсудний або пацієнт – звертається до 
нього, реалізуючи нормативно-ціннісні установки певної інституційної 
сфери спілкування” [Маслова 2013, с. 40]. У сфері національної безпеки 
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агентами безпекового дискурсу в широкому сенсі є ті, хто входить до сил 
безпеки, сил оборони, оборонно-промислового комплексу, а також 
громадяни та громадські об’єднання, які добровільно беруть участь у 
забезпеченні національної безпеки [Про національну безпеку, ст.  12, п. 1], 

однак у вузькому сенсі безпосередніми учасниками дискурсу – 

представниками інституту є насамперед співробітники державних органів 
безпеки, а також особи, залучені до конфіденційної співпраці з ними.  У 
сфері міжнародної безпеки учасниками-агентами є співробітники 
міжнародних безпекових організацій, а в сфері корпоративної безпеки – 

співробітники компаній та структур, що надають безпекові послуги. 
Клієнтами безпекового дискурсу можна вважати тих, чию безпеку 

агенти забезпечують. Антропоцентрична  модель сучасних суспільних 
практик передбачає, що першочерговою метою будь-яких безпекових дій є 
безпека людини як члена суспільства і громадянина держави, тобто людина 
і є реальним клієнтом безпекового дискурсу. Однак у різних сферах 
безпекової діяльності безпека людини забезпечується опосередковано: 
зокрема в національній сфері – через “захищеність державного 
суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного 
ладу та інших національних інтересів” від реальних і потенційних загроз 
[Про національну безпеку, ст. 1], у міжнародній сфері – через підтримання 
стану “міжнародних відносин, що виключає порушення миру або 
створення реальних загроз безпеці народів у будь-якій формі” [Смолянюк 
2006]. У такому разі безпосередніми учасниками – клієнтами безпекового 
дискурсу виступають особи, які в системі державних органів чи 
міжнародних організацій відповідають за реалізацію національних 
інтересів або спільних інтересів національних держав. Якщо безпека 
людини і суспільства залежить від захищеності матеріальних об’єктів (як 
наприклад, екологічна безпека), безпосередніми учасниками – клієнтами 
дискурсу виступають особи, відповідальні за функціонування цих об’єктів. 
У корпоративній сфері учасниками – клієнтами безпекового дискурсу є 
власники та/або керівники підприємств.  

Важливими учасниками безпекового дискурсу можна вважати 
представників сил, що створюють загрози безпеці. У національній та 
міжнародній сферах до них слід віднести представників розвідувальних 
органів вороже налаштованих країн, членів злочинних і терористичних 
угруповань, у корпоративній сфері – членів злочинних угруповань, а також 
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конкурентів, що можуть завдати шкоди організації. Представників цих сил 
пропонується назвати контрагентами.  

Ядром безпекового дискурсу, що визначає його специфіку, є 
професійна комунікація, яка розгортається в реальному вимірі в ході 
безпекової діяльності. Безпековий дискурс може функціонувати в таких 
площинах: агент-безпосередній клієнт, агент – реальний клієнт, агент – 

контрагент, агент – агент, зумовлюючи специфіку можливих мовленнєвих 
ситуацій під час комунікативної взаємодії.  

Щоб розмежувати ці площини комунікативної взаємодії, застосуємо 
критерій дискретності, запропонований дослідницею медичного дискурсу 
Н. П. Литвиненко, яка виділяє дискретний дискурс, що має 
інтерпрофесійний характер (спілкування лікаря з пацієнтом), та 
недискретний інтрапрофесійного характеру (спілкування між лікарями 
різної підпорядкованості або між лікарями як рівноправними партнерами) 
[Литвиненко 2010]. У такому контексті спілкування агентів безпекового 
дискурсу між собою, а також спілкування між агентами та контрагентами є 
дискретним дискурсом, а спілкування агента з безпосереднім або реальним 
клієнтом є дискурсом недискретним. 

Висновки. Професійно-орієнтована комунікативна взаємодія в 
рамках інститутів безпеки, що передбачає використання комунікантами 
фахової мови, характерної для професійної діяльності органів безпеки, та 
дотримання ними статусно-рольових правил мовленнєвої поведінки, 
зумовлених специфікою безпекової діяльності, є дискурсом інституційного 
типу – безпековим. Основними сферами функціонування цього дискурсу на 
професійному рівні є національна, міжнародна і корпоративна сфери 
безпеки. Мета безпекового дискурсу – забезпечення безпеки певних 
об’єктів, що полягає у виявленні загроз та протидії їм задля збереження 
такого стану цих об’єктів, за якого вони можуть нормально існувати та 
розвиватися. Ключовим концептом цього дискурсу є феномен безпеки. 
Основні учасники дискурсу – співробітники органів безпеки, особи, 
залучені до конфіденційної співпраці (агенти), представники сил, що 
створюють загрози безпеці (контрагенти), людина як член суспільства 
(реальний клієнт), особи, що забезпечують реалізацію національних 
інтересів у відповідних сферах або корпоративних інтересів окремих 
організацій, підприємств (безпосередні клієнти).  
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Перспективи подальших розвідок. Для визначення всіх ознак 
інституційності безпекового дискурсу необхідно дослідити інші 
компоненти, що його характеризують: хронотоп, цінності, стратегії , 

матеріал, прецедентні тексти, дискурсивні формули.  
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У статті розглянуто особливості вербалізації концепту ЄВРОПА в мовній 
картині світу Г. С. Сковороди. З цією метою в текстах видатного філософа 
виокремлено лексичні репрезентанти названого концепту: Європа, європейський, 
європеєць; численні назви європейських країн, міст, їхніх мешканців; назви на 
позначення інших географічних явищ Європи. Здебільшого вказані лексеми 
засвідчено у філософських діалогах автора. У ході дискусії їхні учасники виявляють 
обізнаність із тогочасними реаліями Європи, особливостями її державного 
устрою, місцевими звичаями; історією, географією, природничими науками – ці 
фрагменти знання становлять концептуальну картину світу Г. Сковороди й 
ширше – освічених українців XVIII ст. У зазначених онімах вербалізуються 
структурні компоненти концепту ЄВРОПА: його поняттєвий, оцінний, образний, 
національно-культурний, символьний та ідейний складники. Часто вказані назви 
виступають у складі порівнянь – це численна група іменників у місцевому відмінку: 
в Европѣ, во Англіи, в Гунгаріи, в Норвегїи, во Францїи, в Римѣ, в Венецїи, в 
Парижѣ, в Флоренцїи, за допомогою яких, з одного боку, українці актуалізують 
свої знання про Європу, а з іншого, – зіставляють життя «тут» і «там» 
(парадигма актуальна й дотепер). 

Ключові слова: концепт, мовна картина світу, вербалізація, Європа, 
Сковорода.  
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The article considers the verbal ways of realization of the concept of EUROPE in 

Hryhorii Skovoroda’s language model of the world. Various lexical samples of the 
examined concept were discovered in the works of the outstanding Ukrainian 

philosopher: e.g. Europe, European, European; numerous names of European countries, 

cities, their inhabitants; names to denote other geographical phenomena of Europe. Most 

of these lexical units are found in the author's philosophical dialogues. During the 

discussion, their participants show the awareness of realities of Europe at that time, 

peculiarities of its state system, local customs; history, geography, natural sciences. 

These fragments of knowledge constitute Hryhorii Skovoroda’s conceptual view of the 
world and more broadly – educated Ukrainians of the XVIII century. Such marked words 

instantiate the structural components of the concept of EUROPE: its notional, imaginary, 

valuative, symbolic, national-cultural and ideal components. Often these lexical units 

form integral part of comparisons – such as the large group of nouns in the locative case: 

e.g. in Europe, in England, in Hungary, in Norway, in France, in Rome, in Venice, in 

Paris, in Florence. Using mentioned words, on the one hand, Ukrainians demonstrate 

their knowledge about Europe, and on the other hand, compare life “here” and “there” 
(the paradigm is still relevant nowadays). 

Key words: concept, language world model, verbalization, Europe, Skovoroda. 
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В статье рассматриваются особенности вербализации концепта ЕВРОПА в 
языковой картине мира Г. С. Сковороды. С этой целью в текстах выдающегося 
украинского философа были выделены лексические репрезентанты исследуемого 
концепта: Европа, европейский, европеец; многочисленные названия европейских 
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стран, городов, их жителей; названия, обозначающие другие географические 
явления Европы. В большинстве случаев анализируемые лексемы 
засвидетельствованы в философских диалогах автора. В ходе дискуссии их 
участники демонстрируют свою осведомленность с реалиями Европы того 
времени: особенностями ее государственного устройства, местным бытом; 
историей, географией, естественными науками – указанные фрагменты знаний 
составляют концептуальную картину мира Г. Сковороды и шире – просвещенных 
украинцев XVIII ст. В названных онимах вербализируются структурные 
компоненты концепта ЕВРОПА: его понятийная, ценностная, образная, 
национально-культурная, символьная, идейная составляющие. Зачастую указанные 
лексемы выступают в качестве сравнений – это многочисленная группа 
существительных в местном падеже: в Европѣ, во Англіи, в Гунгаріи, в Норвегїи, 
во Францїи, в Римѣ, в Венецїи, в Парижѣ, в Флоренцїи, с помощью которых, с 
одной стороны, украинцы актуализируют свои знания про Европу, а с другой, – 

сопоставляют жизнь «тут» и «там» (парадигма актуальна и на сегодняшний 
день). 

Ключевые слова: концепт, языковая картина мира, вербализация, Европа, 
Сковорода. 

 

Вступ. 
Постать Г. С. Сковороди – унікальний феномен української філософії, 

літератури й мови. Вже понад два століття дослідники його життя і творчості 
відкривають у них нові й нові грані (загальна кількість досліджень, згідно з 
бібліографічними даними [див. Ушкалов 2004], давно сягнула за дві тисячі). 
Творчий доробок мислителя в різних аспектах досліджували 
літературознавці, мовознавці й історики філософії: П. В. Білоус, Г. М. Верба, 

Л. П. Гнатюк, Н. В. Горбач, І. Ф. Драч, В. В. Колесов, Л. А. Лисиченко, 
Л. Є. Махновець, В. М. Нічик, М. В. Попович, Г. М. Сивокінь, 
Л. А. Софронова, Я. М. Стратій, В. І. Сулима, Л. В. Ушкалов, 
Д. І. Чижевський, Ю. В. Шевельов, В. О. Шевчук та багато інших. Наприклад, 
Л. П. Гнатюк у своєму ґрунтовному дослідженні мовного феномена 
Г. Сковороди реконструювала зокрема мовну свідомість видатного філософа, 
визначивши джерела й чинники, що вплинули на її становлення [Гнатюк 
2010, с. 66 – 154].  

Один із найзагадковіших, а тому й цікавих епізодів із життя 
Г. Сковороди – його мандри Європою. За різними версіями, він побував в 
Угорщині, Австрії, Італії, Німеччині, Польщі, Словаччині [доклад. див. 
Ушкалов 2004, с. 49–52]. Подорожуючи європейськими країнами, мислитель 
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спостерігав за місцевими звичаями, особливостями побуту, державним 
устроєм; поглиблював здобуті в Київській академії знання. Володіння 
іноземними мовами (із європейських мов він досконало опанував польську й 
німецьку, ймовірно знав французьку й італійську) уможливлювало його 
спілкування з освіченими європейцями того часу, мислителями й науковцями. 

Знання про світ, що їх Сковорода здобув у Європі, знайшли своє мовне 
вираження в різноманітних назвах Європи, її країн, міст, мешканців та інших 
реалій, згаданих у його текстах. Ми поставили за мету з’ясувати особливості 
вербалізації концепту ЄВРОПА в мовній картині світу філософа, зумовлені, 
зокрема, його європейськими мандрами. 

Мета дослідження визначає такі завдання: 

‒ шляхом суцільної вибірки виявити в текстах Г. Сковороди лексичні 
репрезентанти концепту ЄВРОПА; 

‒ проаналізувати виокремлені лексеми в їхньому контекстуальному 
оточенні; 

‒ визначити структуру аналізованого концепту, з’ясувати особливості 
вербалізації поняттєвого, оцінного, образного, національно-культурного, 
символьного та ідейного складників концепту ЄВРОПА в мовній картині 
світу Г. Сковороди; . 

Об’єкт дослідження – лексичні репрезентанти концепту ЄВРОПА в 
мовній картині світу Г. Сковороди, предмет – специфіка вербалізації в 
текстах філософа поняттєвого, оцінного, образного, національно-

культурного, символьного та ідейного складників концепту ЄВРОПА, а також 
когнітивні взаємозв’язки, у яких вони перебувають.  

У контексті євроінтеграційного дискурсу України нам видається 
актуальним простежити становлення концепту ЄВРОПА в мовній картині 
світу українців. 

Попри численну кількість різноаспектних розвідок, присвячених 
Г. Сковороді, концепт ЄВРОПА в його мовній картині світу ще не був 
об’єктом окремого вивчення, що й зумовлює наукову новизну нашого 
дослідження. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Концептом називають усе те, що людина знає чи уявляє про об’єкти 

зовнішнього й внутрішнього світу [Піменова 2004, с. 8]. Концепт акумулює в 
собі різнорідні знання, є «згустком культури у свідомості людини» [Степанов 
2006], «оточений емоційним, експресивним, оцінним ореолом» [Маслова 
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2007, с. 47], виступає «ідеальним образом, який відображає національно-

культурний та особистий досвід і знання людини про світ» (О. Ясіновська) 
[цит. за Слухай 2011, с. 131].  

Уже традиційно у структурі концепту виокремлюють: 1) поняттєвий 
(фактуальний); 2) оцінний (ціннісний); 3) (перцептивно-)образний 

компоненти [Воркачов 2001, Слишкін 2004]. 

У межах сучасної дослідницької парадигми [Бойко 2011, Козловський 
2014, Ладика 2017] додатково виокремлюємо у структурі досліджуваного 
концепту: 4) національно-культурний; 5) символьний; 6) ідейний складники. 

Концептуальна картина світу Г. Сковороди, як відомо, ґрунтується на 
його філософському вченні про три світи – макрокосмос, мікрокосмос і світ 
символів (Біблію) та двонатурність сущого – видимого й невидимого. Ця 
концепція пронизує всю творчість мислителя, слугуючи ключем для її 
розуміння і тлумачення. Мовне втілення цієї концепції, зокрема об’єктивація 
мікрокосму – світу людини, вже ставало об’єктом ґрунтовного дослідження 
[див. Гнатюк 2010, с. 298 – 321].  

Європейський досвід суттєво вплинув на становлення концептуальної 
картини світу Г. С. Сковороди, зокрема того її фрагмента, що стосується 
астрономії – коперникіанства [доклад. див. Гнатюк 2010, с. 114–118; Ушкалов 
2016, с. 114–139]. Не дарма учень Сковороди В. Каразин відгукнувся про 
свого вчителя: «... Ми під чубом і в українській свитці мали свого Піфагора, 
Оригена, Ляйбніца ...» (курсив авторський) [цит. за Ушкалов 2016, с. 128]. Ще 
одне джерело європейського впливу Л. Ушкалов убачає в барокових 
емблематичних збірниках, що походили з Європи і слугували взірцем для 
емблематичних образів Сковороди в його власних творах [доклад. див. 
Ушкалов 2016, с. 165–181].  

Важливим підґрунтям концептуальної і, відповідно, мовної картини 
світу Г. Сковороди є географічні знання, про що свідчать різноманітні 
топоніми, зафіксовані в його текстах [див. Сулима 2009, с. 195–203; Гнатюк 
2010, с. 120; Синиця 2017, с. 139–147]. Зокрема, І. А. Синиця докладно 
розглянула фрагмент мовної картини світу мислителя, пов’язаний із Китаєм, 
його народом і філософією, відображений у вірші Г. Сковороди «Разговор о 
премудрості», у якому згадано Китай («в хинских сторонах») та його 
мешканців («меж хинцами», «с хинцами») [Синиця 2017, с. 139–147].  

Ми спробуємо, заглибившись у мовну картину світу філософа, який 
дуже уважно ставився до слова, зануритися в контекст уживання ним кожної 

mailto:bohomolets.barash@gmail.com


ISSN 2411-1562 

STUDIA LINGUISTICA, 2021. – Vol. 18 : 39-54 

 
 

___________________________ 
 

© Bohomolets-Barash O. M.  [Bogomolec'-Barash O. M.], bohomolets.barash@gmail.com  

Peculiarities of Verbalization of the Concept EUROPE in Hryhorii Skovoroda’s Language Model of the World 

[Specyfika verbalizacii' konceptu JEVROPA v movnij kartyni svitu G. Skovorody] (in Ukrainian) 
 

44 

лексеми, пов’язаної з Європою, подивитися на неї з позицій його 
філософського вчення. З цією метою ми проаналізуємо кожен із компонентів 
концепту ЄВРОПА (структурні компоненти, а також їхні вербалізатори 
виокремлено у статті жирним курсивом): 

I. Поняттєвий складник концепту простежуємо у згадках про Європу 
в контексті географії (Європа як континент, клімат Європи), географічних 
відкриттів європейців, іншої інформації про Європу як поняття (державний 
устрій, науковий дискурс). Почасти ці відомості виступають у складі 
образних порівнянь, а отже, вербалізують і образний складник концепту.  

У філософському діалозі «Кольцо. Дружескій разговор о душевном 
мирѣ» Г. Сковорода, оповідаючи історію про Едіпа, протиставляє різні 
частини світу, серед яких названо і Європу: «Пришол мудрецов сын в возраст, 
усилилися страсти, а свѣтское дружество помогло ему развратиться. 
“Сфинкс – какое дурачество, – говорили ему, – пустая небыль! Суевѣріе!..” 
Да и сам он уже имѣл не дѣтской разум, он понимал, что сих звѣрей ни в 
Америкѣ, ни в самой Африкѣ, ни в островах Японских натура не раждает, 
а в Европѣ их не бывало» [С., с. 572]. 

В іншій бесіді співрозмовник Сковороди – Ѳарра (наймолодший 
учасник бесіди, під чиїм іменем, за версією Л. Махновця, може виступати 
Яків Правицький – учень Сковороди [С., с. 177]) – називає Європу місцем, де 
відбулося одне з трьох чудес: «А знаю, что они мнѣ напѣли много чудес, 
обезкураживших сердце мое. Не чудо ли сїе? Есть, де, во Европѣ нѣкїй 
Пророк, святый Їеремїй. Он нашел от трав сок, обновляющїй ему и Друзям 
его Младость, яко Орлюю Юность» [С., с. 388]. 

Згадка про Норвегію свідчить, що мислитель добре знав про 
особливості її клімату: «ЯКОВ. «Чего не терпит Воин или Купец? Не сыщеш 
дня без тмы и свѣта, а года без зимы и теплоты. <…> АѲАН[АСЇЙ]. 
Сказуют, в Норвегїи день без тмы и свѣта бывает …» [С., с. 676]. В іншому 
контексті Сковорода апелює до мешканців цієї північної країни для створення 
образного порівняння: “Ничего нам не было видно. Мы хватали на Водѣ одну 
Тѣнь пустую. А теперь похожи на Жителя Глубокія Норвегіи, который по 
Шестимѣсячном Зимнем Мракѣ видит чуть-чуть отверзающееся УТРО и 
всю Тварь, начинающую нѣсколько болванѣть”» [С., с. 251].  

Спільний для сучасників Сковороди фрагмент мовної картини світу 
простежується і в іншому образному порівнянні: «П[ИШЕК]. Как же так? 
Видь не должно отставать от Людей, а Люде и Мода – одно То. Е[РОДІЙ]. 
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О! о! Он от сея Думы далечае, нежели Китайская Столица от 
Португалскія» [С., с. 900–901]. За Л. Ушкаловим, Сковорода мав на думці ту 
обставину, що Пекін був розташований на крайньому сході Євразійського 
континенту, а Лісабон – на крайньому заході. Прикметно, що за допомогою 
цих топонімів описували картину світу й сучасники Сковороди. Наприклад, у 
відомому Сковороді «Духовному регламенті» (1721 р.) Феофана Прокоповича 
зазначено, що студенти повинні вміти показати на географічній мапі, “гдѣ 
Хина, гдѣ Португалія” [С., с. 915]. 

Проте не знання географії є вирішальними для людини, наголошує в 
бесіді Григорій (див. ІІІ): «Иное дѣло знать вершины рѣки Нила и план 
Лабиринта, а другое разумѣть исту щастія. Не вдруг ты попал в царство 
мира, когда узнал, кто насадил Город Аѳинейскій? И не то сердце есть 
несмысленною и непросвѣщенною тварью, что не разумѣет, гдѣ Великое и 
гдѣ Средиземное море, но душа, не чувствующая Господа своего, есть 
чучела, чувства лишенная» [С., с. 561–562]. На думку Л. Ушкалова, під 
Великим морем Сковорода мав на увазі Океан (тодішні гідрографи 
нараховували п’ять морів: Океан, Середземне, Червоне, Перське й 
Каспійське) [С., с. 610]. 

Завдяки своїм мандрам Сковорода був обізнаний із тогочасним устроєм 
університетів Європи, який, що підтвердив Л. Ушкалов [С., с. 199], 

передбачав поділ на докторів богослів’я, права та медицини: «К сей Главѣ нас 
возводить есть Должность Богословіи, одной из троих главнѣйших Наук, 
содержащих в Благоденствіи Жителство. Сих одних Учители Именуются в 
Европѣ DOCTORES. Единственным их Предметом есть Человѣк. Медіціна 
врачует Тѣло, Юріспруденціа Страхом приводит каждаго к Должности, а 
Богословія из Рабов дѣлает Сынами и Другами Божіими, вливая в Сердце их 
Охоту свободную к тому, к чему Гражданскіе Законы силою волокут» [С., 
с. 177].  

Судячи з висловлювань Григорія в бесіді з молодими людьми (в чиїх 
образах втілено освічених українців того часу), він мав певне уявлення про 
державний устрій європейських країн: «АѲАНАСЇЙ. Я бы старался, чтоб 
моя воля была согласная самым Искуснѣйшим Головам в Свѣтѣ. ГРИГОРІЙ. 
А из котораго, Лондонскаго или Парижскаго, выбрал бы ты тѣх Людей 
Парламента? Но знай, что хотя бы ты к сему взял Судїею самаго того 
Короля, кой Охуждал Премудрѣйшую Мать нашу Натуру за распоряженїе 
Небесных Кругов, то Бог и время и Его мудряе» [С., с. 518]. 
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А міркування співрозмовника Сковороди Лонгіна дають підстави 
припустити, що й інші освічені українці були обізнані з європейськими 
реаліями, науковим дискурсом того часу: «Пожерли мы безчисленное 
Множество Обращающихся (как на Англинских Колоколнях Часов) Систем 
с Планетами, а планет с Горами, Морями и Городами, да однако ж Алчем: не 
Утоляется, а раждается наша жажда» [С., с. 513]. 

Європейців Г. Сковорода описує як мужніх підкорювачів морів і носіїв 
цивілізації, пов’язаних із географічними відкриттями: «Двѣ дороги, – говорил 
им человѣколюбивый старик, – вот вам двѣ дороги, служащія вашему 
намѣренію! Одна напрямик, а другая с обиняком. Совѣтую держатся 
обиняка. Не спѣшите и далѣе пройдете, будте осторожны, помните, что 
вы в Индіи”. “Батюшка! мы не трусы, – вскричал один востряк, – мы 
европейцы, мы ѣздим по всѣм морям, а земля нам не страшна, 
вооруженным» [С., с. 559]. Вони постають сміливими мандрівниками по 
незвіданих краях: «В Индѣйских Горах путешествовали Европейцы. Найшли 
кожаной Мѣх с хлѣбами и такое же судно с вином» [С., с. 432]. 

У творах Г. Сковороди наявні згадки про стародавню Європу. Так, у 
перекладах із книг Марка Цицерона йдеться про Францію та Італію часів 
Давнього Риму: «Родной Брат его изключен мною из Числа Сенаторов 
Седмью Годами послѣ его власти Консулской. Не хотѣлось мнѣ сего, но 
Благопристойность принудила изобличить Его Любодѣйственное Сердце. 
Он был во Франціи Консулом и по прошенію своей Наложницы приказал 
отрубить Голову нѣкоторому из Заключенных. Сей Колодник ушол и явился в 
Римѣ в то Время, как Фламиніев Брат был Антецессором моим в 
Должности Полиціимейстерской» [С., с. 1020]; згадано визначних філософів 
того часу: «А вѣрить сему велит мнѣ не точію собственный мой Толк и 
Разум, но и Примѣр главнѣйших Філософов. Слыхал я о Питагорѣ и его 
Учениках, кои почти Земляки наши были, и потому названы Италіанскими 
Мудрецами. Они всегда вѣрили, что потаенный Сердца нашего Человѣк 
одного Существа и Природы есть с тѣм Блаженнѣйшим ДУХОМ, который 
Всемірными Машинами порядочно управляет» [С., с. 1028].  

Завдяки письменницькому перу представники європейської фауни 
потрапили й у літературну площину. Так, персонажі байки про Оленицю й 
Кабана перебувають у польсько-угорських горах (під якими, на думку Л. 
Ушкалова, маються на увазі Карпати [С., с. 196]): «В Полских и Венгерских 
Горах Оленица, увидѣв домашняго Кабана: – Желаю Здравствовать, 
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Господин Кабан, – стала витаться. – Радуюся, что вас…» [С., с. 173]. 

ІІ. Оцінний складник концепту виявляється в судженнях учасників 
бесіди «Разговор пяти путников о истинном щастіи в жизни» про життя в 
Європі. Як стверджує Афанасій, у європейських містах панує матеріальний 
добробут, який мав би ощасливити людину: «О, сколь дорога ты, радость 
сердечная! 3а тебе царіе, князья и богатые нещетные тысячи платят; а мы, 
бѣднячье, достатков не имущіе, как бы от крупиц, с столов их падающих, 
питаемся. Разсуди ж тепер, каким тріумфом объяты всѣ славные 
европейскіе города?» [С., с. 502]. Його підтримує Яків, ілюструючи свою 
думку вказівками на конкретні міста Франції та Італії: «Подлинно великим. 
Однак я слыхал, что нигдѣ нѣт больше забав и веселостей, как в Парижѣ да 
в Венецїи. АѲАНАСЇЙ. Вѣрно там их много, а пока их ты нам из Венецїи 

перевезеш, то помрем здесь от Скуки» [С., с. 502].  

Афанасій (подібно до сучасного українця) мріє про життя, як у Європі: 
«Я бы желал быть Человѣком высокочиновным, дабы мои подкомандные, 
были крѣпки, как Россїане, а добросердечны, как Древнїи Римляне. Когда б у 
меня дом был как в Венецїи, а сад как в Флоренцїи. Чтоб быть мнѣ и 
Разумным, и Учоным, и Благородным. Богатым как бык» [С., с. 503]. 

ІІІ. Філософське вчення Г. Сковороди репрезентовано в ідейному 
компоненті концепту ЄВРОПА, вербалізацію якого простежуємо: 1) у 
полемічних висловлюваннях учасників бесід, насамперед самого Григорія; 
2) у дидактичних настановах автора; 3) в авторській поезії; 4) у згадках про 
історичні події; 5) у метафоричному мовленні. 

У згаданій вище бесіді Григорій переконує співрозмовників у марності 
матеріальних благ і наголошує на тому, що щастя міститься в самій людині, а 
не залежить від зовнішніх чинників (життя в заможній європейській країні): 
«Можно ли быть всѣм изобильными, или чиновными; дюжимы, или 
пригожими? Можно ли помѣститься во Францїи? Можно ли в одном вѣкѣ 
родиться? Нелзя никак. Видите, что родное Щастїе ни в Знатном Чинѣ, ни 
в тѣлесных дарованїях, ни в красной Странѣ, ни в славном вѣкѣ, ни в 
высоких Науках, ни в богатом Изобилїи. <…> Можеш ли сказать, что всѣ 
равнодушны жители и веселы во Францїи?» [С., с. 510].  

 Ця теза, вже в поетичній формі, лунає у збірці «Сад божественныx 
пѣсней…»: «Возлети на небеса, хоть в версальскіи лѣса. Вздѣнь одежду 
золотую, Вздѣнь и шапку хоть царскую, Когда ты не весьол, то всьо ты нищ 
и гол» [С., с. 81]. У цих рядках Сковорода згадує відоме французьке містечко 
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– на поетову думку, втілення земних насолод, про що він пише у примітці: 
«Версалія (Versailles) именуется французкаго царя едем, сирѣчь рай, или 
сладостный сад, неизреченных свѣтских утѣх исполнен» [С., с. 81]. У цій 
авторській дефініції вербалізується водночас і поняттєвий складник 
концепту. 

Сковорода згадує Європу в трактаті «Начальная Дверь ко 
Христїянскому Добронравїю». Цей твір, за висновком Л. Ушкалова, є 
конспектом катехитичного курсу, що його Сковорода читав у «додаткових 
класах» Харківського колегіуму, які були відкриті 2 лютого 1768 р. [С., 
с. 222], а отже, авторські настанови від самого початку мали спрямованість на 
певну авдиторію – молодих людей, учнів колегіуму. У четвертій главі «Ο 
Промыслѣ Особенном для Человѣка» є такі слова: «На что тебѣ 
спрашивать, напримѣр, ο Воскресенїи Мертвых, если и самый дар 
воскрешать могти ничего не пользует бездѣльной Душѣ, ни воскрешающей, 
ни воскрешаемой. От таковых-то Любопытников породились расколы, 
суевѣрїя и прочїя язвы, которыми вся Европа безпокоится. Важнѣйшее дѣло 
Божїе есть одну безпутную Душу оживотворить Духом своих заповѣдей, 
нежели из небытїя произвесть новый Земный Шар, населенный 
Беззаконниками» [С., с. 217]. За допомогою метонімії (Європа → мешканці 
Європи) автор протиставляє марності буття, сповненого беззаконня, 
значущість однієї врятованої душі. В контексті філософської системи 

Сковороди це протиставлення видимої тлінної натури макрокосмосу 
(великого світу) – невидимій натурі мікрокосмосу – людській душі.  

Ідейний складник концепту ЄВРОПА наявний і у висловлюваннях 
Еродія, який в однойменному діалозі засуджує бездуховні заняття науками й 
вивчення іноземних мов, зокрема англійської, якщо за цим не стоїть духовне 
вдосконалення: «Коликое Идолопоклонство! восписывать Человѣческим 
Наукам и Человѣческим Языкам восприносить и воспричитать Воспитаніе? 
Кая Полза Ангелскій Язык без Добрыя Мысли? Кій Плод тонкая Наука без 
Сердца благаго?» [С., с. 898]. Тим часом сам персонаж є вельми освіченим: 
знає, як привітатися різними мовами (серед них німецькою і французькою), 
цитує латинські сентенції тощо: «ПИШЕК. Конечно Отец твой знает 
Римскій и Еллинскій Язык? ЕРОДІЙ. Столько знает, сколько Попугай по-

французки. ПИШ[ЕК]. Что се? Не ругаешься ли Отцу твоему? ЕР[ОДІЙ]. 
Сохрани мя, Господи … Не так я рожден и воспитан. Я самую Истину 
благочестиво сказал» [С., с. 896]. 

mailto:bohomolets.barash@gmail.com


ISSN 2411-1562 

STUDIA LINGUISTICA, 2021. – Вип. 18: 39-54 

 
 

___________________________ 
 

© Богомолець-Бараш О. М. [Богомолец-Бараш А. Н.], bohomolets.barash@gmail.com 

Специфіка вербалізації концепту ЄВРОПА в мовній картині світу Г. Сковороди [Специфика 
вербализации концепта ЕВРОПА в языковой картине мира Г. Сковороды] (Українською / На укр. яз.) 

 

49 

Історичні епізоди, які фігурують у творах Г. Сковороди, завжди мають 
повчальний зміст, у чому також вербалізується ідейний складник концепту. 

Такою є історія про бургундського селянина на ім’я Канон, який подарував 
ріпу Людовікові ХІ-му: «И подлинно: самая мѣлкая услуга есть милая и 
чувствительна, от Природы, как от неисчерпаемаго Родника сердечнаго, 
исходящая. Вспомните поселянина, поднесшаго пригорстю из Источника 
воду проежжающему Персидскому Монарху. Вспомните, чему мы недавно 
смѣялись, мужичка Конона Рѣпищу, принесенную в дар Лудовику 12-му, 
Королю Французкому. Сколько сїи Монархи веселились грубою сею, но 
усердною простотою!» [С., с. 656]. На думку Л. Ушкалова, цей сюжет 
Сковорода міг запозичити або зі збірки «Спутник и собесѣдник веселых 
людей» (Москва, 1773), що є перекладом німецького видання 1769 р. 
«Vademecum für lustige Leute», або з «Домашніх бесід» («Гамірний бенкет») 
Еразма Роттердамського [С., с. 705]. 

На підтвердження своїх думок Г. Сковорода часто вдається до паремій. 
В одній із таких приказок згадано відоме польське місто: «Польская Притча: 
не вдруг выстроен Краков. Мало-помалу оправляйтеся от Болѣзни. Пускай 
болит тѣло. Лед на то родился, чтоб таять. Но спасайте вас самых, 
сирѣчь душу, яснѣе сказать, мысли и сердце ваше, владѣющее тѣлом вашим 
так, как тѣло носимою одеждою» [С., с. 1276]. 

IV. Національно-культурний компонент концепту ЄВРОПА 

виявляється, з одного боку, у згадках Сковороди про особливості побуту 
деяких країн, які він занотовував у своїй пам’яті. Мислитель зокрема апелює 
до давнього звичаю приборкання свині, який побутував і в тогочасній Англії: 
«Доколѣ Колцо висит из Ноздрей Свиніи, дотолѣ не роет. Выйми же, паки 
безобразит Землю. (Так обуздаваются Свиньи и нынѣ во Англіи. Сей Обычай 
был и древле: как видно из Соломоновых Притчей. "Якоже Колцо Златое в 
Ноздрях Свиніи" и протчая. – авторська примітка)» [С., с. 898]. У філософа 
це алегоричне порівняння позначає приборкання людського норову, а отже, 
втілює і символьний складник концепту.  

В Італії Сковорода, ймовірно, на власні очі побачив молотьбу волами: 
«Вспомните и то: "Да не заградиши устен вола молотяща". Имѣет обычай 
и Италія молотить волами. Вспомните же и Луку, образуемаго волом. Сіи 
суть сынове Израилевы, очищающіи от шелухи СЛОВО БОЖІЕ <…>» [С., 
с. 585]. За допомогою метонімії (Італія → мешканці Італії) філософ 
символічно описує процес тлумачення Біблії, що також вказує на 
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вербалізацію символьного складника концепту ЄВРОПА. 
Прикметно, що увагу філософа привертало кожне Боже створіння. В 

Угорщині Сковорода зауважив лелек: «Протчее же подобает нѣчто 
сказать о Еродійской Природѣ. Они подобны Журавлям. <…> Гнѣздятся на 
Домах, на Кирках, на их Шпицах и на Турнях, сирѣчъ Горницах, Пирамидах, 
Теремах, вольно, вольно. В Гунгаріи видѣл я на Каминах» [С., с. 893 – 894]. 

З іншого боку, вербалізацію національно-культурного компонента 
концепту ЄВРОПА простежуємо в покликаннях на історичні події, що 
відбувалися на її теренах. Так, Сковорода згадує сумнозвісну 
Варфоломіївську ніч (масову різанину католиками протестантів, яка сталася 
24 серпня 1572 р. в Парижі на свято святого Варфоломія, коли загинуло 
близько 30 тисяч людей [С., с. 760]): «Нѣт вреднѣе, как тое, что сооружено 
к главному добру, а здѣлалось растлѣнным, и нѣт смертоноснѣе для 
общества Язвы, как Суевѣрїе – Листвїе Лицемѣрам, Маска Мошенникам, 
Стѣнь Тунеядцам, стрекало и поджога дѣто-умным. Оно возъярило 
премилосердную Утробу Тита, загладило Їерусалим, разорило Царь-град, 
обезобразило братнею кровїю Парижскїя улицы, сына на Отца вооружило» 

[С., с. 731]. 

В одній із віршованих фабул герой твору за сюжетом бере участь у 
Семилітній війні (1756 – 1763 рр.) між Пруссією, Англією та Португалією, з 
одного боку, та Австрією, Росією і Францією – з другого: «Взяли молодца 
силою до Пруса, Когда он имѣл войну на Француза. А как дюжина годов 
миновала, Домой Уліξа судбина припхала <…>» [С., с. 124]. За допомогою 
метонімії названо учасників війни – пруське та французьке війська. Цікаво, 
що в цьому ж творі ідеться про так звану «французьку хворобу» (сифіліс), яку 
підхопив протагоніст твору Філідон (чиє символічне ім’я означає ‘любитель 
задоволень’): «"Так как прилѣплен тебѣ шматок носа". "Прилѣчен: он бил 
зсѣчен ωт Францоза" "И по всем лицу мушкы". "Се короста". "Она, думаю, 
французка, не проста…"» [С., с. 124]. Як бачимо, Сковорода вдався до 
мовної гри, вживаючи омонімічні до назви мешканців Франції просторіччя 
Францоз (ч.р.) та французка (ж.р.) [доклад. про мовну гру в творчості 
Г. Сковороди див. Гнатюк 2010, с. 322–330].  

V. Символьний складник концепту ЄВРОПА вербалізується, зокрема, 
в означенні європейський, яке cимволізує цивілізацію і в контексті може бути 
антонімічним до дикий. У філософському творі «Разговор, называемий 
алфавит, или букварь мира» Г. Сковорода оповідає символічну історію про 
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дикуна, який потрапив у цивілізовану країну: «Слыхал я мальчиком, что на 
Европейскїе Берега выбросила Буря дикаго человѣка, оленьею кожею 
обшитаго, с такою же Лоточкою. Окружил сїе чудо Народ. Удивляется, 
соболѣзнует, прїятствует. Предлагает нѣмому Гостю разные роды 
изрядныя пищи. Но он ничево не касается. Сидит, будьто мертв. А наконец, 
как только усмотрѣл предложенные плоды, тотчас задрожал к ним и 
воскрес. Сей есть родный Образ вѣрныя Господеви своему души в выборѣ 
Званїя» [С., с. 655].  

VI. Стилістично й семантично близьким до символьного є образний 
складник концепту, що виявляється в метафоричному мовленні 
Г. Сковороди, поєднуючись із ідейним компонентом концепту. 

Таким є образ європейського болота, що постає в контекстуальному 
ряду сполук на позначення химерних створінь, істот, яких характеризують 
оксиморони тощо; цим філософ висміює буквальне розуміння слів Біблії про 
те, що після створення світу Бог відпочивав від своїх справ: «… А если бы не 
сіе помѣшало было, непремѣнно у нас нынѣ показалися бы безхвостые Львы, 
Крылатыя Черепахи и Кобылы, Хвостатые Зайцы, Единорожны Волы, 
Сладкогласные Крастели, Пухо-Собольи Ежаки, Четыре-Окіе и Четыре-

Ушіе Судьи, Правдолюбные Ябедники и Клеветники, Премудрые (сказать по-

Теутонску) Шпіц-Бубы, по-малороссійску – Умные Дураки, и протчая 
Чудовища и Уроды, а за ними бы в Слѣд, как Еліссейское Желѣзо, вынырнуло 

бы (сказать по Римску) Mobile perpetuum и Філозофскій, Все Блато 
Европейское преобразующій в Злато, Камень …» [С., с. 954].  

Уведення у тканину творів Г. Сковороди метафори, на думку 
дослідників, зумовлене передусім його прагненням через її осмислення 
показати сутність двонатурності (видиме VS невидиме), притаманної 
кожному з трьох світів його філософської концепції (мікрокосмосу, 
макрокосмосу та Біблії). В основі метафора Блато Европейское лежить 
поняття мертвої води (тлінної натури), болота, що начебто перетворюється на 
золото за допомогою легендарного філософського каменя (тобто змінює 
видимість – матерію, але не змінює форми – сутності). 

Висновки та перспективи подальших розвідок. 
Отже, на основі суцільної вибірки із текстів Г. Сковороди нам удалося 

виявити: 1) прямі вербалізатори концепту ЄВРОПА – макротопонім Європа 

та похідні від нього; 2) непрямі вербалізатори: топоніми – назви європейських 
країн та похідні від них, полісоніми – назви європейських міст та похідні, 
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катойконіми – назви мешканців європейських країн; назви інших 
географічних реалій, пов’язаних із Європою: ороніми (назви гір), пелагоніми 
(назви морів). Зазначені оніми є лексичними репрезентантами концепту 
ЄВРОПА, а саме його поняттєвого, оцінного, образного, національно-

культурного, символьного й ідейного складників. Кожен із цих компонентів, 
утім, не виступає поодинці, а, поєднуючись з іншими, бере участь у творенні 
складних когнітивних взаємозв’язків між ними (причому стрижневим є 
ідейний складник концепту). 

Розмаїття зафіксованих назв, історія їхньої появи й контексти вживання 
свідчать про органічність концепту ЄВРОПА в концептуальній і мовній 
картинах світу Г. Сковороди і його сучасників – освічених українців XVIII ст. 

Перспективи дослідження вбачаємо, по-перше, в подальшому 
діахронічному вивченні аналізованого концепту в творах молодших 
сучасників і попередників Г. Сковороди (XVI – XVIII ст.), по-друге – у 
виявленні динаміки вербалізації концепту ЄВРОПА в мовній картині світу 
сучасних українців. 
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У статті досліджено шляхи становлення акцентуаційної варіантності 
прислівників в українській літературній мові XIX–XXI ст. із увагою до 
походження та історії функціонування окремих із них. Показано, що сучасне 
подвійне наголошування в деяких складних прислівниках зумовлене тим, що 
впродовж століть у східноукраїнському і західноукраїнському варіантах 
української літературної мови по-різному логічно виокремлювали одну зі 
складових частин. Звернено увагу на спільні й відмінні риси в 
західноукраїнському та східноукраїнському варіантах наголошування деяких 
прислівників, показано, як ці відмінності були зафіксовані в лексикографічних 
працях XIX ст., в окремих випадках – в акцентованих текстах XVIII ст. і 
словниках XVII ст. Діалектні форми також відбивають різні етапи процесу 
виникнення подвійного наголошування в усному мовленні. На прикладі текстів 
Т. Шевченка було виявлено, що в мовленні поета переважало наголошування 
прислівників, притаманне його рідному середньонаддніпрянському говору. 
Розглянуто фіксацію лексикографічними джерелами другої половини XX ст. – 

початку XXI ст. груп прислівників, які можуть мати наголос і на корені, і на 
префіксі. Словники XIX ст. засвідчували в цих прислівниках переважно кореневий 
наголос (лише в окремих випадках – акцент на префіксі на- чи подвійне 
наголошування). Показано, що відтягування наголосу на префікс має історичне 
підґрунтя. У словниках XX–XXI ст. не завжди послідовно зафіксована 
акцентуаційна варіантність деяких прислівників, що відбиває мовну практику 
певного часу, лінгвістичні уявлення, уподобання, а часом і вагання укладачів 
орфоепічних і тлумачних словників. Нині є підстави говорити про певну 
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неусталеність наголосу в окремих прислівниках. Доведено, що акцентуаційні 
варіанти прислівників у сучасній українській літературній мові постали як 
наслідок тривалого історичного розвитку, де мали місце і взаємодія діалектів, і 
аналогія.  

Ключові слова: акцентуаційні варіанти прислівників, варіантність в 
українській літературній мові, історія українського наголосу, подвійне 
наголошування, діахронія. 
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The article elucidates the accent variation of adverbs in Standard Ukrainian of 

the 19th-21st c. with special attention to their origin and usage history. The author 

demonstrates that some composite adverbs have two accent variants due to century-

old differences in their accentuation in the West and East variants of Standard 

Ukrainian. Taking into account similar and different features of some adverbs’ 
accentuation in East and West Ukrainian, she shows how these differences were 

registered in 19th c. dictionaries, and, occasionally, in 18 th с. accented texts as well as 
17th c. dictionaries. Dialect texts, too, demonstrate various stages of dual accentuation 

emergence in oral speech. Her analysis of T. Shevchenko’s poems determined that in 
his idiolect, adverb accentuation prevails of his native Middle-Dnieper dialect. The 

author discusses how groups of adverbs with variant prefix/root stress were treated by 

lexicographers in the 2nd half of the 20th c.–the early 21st c. In 19th c. dictionaries, they 

mostly have a root stress, and rarely a stress on the prefix на- or dual accentuation. 

The recessive prefix stress is shown to be historically determined. Due to 

contemporary usage, linguists’ opinions, and personal preferences and uncertainties 
of pronouncing and monolingual dictionaries compilers, 20 th -21st dictionaries are not 

always consistent in registering accent variants of some adverbs. Now some adverbs 

lack fixed accentuation. The author proves that accent variants of Modern Standard 

Ukrainian adverbs are results of lengthy historic evolution featuring both dialect 

interaction and analogy influence. 

Keywords: adverb accent variants, variation in Standard Ukrainian, Ukrainian 

historic accentology, dual accentuation, diachrony. 
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ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ: ДИАХРОННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
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В статье исследованы пути становления акцентуационной вариантности 
наречий в украинском литературном языке XIX-XXI вв. с вниманием к 
происхождению и истории функционирования некоторых из них. Показано, что 
современное двойное ударение в некоторых сложных наречиях обусловлено тем, 
что на протяжении веков в восточных и западных вариантах украинского 
литературного языка по-разному логически выделяли одну из составных частей. 
Обращено внимание на общие и отличительные черты в западном и восточном 

вариантах ударения некоторых наречий, показано, как эти различия были 
зафиксированы в лексикографических трудах XIX в. В отдельных случаях – в 
акцентированных текстах XVIII в. и словарях XVII в. Диалектные формы также 
отражают различные этапы процесса возникновения двойного ударения в устной 
речи. На примере текстов Т. Шевченко было обнаружено, что в речи поэта 
преобладало ударение наречий, присущее его родному среднеподнепровскому 

говору. Рассмотрены фиксации лексикографических источников второй половины 
XX в. – начала XXI в. групп наречий, которые могут иметь ударение и на корне, и 
на приставке. Словари XIX в. Свидетельствовали, что в этих наречиях 
преимущественно корневое ударение (только в отдельных случаях – акцент на 
приставке на- или двойное ударение). Показано, что оттягивание ударения на 
приставку имеет историческую подоплеку. В словарях XX–XXI вв. не всегда 
последовательно зафиксирована акцентуационная вариантность некоторых 
наречий, которая отражает языковую практику определенного времени, 
лингвистические представления, предпочтения, а порой и колебания составителей 
орфоэпических и толковых словарей. Сейчас есть основания говорить об 
определенной неустойчивости ударения в отдельных наречиях. Доказано, что 
акцентуационные варианты наречий в современном украинском литературном 
языке появились как следствие длительного исторического развития, где имели 
место и взаимодействие диалектов, и аналогия. 

Ключевые слова: акцентуационные варианты наречий, вариантность в 
украинском литературном языке, история украинского ударения, двойное 
ударение, диахрония. 

 

Відомо, що варіантність – органічна властивість кожної мовної системи, 
закладена в самій природі мови, в особливостях її структури. Акцентуаційні 
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варіанти в сучасній українській літературній мові, до яких дослідники 
зараховують паралельні форми існування того самого слова з однаковим 
лексичним та граматичним значенням, ідентичною морфемно-словотвірною 
структурою, але з різним місцем наголошення [Тараненко 2000, с. 59; 

Пристай 2014, с. 111], зумовлені історичними чинниками, діалектним 
впливом, аналогією тощо. Така варіантність не завжди послідовно 
зафіксована в словниках XX–XXI ст., що відбиває і мовно-літературну 
практику певного часу, і лінгвістичні уявлення та уподобання укладачів 
словників. 

Історію українського наголосу досліджували Л. Булаховський, 
І. Огієнко, З. Веселовська, В. Скляренко, І. Гальчук, В. Гальчук, 
В. Задорожний, В. Винницький, К. Тішечкіна, окремі аспекти – 

М. Пилинський, Б. Пристай, В. Мойсієнко, П. Чучка та ін. Історичні шляхи 
виникнення подвійного наголошування в іменниках і дієсловах ґрунтовно 
висвітлив В. Скляренко у своїй повній історії наголосу українського іменника 
й українського дієслова [Cкляренко 2006, Скляренко 2017]. Чимало цікавих 
фактів з історії подвійного наголошування різних частин мови на матеріалі 
поетичного мовлення навів у своїй монографії В. Винницький [Винницький 
2002]. Проте явище акцентуаційної варіантності прислівників потребує 
системного вивчення й докладнішого висвітлення, передусім у діахронному 
аспекті, що й зумовлює актуальність пропонованого дослідження. Його 
наукова новизна полягає в тому, що автор, узагальнивши і систематизувавши 
великий фактичний матеріал у діахронному вимірі, пропонує власний погляд 
на історію виникнення подвійного наголошування в окремих прислівниках. 

 Мета статті – на матеріалі лексикографічних праць XIX – поч. 
XXI ст. із урахуванням свідчень діалектів та окремих джерел XVII–XVIII ст. 
окреслити причини і шляхи виникнення акцентуаційної варіантності 
прислівників в українській літературній мові. Об’єктом дослідження є 
прислівники з подвійним наголошуванням, властиві українській літературній 
мові, а предметом – причини їх виникнення і шляхи закріплення в 
літературній мові впродовж XIX–XX ст.  

За останні понад півстоліття в лексикографів не виникало жодних 
сумнівів щодо акцентуаційних варіантів мáбуть і мабýть. М. Погрібний, 
наводячи їх, надавав перевагу варіанту з наголосом на першому складі й у 
«Словнику наголосів української літературної мови» (1964) (СН, с. 288), і в 
«Орфоепічному словнику» (1984) (ОС, с. 318). Такого підходу дотримано і в 
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академічному словнику-довіднику «Українська літературна вимова і наголос» 
(1973): мáбуть і мабýть (УЛВН, с. 317). Одинадцятитомний «Словник 
української мови» (1970–1980) не виокремлював цих варіантів, подаючи їх як 
мáбýть (CУМ, т. 4, с. 587 поряд із діалектним мáбі́ть), як і «Словник 
української мови» за ред. В. Жайворонка (2012) (Ж., с. 516, 1134). 

Поширені в сучасній українській літературній мові акцентуаційні 
варіанти мáбуть і мабýть постали зі сполуки слів має бути внаслідок злиття 
і часткової редукції (ЕСУМ, т. 3, с. 349). Очевидно, що частини цієї сполуки 
могли вживатися з різним логічним наголосом, що й спричинило відмінність 
у наголошуванні. На східних українських землях переважав наголос на 
першому складі (ЕССУМ, т. 3, с. 15): мáбуть ˂ мáє бути. У словнику 
П. Білецького-Носенка (40-і роки XIX ст.) наведено мáбуть (БН, с. 217), у 
«Словарі української мови» Б. Грінченка (1907–1909) подано акцентуаційні 
варіанти мáбýть поряд із мáбýти (Г., т. 2, с. 395), а також мáбіть (Г., т. 2, 

с. 395) і майбýть (Г., т. 2, с. 397); останній варіант відображає проміжний 
етап злиття і редукції складників сполуки має бути. 

На західних українських землях переважав наголос на другому складі 
(ЕССУМ, т. 3, с. 15): мабýть ˂ має бýти, що підтверджує і «Малорусько-

німецький словар» Є. Желехівського та С. Недільського (1886) (Ж., т. 1, 

с. 421). Цікавим є спостереження І. Огієнка щодо того, що в деяких говорах 
(наприклад, на Кременеччині [Тернопільська обл. – Л.Г.]) цього слова взагалі 
немає, замість нього вживають певне, а мабуть з’явилося через книжки і 
пресу (ЕCСУМ, т. 3, с. 15). Не засвідчене мабуть і в буковинських говірках 
(СБГ). 

Природно, що діалектні форми відбивають різні етапи процесу 
виникнення подвійного наголошування в усному мовленні (ЕСУМ, т. 3, 

с. 349). Наприклад, у західнополіських говірках (Волинська, Рівненська, деякі 
райони Брестської області Білорусі, окремі населені пункти у воєводстві 
Білосток Республіки Польщі) співіснують аж три варіанти мáбить, мабýти 

(СЗГ, т. 1, с. 299) і майбýти (СЗГ, т. 1, с. 301), які відбивають проміжні 
форми. 

За даними «Словника мови Тараса Шевченка», наш видатний поет ужив 
цей прислівник у своїх текстах 46 разів (СШ, т. 1, с. 388). Поетичні контексти 
не дають можливості однозначно стверджувати, як його наголошено, але 
логічно було б припустити, що мовлення поета зберігало акцентуацію, 
притаманну його рідному середньонаддніпрянському говору, тобто мáбуть: 
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Так ворожка поробила, / Щоб менше скучала, / Щоб, бач, ходя опівночі, / 
Спала й виглядала / Козаченка молодого, / Що торік покинув. / Обіщався 
вернутися, Та, мабуть, і згинув! (Ш., т. 1, с. 73–74); Всі гуляють. А де ж 
Гонта? / Чом він не гуляє? / Чому не п’є з козаками?/ Чому не співає?/ Нема 
його; тепер йому, / Мабуть, не до неї, / Не до співи (Ш., т. 1, с. 184); І за що 
мене карають, / Я й сама не знаю! / Мабуть, за те, що всякому / Служила, 
годила (Ш., т. 1, с. 317). 

Історія подвійного наголошування в прислівнику бáйдýже, як і в 
попередньому випадку, також пов’язана з тим, яку частину логічно вирізняли. 
«Етимологічний словник української мови» з покликанням на М. Фасмера 
трактує наведений прислівник як «власне українське складне утворення, 
структура якого тлумачиться як об’єднання наказового способу дієслова бай 
‘говори’ і дуже» (ЕСУМ, т. 1, с. 117); на користь давності такого поєднання 
свідчить дієслово байдýжити ‘вигадувати, розповідати небилиці’, яке й 
дотепер побутує в мовленні Львова (ЛЛ, 69). П. Білецький-Носенко 
зафіксував фактично подвійний наголос у прислівнику байдужъ (на першому 
складі в реєстровій статті, на другому – у наведеному нижче прикладі) поряд 
із його фонетичним варіантом байдуже з наголосом на останньому складі: 
Бáйдужъ! (байдужé) (межд.) «А винъ соби байдýжъ» (БН, с. 49). У 
«Малорусько-німецькому словарі» Є. Желехівського та С. Недільського 
наведено тільки байдýже (Жел., т. 1, с. 10), у словнику Б. Грінченка – три 
варіанти наголошування бáйдýжé (Г., т. 1, с. 20), які повторив у своєму 
«Етимологічно-семантичному словнику української мови» І. Огієнко 
(ECCУМ, т. 1, с. 113). У 60-х–80-х роках XX ст. частина лексикографів 
свідомо надавала перевагу варіанту з наголосом на другому складі, наводячи 
його першим: байдýже і бáйдуже (CН, с. 24; ОС, с. 40; УЛВН, с. 35). Саме з 
наголосом на другому складі цей прислівник переважає в поетичному 
мовленні XX ст. [Винницький 2002, с. 452]. СУМ фіксує подвійне 
наголошування як бáйдýже (СУМ, т. 1, с. 89) (принагідно зауважимо, що 
прикметник байдýжий має лише один наголос (CН, с. 24; ОС, с. 40; УЛВН, 
с. 35). Цікаво, що в похідному байдýжки і Є. Желехівський, і Б. Грінченко 
засвідчують наголос на другому складі (Жел., т. 1, с. 10; Г., т. 1, с. 20), а ось у 
буковинських говірках наголошують перший склад: бáйдужки (СБГ, с. 22). 

Ритмомелодичний малюнок текстів Шевченка засвідчує, що поет 
послідовно уживав байдýже: Всі оглухли – похилились / В кайданах … 
байдуже … / Ти смієшся, а я плачу, / Великий мій друже (Ш., т. 1, c. 284); 
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Попідтинню сіромаха / І днює й ночує; / Нема йому в світі хати; / Недоля 
жартує / Над старою головою, / А йому байдуже…/ Сяде собі, заспіває: / 
“Ой не шуми, луже!” (Ш., т. 1, с. 110). Водночас І. Огієнко помітив, що в 
окремих випадках поет наголошував байдужé [СШМ, с. 44], про що свідчать 
такі рядки: Само так / У нас у костяній коморі / Горить розумний той маяк, / 
А ми оливи наливаєм / Та байдуже собі співаєм – / Чи то в годину, чи в 
напасть (Ш., т. 2, с. 201).  

Лексикографічні праці другої половини XX ст. – початку XXI ст. 
послідовно відображають існування акцентуаційних варіантів такóж і 
тáкож (СН, с. 560; ОС, с. 555; РУС, т. 3, с. 431; УЛВН, с. 641); тáкóж (СУМ, 
т. 10, с. 23; Ж., с. 1134). Вони постали як результат злиття тако же, такъ же 
(ЕСУМ, т. 5, с. 505). Словники кінця XIX – початку XX ст. фіксують такóж 
(Жел., т. 2, с. 945; Г., т. 4, с. 243), водночас у «Малорусько-німецькому 
словарі» засвідчено й варіант тáкже (Жел., т. 2, с. 945). Зредукований у 
сполуці такъ же було втрачено, наголос залишився на прислівнику, що 
спричинило наголос на першому складі і в тáкож. Гуцульські говірки 
фіксують у значенні ‘також’ тáки і тáкіш (ГГ, с. 180); в останньому варіанті 
відбито перехід [о] в [і] в закритому складі. Отже, в західноукраїнському 
варіанті літературної мови XIX ст. функціонував варіант тáкож. Цей 

прислівник засвідчено лише один раз у прозі Шевченка (CШ, т. 2, с. 317). 

М. Погрібний у своєму “Словнику наголосів української літературної 
мови” (1964) навів воднóчас і водночáс (СН, с. 104), а у виданому через двадцять 
років “Орфоепічному словнику” – тільки воднóчас (ОС, с. 119), можливо, за 
аналогією до прислівників воднóраз, воднóсталь (ОС, с. 119); УЛВН надає 
перевагу варіанту з наголосом на останньому складі: водночáс і воднóчас 
(УЛВН, с. 116); тлумачні словники подають варіанти як рівноцінні: воднóчáс 

(СУМ, т. 1, с. 719; Ж., с. 160). Водночас не зафіксоване ні в Грінченка, ні в 
Желехівського. ЕСУМ трактує воднóчáс як “результат контамінації 
словосполучення в один час і прислівника одночáсно” (ЕСУМ, т. 1, с. 415). 

Привертає увагу історія подвійного наголошування у прислівнику 
зокрéмá. У «Малорусько-німецькому словарі» Є. Желехівського та 
С. Недільського (1886) засвідчено тільки зокрéма (слово записане через дефіс: 
з-окрéма) (Жел., т. 1, с. 312), що видається логічним з огляду на 
наголошування у прикметнику окрéмий; у словнику Б. Грінченка ця лексема 
відсутня. Одинадцятитомник засвідчує подвійне наголошування зокрéмá 

(СУМ, т. 3, с. 679). М. Погрібний у «Словнику наголосів» (1964) подає 
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зокрéма і зокремá (СН, с. 227) (так само наведено ці варіанти і в УЛВН, 
с. 249), але в «Орфоепічному словнику» (1984) наводить лише зокрéма (ОС, 
с. 243), відкидаючи попередню власну позицію і позицію укладачів 
«Словника української мови» в 11-ти т. ЕСУМ цієї лексеми не засвідчує. 
Оскільки слово за своїм походженням є книжним, до того ж новішого часу, то 
в діалектному мовленні воно не вживається. Не засвідчене воно і в Шевченка. 

Цікавою є історія подвійного наголошування в прислівнику зáвждú. Це 
запозичення з польської мови (ЕСУМ, т. 2, с. 217), що пояснює наголос на 
другому складі від кінця. У «Лексиконі» П. Беринди (1627) засвідчено 
Прúснω: ѹставúчнє, зáвжды (Б., с. 99). П. Білецький-Носенко подає зáвды, 

зáвжды, зáвгды (БН, с. 142). Словник Б. Грінченка (1907–1909) фіксує лише 
зáвжде і зáвжди (Г., т. 2, с. 15), «Малорусько-німецький словар» 
Є. Желехівського та С. Недільського (1886) – зáвжди (Жел., т. 2, с. 233), в 

І. Огієнка також тільки зáвжди (ЕССУМ, т. 2, с. 57). Напевно, з огляду на 
традиційність і поширеність такого наголосу М. Погрібний (1964) теж подає 
тільки зáвжди (СН, с. 184). Ця лексема не була притаманна лексиконові 
Шевченка. Як дослідив В. Винницький, у поезії XIX ст. це слово послідовно 
засвідчено з наголошеним першим складом, що поширилося й на поетичну 
практику XX ст. [Винницький 2002, с. 412].  

Подвійне наголошування зáвжди і завждú зафіксував уже «Російсько-

український словник» (1970): (РУС, т. 1, с. 171), СУМ подав зáвждú (т. 3 

(1972), с. 44), через рік словник-довідник «Українська літературна вимова і 
наголос» також кодифікував зáвжди і завждú (УЛВН, с. 203). М. Погрібний у 
своєму «Орфоепічному словнику» (1984) навів обидва варіанти, додавши 
ремарку: зáвжди і рідше – завждú (ОС, с. 202), хоча за двадцять років до того 
він наводив цей прислівник тільки з наголосом на першому складі. 

Проаналізувавши збірник текстів «Говори української мови» (К., 1977), 
В. Винницький виявив, що в діалектах української мови наголошування цього 
прислівника різне: у південно-східних говорах його вживають із наголосом на 
другому складі, у північних, зокрема волинсько-поліських та 
правобережнополіських говірках, – на першому, а в південнно-західних 
говорах він побутує з обома варіантами наголошування: у наддністрянських 
говірках – із наголосом на першому складі, у подільських – на другому 
[Винницький 2002, с. 412–413]. Автор підтримує висловлену М. Пилинським 
думку, що наголос на останньому складі у варіанті завждú виник під впливом 
наголосу у відповіднику російською мовою всегдá [Винницький 2002, с. 413]. 

mailto:lidahnatjuk@gmail.com


ISSN 2411-1562 

STUDIA LINGUISTICA, 2021. – Вип. 18: 55-69 

 
 

___________________________ 
 

© Гнатюк Л. П. [Гнатюк Л. П.], lidahnatjuk@gmail.com  
Акцентуаційна варіантність прислівників в українській літературній мові: діахронний вимір 

[Акцентуационная вариативность наречий в украинском литературном языке: диахронное измерение] 
(Українською / На укр. яз.) 

 

63 

Але якщо подивитися на цю ситуацію крізь призму історії української мови, 
то виявимо, що прислівник всегда був притаманний староукраїнській 
літературній мові: І. Огієнко подає всегдá (всéгда) з ремаркою «архаїчне» 
(ECCУМ, т. 1, с. 250); західнополіські говірки досі знають всі́ґди (CЗГ, т. 1, 

с. 78], а буковинські всігдá ‘завжди’ (СБГ, с. 64). CУМ фіксує з позначкою 
«діалектне» прислівники назавсігдú, назáвсідú (CУМ, т. 5, с. 87). На нашу 
думку, наголос на останньому складі у прислівнику завждú міг виникнути 
саме під впливом наведених діалектних форм. 

У 1959 році М. Рильський написав: «Суща біда у нас і з наголосами. 
Чомусь узяли собі в голову наші поети, що слово завжди має наголос на 
останньому складі – завжди́, і коли їм треба наголосу на першому складі, то 
вони соромливо уникають нормального зáвжди (див. словники Грінченка, 
Уманця і Спілки, Російсько-український словник АН УРСР 1948 р.) і 
вдаються до «спасенного», на їх думку, завше» [Рильський 1975, с. 265]. 

У другій половині XX – на початку XXI ст. лексикографічні джерела 
фіксують групу прислівників, які мають наголос і на корені, і на прийменнику 
на-: нáвскач і навскáч (CН, с. 314; ОС, с. 349; УЛВН, с. 345), нáвскáч (СУМ, 
т. 5, с. 42; Ж., с. 577); нáвкіс і навкіс́ (CН, с. 313; ОС, с. 348; УЛВН, с. 345), 

нáвкі́с (СУМ, т. 5, с. 36; Ж., с. 577); нáвскіс і навскіс́ (CН, с. 314; ОС, с. 349; 

УЛВН, с. 345), нáвскіс́ (СУМ, т. 5, с. 42; Ж., с. 577]; наголó і нáголо (СН, 
с. 315; ОС, с. 350; УЛВН, с. 346), нáголó (CУМ, т. 5, с. 52; Ж., с. 579); нáдвоє і 
надвóє (CН, с. 316; ОС, с. 351; УЛВН, с. 347), нáдвóє (СУМ, т. 5, с. 64; Ж., 
с. 581); нáкотом і накóтом (СН, с. 320; УЛВН, с. 352), нáкóтом (СУМ, т. 5, 

с. 109; Ж., с. 590); нáкрúво (CУМ, т. 5, с. 112; Ж., с. 591); нáрівні і нарі́вні (СН, 
с. 325; ОС, с. 359; УЛВН – тільки нарів́ні, с. 357), нáрі́вні (СУМ, т. 5, с. 171; 

Ж., с. 602); нахрáпом і нáхрапом (ОС, с. 364; УЛВН, с. 362; у СН, с. 330 – 

тільки нахрáпом), нáхрáпом (СУМ, т. 5, с. 230; Ж., с. 613).  

З наведених вище лексем у «Малорусько-німецькому словнику» 

Є. Желехівського і С. Недільського з подвійним наголосом засвідчено тільки 
нáхрáпом (Жел., т. 1, с. 499); у решті випадків зафіксовано акцент переважно 
на корені: навкіс́, навкóси (Жел., т. 1, с. 476) і навскі́с, навскóси (Жел., т. 1, 

с. 469), навскáч (Жел., т. 1, с. 469), нагóло у двох значеннях: 1) як відповідник 
до nackt; 2) як відповідник до im ganzen und grossen, insgesamt (Жел., т. 1, 

с. 471); накрúво (Жел., т. 1, с. 481). П. Білецький-Носенко подав із кореневим 
наголосом нарúвни з перекладом російською «наравнѣ, вровень» (БН, с. 238). 

У «Малорусько-німецькому словнику» в прислівнику нарівні на допомогою 
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наголосів розрізнено відтінки у його значенні: нарівні́ як відповідник до gleich 

(приклад ~ з землею der Erde gleich) і на рів́ни мати що (кого) gleichachten 

(Жел., т. 1, с. 490). У словнику Б. Грінченка з подвійним наголошуванням 
наведено тільки нáкрúво (Г., т. 2, с. 496); з кореневим – навскáч (Г., т. 2, 

с. 473), навкіс́ поряд із навкосú (Г., т. 2, с. 471), навскі́с поряд із навскосú (Г., 
т. 2, с. 473), надвóє (Г., т. 2, с. 480), нахрáпом (Г., т. 2, с. 532); з наголосом на 
суфіксі – наголó «всѣ совершенно» (Г., т. 2, с. 477), з префіксальним 
наголошуванням – лише нáрівні (Г., т. 2, с. 496). ЕСУМ трактує нáхрáпом як 
«запозичення з російської мови; р. нахрáпом є формою орудного відмінка від 
нахрáп ‘нахабство, насильство’…» (ЕСУМ, т. 4, с. 52).  

Отже, бачимо як спільні, так і відмінні риси в західноукраїнському та 
східноукраїнському наголошуванні тих самих прислівників, але впадає в око 
те, що словники XIX ст. засвідчують переважно кореневий наголос (лише в 
окремих випадках – акцент на префіксі на- чи подвійне наголошування) у тих 
прислівниках, які вже у XX ст. зафіксовані як акцентуаційні варіанти – з 
наголосом на корені та на префіксі. За спостереженням В. Вінницького, у 
поезії XX ст. прислівники навкіс, надвоє поширені саме з кореневим 
наголошуванням [Винницький 2002, с. 416, 428], а наголо – із суфіксальним 
[Винницький 2002, с. 443]. 

Як зауважував свого часу ще Л. Булаховський, відтягування наголосу 
на префікс має глибоке історичне підґрунтя [Винницький 2002, с. 416]. Про 
те, що воно було притаманне українській мові кінця XVII – початку XVIII ст., 
промовисто свідчать частково проакцентовані «Приповісті посполиті» 
К. Зіновієва: Едному нε разодратисѧ нáдвоє (З., с. 223); Добро нε нáдовго (З., 
с. 221); Нε нáдовго стары(и) жεни(т)сѧ (З., с. 236). У пареміях, зафіксованих 
у цій пам’ятці, привертає увагу і явище відтягування наголосу на 
прийменник: Бю(т) нε нá лихо ýчать (З., с. 216); Ещε и то(и) нε по(и)мавъ б͠га 
зá бороду (З., с. 223); Лѣто нá zыму робить (З., с. 231); Лихо не пó дεрεву 
ходи(т), т(ы)лко пó людях (З., с. 232). Отже, перехід наголосу з кореня на 
прийменник на- у наведеній вище групі прислівників – явище, історично 
зумовлене внутрішньоструктурними особливостями української мови. 
Варіанти прислівників з наголошеним префіксом набули поширення поряд з 
існуванням варіантів із кореневим наголошуванням. 

За розглянутою вище моделлю подвійне наголошування закріпилося і в 
омонімах: 1) дочúста і дóчиста (СН, с. 164; ОС, с. 179; УЛВН, с. 178), 

дóчúста ‘повністю, цілком, усе’ (CУМ, т. 2, с. 400; Ж., с. 252) та 2) дóчиста і 
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дочистá (СН, с. 164; ОС, с. 179; УЛВН, с. 178), дóчистá ‘до повної чистоти’ 
(СУМ, т. 2, с. 400; Ж., с. 252). Перший із наведених прислівників, як свідчить 
ритмомелодика, Т. Шевченко вживав із кореневим наголошуванням: Хіба 
самому написать / Таки посланіє до себе, / Та все дочиста розказать, / Усе, 
що треба, що й не треба (Ш., т. 2, с. 199). У словнику Б. Грінченка цю 
лексему проте подано з наголосом на префіксі: дóчиста «совершенно все» 

(Гр., т. 1, с. 437). На жаль, словник Є. Желехівського її не наводить. 
В окремих випадках засвідчено подвійне наголошування і в прислівниках 

із префіксами за-, над-, по-: зáтишно і затúшно (СН, с. 208; УЛВН, с. 228; ОС, 
с. 224 – із ремаркою «рідше затúшно»), зáтúшно (СУМ, т. 3, с. 350; Ж., с. 340); 

нáдвечір і надвéчір (ОС, с. 351; УЛВН, с. 347; у СН, с. 315 – тільки нáдвечір), 
нáдвéчір (СУМ, т. 5, с. 63; Ж., с. 581); пóсýху (СУМ, т. 7, с. 391; Ж., с. 849; у СН і 
ОС не зафіксовано). Б. Грінченко навів зáтúшно (Г., т. 2, с. 107), але тільки 
нáдвечір (Г., т. 2, с. 480); у Є. Желехівського з подвійним наголосом засвідчено 
лише прикметник зáтúшний (Жел., т. 1, с. 275); на цій підставі можна 
припустити, що варіантне наголошування було властиве й похідному 
прислівнику. Як показав В. Винницький, поети XX ст. надають перевагу 
кореневому наголошуванню у прислівнику надвéчір [Винницький 2002, с. 422] і 
префіксальному – зáтишно [Винницький 2002, с. 428].  

Якщо прислівник має два префікси, то в одному з варіантів акцент може 
відтягуватися на той префікс, який ближче до кореня: навпóперéк (СУМ, т. 5, 

с. 41; Ж., с. 599) і напóперéк (СУМ, т. 5, с. 41); у словнику за ред. 
В. Жайворонка – тільки напóперек (Ж., с. 599); у Є. Желехівського наголос 
зовсім інший: напопéрек (Жел., т. 1, с. 487), саме з таким акцентом цей 
прислівник функціонує і дотепер у буковинських говірках (СБГ, с. 317); 

наприкінці́ і напрúкінці (CН, с. 324; ОС, с. 358; УЛВН, с. 356; Ж., с. 600), 

напрúкінці́ (СУМ, т. 5, с. 160); насýпротú і насýпротúв із позначками «рідко», 
«розмовне» (CУМ, т. 5, с. 210), але у словнику за ред. В. Жайворонка – інші 
варіанти: насýпрóти і насýпрóтив (Ж., с. 609), у Погрібного тільки насýпроти 
(ОС, с. 362), як і в Є. Желехівського: насýпроти(в) (Жел., т. 1, с. 496). Цікаво, 
що в західнополіських говірках функціонують фонетичні варіанти 
навпоперекі́ і наповперекі́ ‘навпаки; прямо протилежно до чогось’ (СЗГ, т. 1, 

с. 329, 337), а також прислівник напоперекú ‘навпроти’ (СЗГ, т. 1, с. 337), що 
ще раз переконливо свідчить про рухомість українського наголосу. 

Подвійне наголошування зафіксоване у притьмá і прúтьма, притьмóм і 
прúтьмом (CН, с. 450; ОС, с. 467; УЛВН, с. 513); П. Білецький-Носенко 
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наводить притьмóм (БН, с. 301); Б. Грінченко, подавши варіанти притьмá і 
притьмóм, надав перевагу першому з них (Гр., т. 3, с. 448); в академічних 
словниках натрапляємо на прúтьмá і прúтьмóм (CУМ, т. 8, с. 77; Ж., с. 893). 

Багатозначність прислівника (до того ж за наявності фонетичних варіантів) 
переконливо свідчить на користь його давнього походження: ‘1. Дуже 
швидко, поспіхом. 2. Обов’язково, неодмінно. 3. Настирливо, наполегливо. 
4. Дуже, надзвичайно’ (Ж., с. 893). ЕСУМ наводить прúтьмóм і прúтьмá як 
похідне утворення від *прить ‘швидкість, прудкість’ (пор. рос. прыть) 

(ЕСУМ, т. 4, с. 582). Давність походження пояснює співіснування й дотепер 
наведених вище варіантів, причому в поезії XX ст. засвідчено подвійний 
наголос [Винницький 2002, с. 465]. Шевченко вживав прислівник притьмом 

тільки у прозі (СШ, т. 2, с. 161), тому неможливо визначити, як він його 
наголошував. Переважної більшості інших наведених вище прислівників у 
текстах поета не засвідчено. 

В окремих випадках має місце наголошування і кореня, і кінцевого 
суфікса: неспóвнá (СУМ, т. 5, с. 386; Ж., с. 636), у Є. Желехівського – тільки 
неспóвна (Жел., т. 1, с. 524), у Б. Грінченка – спóвна (Г., т. 4, с. 181); спóвна і 
сповнá (СН, с. 540; ОС, с. 538; УЛВН, с. 621), спóвнá (СУМ, т. 9, с. 551; Ж., 
с. 1088]. Поети XX ст. надають перевагу суфіксальному наголошуванню 
цього прислівника [Винницький 2002, с. 444].  

Є підстави говорити про певну неусталеність наголосу в окремих 
прислівниках: знáскоку (CН, с. 225; ОС, с. 240; УЛВН, с. 246), у СУМ – тільки 
знаскóку (СУМ, т. 3, с. 642), у Є. Желехівського і Б. Грінченка – знаскóка (Жел., 
т. 1, с. 309; Г., т. 2, с. 170); очевидно, з огляду на це, «Словник української мови» 
за ред. В. Жайворонка подає подвійне наголошування знáскóку (Ж., с. 380). 

Лише з одним наголосом СУМ засвідчує назáвжди (CУМ, т. 5, с. 87], так само 
було в Б. Грінченка (Г., т. 2, с. 488), можливо, орієнтуючись на це, М. Погрібний 
у 1964 р. теж подав назáвжди (CН, с. 318), проте через двадцять років навів 
варіанти назáвжди і назавждú з приміткою «рідше» (ОС, с. 353). З подвійним 
наголосом зафіксували цей прислівник і словник-довідник «Українська 
літературна вимова і наголос» (1973), і найновіший «Словник української мови» 
(2012): назáвждú (УЛВН, с. 350; Ж., с. 586). 

В окремих випадках лексикографічні праці демонструють відмінність 
не тільки в наявності / відсутності подвійного наголошування у прислівниках, 
а й різний наголос у тому випадку, якщо він один (при цьому частина 
словників наведених нижче прислівників просто не подає): спроквóла 
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(ЕССУМ, т. 4, с. 302; СУМ, т. 9, с. 604), у «Малорусько-німецькому словарі» 
– спровóла як відповідник до langsam (Жел., т. 2, с. 910); спрокволá (Г., т. 4, 

с. 190; ОС, с. 540), спроквóлá (Ж., с. 1094). ЕСУМ подає спроквóлá поряд із 
спроквóлу, відсилаючи до квóли (ЕСУМ, т. 5, с. 384), що означало ‘повільно’ і 
було результатом стягнення прийменникового виразу *къ воли з первісним 
значенням ‘як хочеться, вільно, без примусу’ (ЕСУМ, т. 2, с. 419]. У 
поетичній практиці XX ст., як дослідив В. Винницький, домінує суфіксальний 
наголос [Винницький 2002, с. 444]. 

В. Винницький показав, що в поетичному мовленні окремі прислівники 
вжито з наголосом, відмінним від нормативного [Винницький 2002], що може 
підтримувати тенденцію до розширення кола акцентуаційних варіантів 
прислівників. 

Отже, акцентуаційні варіанти прислівників у сучасній українській 
літературній мові постали як наслідок тривалого історичного розвитку, де 
мали місце і взаємодія вже засвідчених лексикографічними працями XIX ст. 
варіантів, і вплив діалектів, і аналогія. Подвійне наголошування деяких 
прислівників існувало впродовж століть на західноукраїнських і 
східноукраїнських територіях, що підтверджують зокрема словники XIX ст. У 
лексикографічній практиці XX ст. засвідчено певну непослідовність у 
кодифікації окремих прислівників, що було зумовлене і тогочасною мовною 
практикою, і лінгвістичними уявленнями, уподобаннями чи ваганнями 
укладачів орфоепічних і тлумачних словників. Процеси, пов’язані з 
виникненням акцентуаційних варіантів прислівників, тривають.  
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Статтю присвячено аналізу перспектив взаємодії нанотехнології й 
прикладної лінгвістики у сфері функціонування інформації в автоматизованих 
наносистемах різних типів, зокрема використанню лексичних одиниць 
семантичного поля – «нанотехнології», обстеженню стану лексикографічних і 
термінографічних джерел професійної мови в області нанотехнології і 
наноіндустрії в загальній системі інформаційної безпеки держави. 

Сучасна інформаційна безпека формується на мікро- і нанорівнях, що сприяє 
знаходженню нових рішень з численними можливостями цивільного і військового 
застосування. Авторки доводять, що розроблення сучасних нанотехнологічних 
засобів дозволяє отримати потенціал, що може бути порівняним за фактором 
руйнівності з ударною міццю зброї масового ураження. Однією з найбільш 
жахливих перспектив є поява нанороботів з елементами колективного розуму, що 
могли б використовувати навколишнє середовище для відтворення собі подібних 
машин. У цьому ракурсі створювані нанотехнології виступають як новий клас 
озброєнь. Отже, виникає нагальна необхідність дослідження всієї парадигми 
нанотехнологій задля з’ясування позитивних і негативних наслідків їх 
використання, зокрема здійснення аналізу терміносистеми нанотехнологій і 
наноматеріалів, дослідження механізмів її формування, виявлення основних 
особливостей термінів. Актуальним вважається застосування прикладних 
можливостей лінгвістики за напрямками лінгвістичного забезпечення 
функціонування інформації в автоматизованих наносистемах різних типів. Саме 
лінгвістичне забезпечення (визначення мови представлення і управління 
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інформацією) є сполучною ланкою між «природним» та інформаційним 
середовищем. 

Ключові слова: нанотехнологія, прикладна лінгвістика, наноіндустрія, 
лінгвокібернетика, мововедення, когнітивна лінгвістика, безпека держави, 
кіберфізичні системи 
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The article deals with analyses of prospects for relationship between 

nanotechnology and applied linguistics in the field of information functioning in 

automated nanosystems of various types, including the use of lexical units of the semantic 

field – nanotechnology; to review the state of lexicographic and terminological sources of 

professional language in the field of nanotechnology and nanotechnology industry in the 

general system of information security of the state.  

Modern information security is formed at the micro- and nano-levels, which 

contributes to finding new solutions with numerous possibilities of civil and military 

application. The authors prove that the development of modern nanotechnological devices 

allows to obtain a potential that might be compared with the factor of ruinability of the 

mass destruction weapon. One of the most frightening prospects is the emergence of 

nanorobots with elements of collective intelligence, which could use the natural 

environment for the creation of similar machines. From this perspective, the modern 

nanotechnologies are a new class of armaments. Therefore, there is a general need to 

investigate the whole paradigm of nanotechnology in order to identify positive and 

negative effects of their use, in particular, in the field of the analysis of nanotechnology 

and nanomaterials’ therminosystems, examination of the mechanisms of their formation, 

identification of the main features of the terms. The linguistic support (determining the 

language of representation and information management) is a link between the "natural" 

and the information environment.  
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ФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 
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Статья посвящена анализу перспектив взаимодействия нанотехнологии и 
прикладной лингвистики в сфере функционирования информации в 
автоматизированных наносистемах различных типов, а именно использованию 
лексических единиц семантического поля – «нанотехнологии», обследованию 
состояния лексикографических и терминологических источников 
профессионального языка в области нанотехнологии и наноиндустрии в общей 
системе информационной безопасности государства. 

Современная информационная безопасность формируется на микро- и 
наноуровнях, что способствует появлению новых решений с многочисленными 
возможностями гражданского и военного применения. Выдвигаются 
доказательства того, что разработка современных нанотехнологических средств 
позволяет получить потенциал, сопоставимый по фактору разрушительности с 
ударной мощью оружия массового поражения. Одной из самых неприятных 
возможностей является появление нанороботов с элементами коллективного 
разума, которые могли бы использовать окружающую среду для воспроизводства 
себе подобных машин. В этом ракурсе создаваемые нанотехнологии выступают 
как новый класс вооружений. Следовательно, возникает настоятельная 
необходимость исследования всей парадигмы нанотехнологий для выяснения 
позитивных и негативных последствий их использования, в частности 
осуществления анализа терминосистемы нанотехнологий и наноматериалов, 
исследования механизмов её формирования, выявления основных особенностей 
терминов. Актуальным считается применение прикладных возможностей 
лингвистики по направлениям лингвистического обеспечения функционирования 
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информации в автоматизированных наносистемах различных типов. Именно 
лингвистическое обеспечение (определение языка представления и управления 
информацией) является связующим звеном между «естественной» и 
информационной средой. 

Ключевые слова: нанотехнология, прикладная лингвистика, наноиндустрия, 
лингвокибернетика, языковедение, когнитивная лингвистика, безопасность 
государства, кибер-физические системы. 

 

Вступ. Науково-технічна революція (далі – НТР) другої половини 
ХХ століття сприяла якісному реформуванню продуктивних сил на основі 
перетворення науки на провідний чинник розвитку громадського 
виробництва. НТР виникла під впливом наукових і технічних відкриттів  

ХХ століття та зумовила високі вимоги до рівня освіти, кваліфікації, 
культури, організованості й відповідальності працівників. Кінець 
ХХ століття означений початком Третьої науково-технічної революції, 
пов’язаної з виникненням нанотехнології.  

Перші ідеї щодо можливого використання нанотехнології з`явилися 
ще в сімдесяті роки минулого століття в Японії і США. Так, у 1974  році на 
конференції Японського суспільства точного машинобудування Норіо 
Танігучи запропонував метод оброблення матеріалів із надвисокою 
(нанометровою) точністю [Taniguchi 1974]. На початку 1980-х років у книзі 
«Машини творення: прийдешня ера нанотехнології» К.  Е. Дрекслер 

обґрунтував потенціал молекулярних машин і можливості контролю над 
синтезом складних речовин як нанотехнології – «очікуваної технології 
виробництва, орієнтованої на дешеве отримання пристроїв і речовин із 
заздалегідь заданою атомарною структурою» [Drexler  1986]. Наукові 
дослідження цієї проблеми вчений представив через рік у праці 
«Наносистеми» [Ratner 2006], де обґрунтував зв'язок наномашин із 
законами фізики, хімії, і квантової механіки, запропонувавши 
використовувати для створення атомних пристроїв вуглець, а як допоміжні 
елементи – водень, азот, кисень, фосфор, кремній і германій. А через п'ять 
років у книзі «Механізми створення» [Drexler 1994] описав фізичні 
принципи систем молекулярного виробництва нанотехнології, що можуть 
оперувати окремими атомами.  

У 30-х рр. ХХ століття була виявлена структура атома, з'ясовано, що 
він складається з ядра, навколо якого обертаються з великою швидкістю 
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електрони, що несуть електрику; в результаті з'явилася новітня фізична 
теорія – квантова фізика. Це була революція в  історії розвитку фізики, вона 
поглибила уявлення вчених про матеріальний світ. Раніше дослідження 
велися на рівні речовини, пізніше – на рівні атома, після відкриття 
структури атома і створення квантової фізики вони перейшли на рівень 
елементарних частинок. Цей революційний розвиток фізичної теорії значно 
підвищив здатність людства використовувати і перетворювати 
матеріальний світ. Найяскравіший вираз наукової революції ХХ  століття, 
атомні винаходи [Широкорад 2005], що стали результатом появи нових 
технологій та, відповідно нової науки. Але найголовніше – змінили 
геополітичне обличчя світу, де фундаментальні дисципліни 
сконцентрувалися навколо таких дисциплін, як нанофізика, нанохімія, 
нанобіологія, наногеноміка, теоретична наномедицина, наногеологія, 
наноелектроніка, квантова інформатика тощо.  

Термін «нанотехнологія» об’єднав два поняття – «нано» і 
«технологія». Префікс «нано» у назві фундаментальних дисциплін означає, 
що всі вони досліджують світ матеріальних структур і процесів, 
співмасштабних із нанометром, тобто з однією мільярдною часткою метра. 
Поняття «технологія» (грецьк. techne – мистецтво, майстерність, уміння + 

logos – наука) означає сукупність методів обробки, виготовлення, зміни 
стану (властивостей, форми) первинної сировини в процесі виробницт ва 
кінцевої продукції [Ratner 2006]. 

Нанотехнологія дозволяє здійснювати маніпуляції з речовиною з 
точністю 1 нанометр (I нм = 10 ~9 м, одна мільярдна частина метра), що 
означає можливість керування процесами в атомарному й молекулярному 
масштабі. На цьому рівні розмірів зникають межі не лише між звичними 
основними напрямами науки (фізика, хімія, біологія), але навіть і між їх 
прикладними або суміжними розділами (типу матеріалознавства, механіки, 
електроніки, генетики й нейробіології) [Мовчан 2008].  

У даний час термін «нанотехнологія» має низку дефініцій: 
«Нанотехнологія − дослідження і технологічні розробки на атомному, 
молекулярному чи макромолекулярному рівнях у шкалі розмірів приблизно 
від 1 до 100 нм, що проводяться для одержання фундаментальних знань 
про природу явищ та властивостей матеріалів у наношкалі, а також для 
створення і використання структур, приладів і систем, що набувають нових 
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якостей завдяки своїм маленьким розмірам. Нанотехнологічні дослідження 
та розробки включають контрольовані маніпуляції нанорозмірними 
структурами та їхню інтеграцію в більш великі компоненти, системи й 
архітектури» [Эрлих 2011].  

«Нанотехнологія – сукупність наукових знань, способів і засобів 
спрямованого регульованого складання (синтезу) з окремих атомів і 
молекул різних речовин, матеріалів та виробів із лінійним розміром 
елементів структури до 100 нм (1 нм=10-9 м; 1 нм=10 Å)» [Мовчан 2010] та 
інші. Але справедливо відзначити, що для системного розвитку всієї 
інфраструктури наноіндустрії необхідно перш за все впорядку вання 
термінології. Необхідно визначити напрями взаємодії між нанотехнологією 
і лінгвістикою і, в першу чергу, лексичні одиниці семантичного поля – 

"нанотехнології". 
Четверта промислова революція стала новим напрямом розвитку: 

проведена інтеграція фізичних і матеріальних світів з віртуальними 
інформаційними технологіями. У результаті чого з'являються нові типи 
систем – кіберфізичні системи [Широкорад 2005]. Якщо раніше фахівці з 
інформаційної безпеки мали справу з захистом комп'ютерних систем, до 
яких можна віднести і мобільні пристрої, то тепер до них додалися ще 
фізичні пристрої, які принесли нові проблеми забезпечення інформаційної 
безпеки. І інтеграція даного типу систем в критично важливі галузі: атомну 
енергетику, хімічну промисловість, охорону здоров'я, потребує вирішення 
питання забезпечення кібербезпеки.  

Метою нашого дослідження є обґрунтування напрямів інтегрування 
лінгвістичного знання у сферу нанотехнології.  

Сьогоднішні наукові пошуки здійснюються на межі наук, маргінальні 
дослідження призводять до найвірогідніших результатів. Ця 
міждисциплінарність й забезпечує схожість дослідницьких підходів у сфері 
нанотехнологій та суміжних лінгвістичних наук (наприклад, 
лінгвопрагматики, лінгвокогнітології, психолінгвістики, математичної 
лінгвістики тощо), що реалізується за такими параметрами:  

1. Міждисциплінарний підхід до наукових пошуків, зумовленість 
методів дослідження системним підходом.  

2.  Інтеграція знань і дослідницьких підходів. 
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3. Залучення до наукових пошуків фахівців різних наукових 
галузей. Наприклад, нанотехнологія об'єднує фахівців і дослідників в 
області фізики, хімії, медицини, біології, математики, соціології, тощо.  

4. Нанотехнологія, подібно до лінгвістики, передбачає проблемно-

, а не наочно-орієнтовані дослідження. І нанотехнологія, і лінгвістика 
пов'язані із процесами моделювання, але для різних цілей. Провідним 
принципом нанотехнології є самовідтворювання аналогічного механізму 
іншого масштабу. Лінгвістика розглядає питання моделі різних 
комунікативних одиниць – від слова до дискурсу. 

На порядку денному – забезпечення лінгвістичного супроводу 
наноіндустрії. Взаємодія фахівців цих наукових галузей може 
здійснюватися за різними напрямками, зокрема нагальним питанням є 
термінологічне забезпечення нанотехнології та наноіндустрії. Вирішити це 
питання можливо за умови створення:  

−термінологічної бази даних нанотехнології та наноіндустрії;  
− оформлення метамови цих напрямів;  
−тлумачного науково-технічного словника з контекстним супроводом 

кількома мовами;  
− різних типів електронних словників: одномовних тлумачних 

словників і тезаурусів, двомовних і багатомовних перекладних галузевих 
словників;  

− системи автоматизованого перекладу (з різним ступенем 
автоматизованості);  

− навчальних програм, орієнтованих на розвинення у здобувачів 
освіти іншомовних вербальних компетенцій в області професійної 
комунікації за напрямом «Нанотехнології, наноіндустрія».  

Усі ці кроки допоможуть уникнути різного тлумачення термінів у 
процесі роботи над нанопроєктами, а також забезпечать підґрунтя 
лінгвістичної освіти й професійної комунікації майбутніх фахівців у сфері 
наноіндустрії. 

Означеними заходами взаємодія між нанотехнологією і лінгвістикою 
не вичерпується. Згідно прогнозам, «саме розвиток нанотехнологій 
визначає зовнішність XXI століття, подібно до того, як відкриття атомної 
енергії, винахід лазера і транзистора визначили зовнішність XX  сторіччя» 
[Эрлих 2011]. Як відзначають експерти [Уайтсайдс 2002], нанотехнології 
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призведуть до революції у сфері маніпулюванні матерією, так само, як це 
зробили комп'ютери у сфері інформації.  

Наприклад, сьогодні актуальності набуває питання щодо управління 
зондовим мікроскопом, що дозволяє спостерігати за нанооб'єктами і 
пересувати їх. У 1985 році в США був отриманий патент щодо можливого 
перенесення атомів із вістря зонду СТМ на зразок. Атомно -силова 
мікроскопія (АСМ) була розроблена Г.  Биннігом і Г. Рорером, яким за ці 
дослідження в 1986 році була присуджена Нобелівська премія [Черницька 
2013]. Створення атомно-силового мікроскопа, здатного відчувати сили 
тяжіння і відштовхування, що виникають між окремими атомами, дало 
можливість, нарешті, «побачити» нанооб’єкти й «доторкнутися» до ни х. 
Управління мікроскопом можливо за умови мовного супроводу, що 
безпосередньо пов'язане з розробкою автоматизованих систем 
розпізнавання і розуміння мови. Наприклад, у Франції вже були пущені в 
експлуатацію мікроскопи, керовані голосом, коли команди мікро скопу 
давав комп'ютер, запрограмований на голос хірурга, який проводить 
операцію [Уайтсайдс 2002]. 

Комп’ютеризація інформаційної сфери стимулювала розвиток нової 
сфери прикладної лінгвістики – комп’ютерної, що передбачає лінгвістичне 
забезпечення функціонування інформації в автоматизованих системах 
різних типів. 

Підвищення ефективності мовного інтерфейсу взаємодії з 
автоматизованими пристроями можливо за умови збільшення пропускної 
спроможності при введенні даних у пристрій під час виконання завдань, 
коли очі і руки оператора зайняті, у спеціальному середовищі (наприклад, 
за наявності радіаційного випромінювання).  

Сучасні системи розпізнавання мови (у тому числі й військового 
призначення) включають різні мовні рівні, кожен з яких несе своє 
функціональне навантаження: акустичний, параметричний, лексичний, 
синтаксичний, семантичний і прагматичний.  

Розпізнавання мови, засноване на аналізі акустичного сигналу, 
вимагає докладної акустичної характеристики сигналу. Ідентифікація 
конкретних слів потребує виділення всередині узагальнених класів 
додаткових фонетичних підкласів, так що в остаточному вигляді ієрархія 
фонетичних класів має форму бінарного дерева рішень. Виходячи з наявної 
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узагальненої класифікації, пропонується процедура побудови 
оптимального дерева рішень. 

Лінгвістичний процесор здійснює діалогову взаємодію з 
користувачем (експертом) на природній для нього мові (природна мова, 
професійна мова, мова графіки, тощо).  

Призначення компонентів взаємодії полягає в наступному:  
по-перше, організувати діалог користувач – експертна система, тобто 

розподілити функції учасників спілкування в ході кооперативного рішення 
завдання;  

по-друге, обробити окреме повідомлення з урахуванням поточного 
стану діалогу, тобто здійснити перетворення повідомлення із 
природомовної форми у форму внутрішнього уявлення. 

Функціонування автоматизованої системи потребує низки 
найсучасніших лінгвотехнологічних знань:  

− про процес рішення задачі, тобто знання, що використовує при 
управлінні інтерпретатор;  

− про мову спілкування і спосіб організації діалогу, використовувані 
лінгвістичним процесором;  

− про спосіб уявлення і модифікації знань, використовувані 
компонентою надбання знань;  

− щодо управління, використовувані пояснювальною компонентою 
(структурні знання). 

Вимоги до мовного супроводу нанотехнологічного процесу зумовлені 
такими чинниками:  

− завданнями нанотехнологічного процесу, визначеними способами і 
методами рішення; 

−вимогами до мови спілкування і організації діалогу;  

− обмеженнями щодо кількості результатів і способів їх отримання;  
− ступенем спільності/конкретності знань про проблемну область, що 

доступна користувачеві.  
Таким чином, лінгвокібернетика як наука про загальні закони 

отримання, зберігання, передачі і перетворення лінгвістичної інформації в 
складних керованих системах, охоплює не тільки технічні, але також і 
будь-які біологічні і соціальні системи.  
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Лінгвокібернетичні системи майбутнього, що призначені для 
виконання широкого класу функцій управління і реалізовуються за 
допомогою електронно-обчислювальної машини, мають низку 
особливостей, що можуть бути співвіднесені з властивостями систем 
управління, що є притаманними живим організмам.  

Існуючі сьогодні пристрої багато в чому поступаються людині, хоча й 
починають перебирати деякі функції інтелекту людини. Сучасними 
електронно-обчислювальними машинами (ЕОМ) може сприйматися і 
перероблятися різна інформація (числова, символьна), у тому числі й 
інформація, необхідна для створення образів навколишнього світу.  

У зв'язку з цим особливого значення набуває галузь кібернетики - 

мововедення, яка пов'язана з мовою, розвиток якої активізується 
просунутим рівнем нових інформаційних технологій.  

При конструюванні нанокомп'ютерів вирішуються завдання, що 
передбачать розподіл функцій нейронів у процесі мислення, а, отже, і 
мовних операцій. Використання лінгвістичних підходів до вирішення цієї 
проблеми сприятиме розвитку когнітивної лінгвістики як інтегральної 
науки про когнітивні процеси у свідомості людини, що забезпечують 
оперативне мислення та пізнання світу, а когнітивні механізми та 
структури людської свідомості досліджує через мовні явища.  

Розвинення й впровадження в практику нанотехнології може 
забезпечити прогрес в усіх сферах життєдіяльності людини. Можна з 
упевненістю стверджувати, що в цьому столітті нанотехнологія стане 
стратегічним напрямом розвитку науки і техніки, що зажадає 
фундаментальної перебудови існуючих технологій виробництва 
промислових виробів, лікарських препаратів, систем озброєння й тощо, а 
також зумовить глибокі перетворення в організації систем 
енергопостачання, охороні довкілля, транспорті, зв'язку, обчислювальній 
техніці [Черницька 2013]. 

Розроблення нанокомп'ютерів передбачає міждисциплінраний підхід, 
зокрема інтегрування таких напрямів:  

˗ біоінформатики;  
˗ нейроінформатики; 
˗ розпізнавання слухових і зорових образів;  
˗ когнітивної психології;  

mailto:zaochneviddilennya@gmail.com
mailto:iktonaz@gmail.com


ISSN 2411-1562 

STUDIA LINGUISTICA, 2021. – Vol. 18 : 70-82 

 
 

___________________________ 
 

© Komarova L. O. [Komarova L. O.], zaochneviddilennya@gmail.com 

Doroshenko T. V. [Doroshenko T. V.], iktonaz@gmail.com 

Problems of Linguistic Support of Nanotechnology Cybernetik Systems in the General System of National 

State Security [Problemy lingvistychnogo zabezpechennja kiberfizychnyh system nanotehnologij v zagal'nij 

systemi nacional'noi' bezpeky derzhavy] (in Ukrainian) 
 

80 

˗ штучного інтелекту;  
˗ нейрофізіології; 
˗ нейролінгвістики; 
˗ лінгвокібернетики.  

Таке інтегрування зумовлено тим, що «в рамках біоінформаційного 
наукового напряму передбачається розроблення й розвинення 
біоінформаційних технологій для виробництва біокомп'ютерних 
антропоморфних засобів» [Зеленін 2015]. Такі біокомп'ютери (суміщені з 
організмом людини штучні засоби) здатні, наприклад, до навчання, можуть 
бути створені на основі складних молекулярних структур і наноструктур із 
реалізацією навчання по алгоритмах навчання штучних нейтронних мереж.  

Біоінформаційні знання дозволять розробити і створити принципово 
нові засоби, що забезпечують, наприклад, ефективний розвиток і 
функціонування когнітивною рефлексією та інших, зокрема, можливо 
нових систем людини [Хельтье 2015].  

Даний підхід, природно, включає облік лінгвокогнітивного механізму 
отримання, зберігання, перероблення й передавання мовних образів у 
процесі мововідтворення і мовосприймання вербальної інформації.  

Таким чином, принципове значення для розвинення підходів щодо 
створення нанокомп'ютерів має розроблення моделі функціонування 
нейтронних мереж на рівні мововідтворення і мовосприймання, а також 
кодування-декодування семантичної інформації [Зеленін 2015].  

Тому можна стверджувати, що взаємодія між нанотехнологіями і 
лінгвістикою реальна, перспективна і вимагає глибокого розуміння як з 
боку фахівців у галузі нанотехнології, так і з боку фахівців у галузі 
фундаментальної і прикладної лінгвістики. 

Висновки. Перспективи взаємодії нанотехнології і лінгвістики зараз 
можуть бути сформульовані за такими напрямами:  

1) розроблення лінгвістичного забезпечення інформаційного поля в 
області нанотехнологій;  

2) створення автоматизованих систем управління  за допомогою 
голосу і мови стосовно нанороботів-наноманіпуляторів;  

3) формування лінгвокогнітивного механізму, що забезпечує високу 
ефективність функціонування нанокомп'ютерів.  
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Сьогодні світ входить у новий етап розвитку інформаційних і 
комунікаційних технологій, що визначатиме економічне зростання і сталий 
розвиток світу в наступні десятиліття. У майбутньому люди, системи і 
об'єкти будуть взаємодіяти безперешкодно один з одним в сценаріях 
інтернету речей. Мовний супровід цих процесів набуватиме все більш ої 
актуальності, що зумовить розквіт прикладної лінгвістики та її 
інтегрування у сферу нанотехнологій.  
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У статті проаналізовано два варіанти поширеної серед народів Балкан та 
Малої Азії народної пісні про замуровану милу, зафіксовану у фольклорі однієї з 
національних меншин України – греків-румеїв. Мовознавчий аналіз зразків текстів 
дозволяє авторці простежити ймовірні впливи та культурні зв’язки приазовських 
греків із метрополією. Структурно-семантичний та мовностилістичний аналіз 
румейських варіантів балади про замуровану милу продемонстрував, що вони 
мають доприазовське та докримське походження. Один з текстів містить мотив 
обрання милої за жертву самим майстром, замість матері та сестер, що є 
притаманним понтійським варіантам балади. Мова обох проаналізованих текстів 
пісень діалектна, румейська, при цьому вона має і певні риси димотики, що може 
пояснюватися не тільки архаїчністю походження пісні, але і впливом димотики на 
румейську вже в приазовський період, під час упровадження політики еллінізації 
грецького населення України в 1926-1938 р. Продемонстровано, що короткий 
період історії приазовських греків, коли вони отримали доступ до загальногрецької 
культурної традиції через вивчення димотики та літератури на димотиці, 
позначився на їхній мові та народнопоетичній творчості. 

Ключові слова: Румейська мова, димотика, грецька народна пісня, 
наративна народна поезія, еллінізація грецького населення України. 
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analysis of text samples allows the author to trace the possible influences and cultural ties 

of the Azov Greeks with the metropolis. Structural-semantic and linguo-stylistic analysis 

of the Rumeic variants of the ballad demonstrated their pre-Azovian and pre-Crimean 

origins. One of the texts contains the motive, which is typical for the Pontic versions of 

the ballad. The language of both analyzed texts is dialectal, the Rumeika / Mariupol 

Greek, while it also has certain features of Demotic Greek, which can be explained not 

only by the archaic origin of the song, but also by the influence of Demotic Greek on 

Mariupol Greek already during the Azov period, when the policy of Hellenization of the 

Greek population of Ukraine was introduced in 1926-1938. It was concluded that the 

short period in the history of the Azov Greeks, when they gained access to the common 

Greek cultural tradition through the study of Demotic Greek and literature in it, had a 

certain influence on their language and folk poetry. 

Key words: Rumeika, Mariupol Greek, Demotic Greek, Greek traditional song, 

narrative folk poetry, Hellenization of the Greek population of Ukraine. 
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В статье проанализированы два варианта распространенной среди народов 
Балкан и Малой Азии народной песни о замурованной милой, зафиксированной в 
фольклоре одного из национальных меньшинств Украины – греков-румеев. 
Лингвитический анализ образцов текстов позволяет автору проследить 
возможные влияния и культурные связи приазовских греков с метрополией. 
Структурно-семантический и лингвостилистический анализ румейских вариантов 
баллады о замурованной милой продемонстрировал их доприазовское и докрымское 
происхождение. Один из текстов содержит мотив избрания милой в качестве 
жертвы самим мастером, вместо матери и сестер, что характерно для 
понтийских вариантов баллады. Язык обоих проанализированных текстов песен 
диалектный, румейский, при этом она имеет и определенные черты димотики, 
что может объясняться не только архаичностью происхождения песни, но и 
влиянием димотики на румейский уже в Приазовский период, при внедрении 
политики эллинизации греческого населения Украины в 1926-1938 г. Автор статьи 
утверждает, что короткий период истории приазовских греков, когда они 
получили доступ к общегреческой культурной традиции через изучение димотики и 
литературы на димотике, оказал определенное влияние на их язык и 
народнопоэтическое творчество. 

Ключевые слова: Румейский язык, димотика, греческая народная песня, 
нарративная народная поэзия, эллинизация греческого населения Украины. 
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Вступ. Балада про замуровану милу (в англомовних джерелах – the 

walled-up wife) є частиною мнемонічної культури народів південно-східної 
Європи та Малої Азії. В Греції балада відома переважно під назвою «Міст 
Арти». Темою народної пісні є жертвоприношення молодої жінки шляхом її 
мурування в фундаменті великої споруди, зазвичай мосту, замку або 
монастиря, задля зміцнення фундаменту споруди та забезпечення її 
стійкості. Вважається, що в основі теми пісні лежать легенди та традиції, 
пов’язані з так званою «будівельною жертвою», відомою по всьому світі. 
Але ж поетичного переосмислення та широкого поширення ця тема набула 
саме в балканському фольклорі, в баладах про замуровану милу. А.  Дандес 
наводить думку Я. Грімма про те, що ця балада – одна з видатніших пісень 
усіх часів та народів [Дандес 1989, с. 187]. 

Тема широкої представленості пісень про замуровану милу у 
фольклорі багатьох балканських народів (греків, албанців, сербів, угорців, 
болгар, румунів) зацікавила дослідників з кінця 19 століття і дотепер 
перебуває в центрі уваги багатьох філологів, фольклористів, антропологів, 
мистецтвознавців, не втрачаючи своєї актуальності, оскільки введення 
нових даних до широкого компаративного контексту може змінювати 
загальну картину. Більшість досліджень, представлених до цього часу, 
стосуються вивчення варіантів тексту пісні, формулювання теорій про її 
«походження» та подальше поширення на інші народи, спираючись на 
зразки текстів. 

В такому контексті є дуже цікавим факт існування варіантів цієї 
балади у фольклорі однієї з національних меншин України – греків 
Приазов’я. Як відомо, теперішні греки Приазов’я є нащадками тих 
вісімнадцяти тисяч греків, яких разом з представниками інших етнічних 
спільнот з числа християн Криму було переселено в Приазовські степи в 
1778–1779 рр. за наказом Катерини ІІ. Донині лишається дискусійним 
питання про те, звідки та коли предки греків Приазов’я потрапили до Криму 
та яким був їхній зв'язок з метрополією в різні часи. Вивчення мови та 
фольклору приазовських греків може в певній мірі пролити світло на це 
питання. Отож, нашою метою є аналіз мови румейських варіантів балади в 
ширшому загальногрецькому контексті задля виявлення ймовірних впливів. 
За об’єкт дослідження правлять грекомовні (включаючи румейські) тексти 
балади про замуровану милу в сукупності їх мовних, структурних та 
лінгвокультурних характеристик, а предмет дослідження – структурно-
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семантичні та мовностилістичні особливості румейських варіантів балади, 
що віддзеркалюють ймовірні мовні та культурні впливи.  

Наукова новизна дослідження зумовлюється тим, що вперше 
робиться спроба дослідити вплив політики еллінізації стосовно грецького 
населення України в 1926–1938 рр. на мову та народнопоетичну творчість 
греків-румеїв. 

Серед сучасних досліджень балади про замуровану милу слід навести 
масштабне дослідження походження та трансформацій фабули балади, яке 
здійснив В’яч. Іванов, взявши за матеріал тексти на мовах балканської 
мовної спілки – новогрецькій, албанській, румунській, аромунській, 
сербсько-хорватській, на балканських діалектах індо-арійської циганської 
мови, на уральских (фінно-угорських) мовах – угорській і мордовській, а 
також на індоєворопейській армянській та на картвельській грузинській 
мові. Дослідник схиляється до думки про переважне значення новогрецьких 
варіантів, що суголосно з поглядом на новогрецьку мову як джерело 
основних рис балканської мовної спілки [Иванов 2009].  

Виклад основного матеріалу дослідження. Ґрунтовне дослідження 
грекомовних варіантів балади «Міст Арти» здійснив відомий грецький 
фольклорист Г. Мегас, який опрацював триста тридцять три варіанти пісні, 
записаних у різних куточках Греції, а також у Малій Азії, Кападокії, 
Лікаонії, Східній Фракії, Понті та на Кіпрі [Μέγας 1971]. На думку 
дослідника, пісня була створена на території Малої Азії не пізніше 11 
століття, хоча перші її записи фіксуються лише з початку 19 століття. 
Заслугою Г. Мегаса є те, що він виділив основні мотиви грекомовних 
варіантів пісні про замуровану наречену. 

Серед останніх робіт, присвячених дослідженню балади «Міст Арти», 
виділяється дисертація з мистецтвознавства Л.  Евфіміу, в якій автор 
намагається представити баладу в широкій географічній та діахронічній 
перспективі, дослідивши побутування її варіантів на території Балкан від 
19 століття до сьогодення. Цікавим є висновок дослідника про роль освіти в 
поширенні одного з варіантів пісні на території Греції та навіть витіснення 
ним місцевих варіантів [Ευθυμίου 2014, с. 378–379]. Йдеться про ймовірно 
компілятивний варіант пісні, що його склав «батько грецької 
фольклористики» Н. Політіс з більш ніж 50 локальних різновидів. Цей 
варіант було опубліковано в 1914 році та введено до грецьких шкільних 
підручників починаючи з 1926 р. Другим важливим висновком Л. Евфіміу є 
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пояснення факту закріплення конкретної назви за баладою про замуровану 
милу в грекомовних регіонах, де раніше побутування пісні асоціювалося з 
якоюсь місцевою спорудою. Серед двох назв, які мають найбільше 
поширення на сьогодні, та які витіснили всі інші назви, перша – «Міст 
Арти» – це назва, яка закріпилася саме завдяки тиражуванню в шкільних 
підручниках протягом майже 100 років, а друга – «Міст Тріхи» – це назва, 
що її привезли з собою сотні тисяч малоазійських греків після греко -

турецького обміну населенням 1922–1923 рр. [Ευθυμίου 2014, с. 379]. 

Переходячи до огляду досліджень пісенного фольклору приазовських 
греків, слід зазначити, що на початку 20 століття його збиранням та 
вивченням займались Д. Спірідонов, К. Костан, І. Соколов. Але у 30-х рр. 
цю роботу було згорнуто, дослідників було репресовано і багато з зібраних 
матеріалів нині вважають загубленими для науки [Араджиони 1999, с. 29]. 

Українська елліністка Т. Чернишова, яка в 50-х роках 20-го століття 
досліджувала румейську говірку селищ Урзуф та Ялта, окреслила 
особливості румейських народних пісень, зазначаючи таке: «Більшість 
пісень дуже архаїчні за мелодією та наближаються до димотики за мовою. За 
певними ознаками їх можна вважати пам’ятками більш давнього стану 
досліджуваної говірки. Але не виключена й можливість їх запозичення в 
порівняно недавній час у представників інших областей із грецькою мовою» 
[Чернишова 2010, с. 71]. Близько 300 румейських пісень зібрав Е.  Хаджинов, 
проте, нажаль, його збірка залишилася у вигляді рукопису та є недоступною 
для широкого загалу. 

Наразі особливої ваги набуває питання виживання рідкісних мов, 
зокрема, румейської. Пісенний фольклор є тією формою, що сприяє легкому 
запам’ятовуванню та відтворенню, що дуже важливо в ситуації, коли сфера 
використання мови звужується до формульного етикетного спілкування та 
до фольклорної комунікації. У 2006 р. на базі Маріупольського державного 
гуманітарного університету була організована фольклорно-етнографічна 
експедиція, покликана дослідити сучасний стан речей у грецьких селах 
Приазов’я. Під час експедиції було обстежено грецькі села Сартана, Урзуф, 
Ялта, Стила, Малоянісоль, Велика Новосілка (мешканці цих сіл є носіями 
різних говірок румейського діалекту) та зафіксовано рівень збереження 
усних традицій, умов побутування різних фольклорних жанрів, зокрема 
пісні. Учасники експедиції констатують, що на початку 21  століття в 
грецьких селах Приазов’я взагалі ще існують умови для фіксації 
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народнопоетичної творчості їхніх мешканців, передусім, людей похилого 
віку [Кутна, Потіпак 2007, с. 70]. 

Філологічному аналізу румейського варіанту народної пісні про Яніса 
та змія, що має грецькі та балканські паралелі, присвячено статтю еллініста 
М. Кісілієра. Дослідник констатує, що переселення до Приазов’я вирвало 
греків з контексту грецької культури [Кисилиер 2008, с.  187]. Поділяючи цей 
погляд, ми продемонструємо, що еллінізація, яка запроваджувалася стосовно 
греків України протягом короткого періоду 1926–1938 років, та яка «була 
визнана невдалою при вирішенні «грецької проблеми в УСРР» шляхом 
проведення політики еллінізації в напрямі поглинання культури 
маріупольських греків культурою власне грецькою» [Якубова 2005], все ж 
мала свої плоди, принаймні у вигляді обізнаності представників румейської 
інтелігенції з новогрецькою літературою та фольклором.  

Порівняймо два варіанти балади про міст Арти, записані в 
румейському селищі Сартана збирачами фольклору Л.  Кір’яковим та 
Е. Хаджиновим у 1961 та 1965 році відповідно від інформантів, яким на той 
час було близько вісімдесяти років. Обидва тексти подаються в оригінальній 
транскрипції, як їх було записано збирачами, за допомогою спеціальної 
абетки (кириличної з деякими модифікаціями), створеної А. Білецьким для 
запису текстів румейською мовою. 

 

Текст А (Л. Кір’яков): 
Мега ефири эхтыган ме та псила камарис. 
Транда мастор итаны ти ксинда матъытаря. 
Мастори эхтыган-шерандан, ме то пула ту дъытю. 
Та матъитаря эклыган, ме нто пула тун копу. 
5 Олу т мера ту эхтыган, улныхта то урайвин. 
Айц итун ас тун проту т мера, айц итун ки сту триты.  
Кака хулястан мастори ки та матъытаря клэгун:  

«Мис дълыя камум кутуру, ту камум ураэфкит». 
Катэн тот ора плы, хтун урано акату 

10 Ки ипин лоя атъарпну, та лоя-т итан тытка: 
«Ту хтыты сис, эн кутуру, тъа ураис то панда, 
Оспу тьтъа валыт песу сис ина атъарпу здануцку.  
Ма йох канына арфано, канына питагмену, 
Т инэка мастора ан трой, атот тьтъа ураиси…  
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15 Атына, тыс катъа мисмер фер тона мисмирешу,  
Фаиз тун мастора ке пай, т инэка-ту мурфула». 
Ки масторас ту икусин, како пикро тун фанын, 
Како пикро, фармакиро, кардъыя-ту цакотъын. 
Ст мурфула-т чалка пелсин тос хапар анду пулаки: 

20 «Гурга с лусты, гурга с плэхты, ма ты аргос ас эркит».  
Ма парагриксин ту пулы ки ала лоя ипин: 
«Мурфула-м, фор лон та кала-с, ти эла, тыгла панда». 
«Т айдъон с кало н ме лалысин, с фуресу та кала-му, 
Т айдъон с како н ме лалысин, с фуресу та тиря-му». 
25 Урис, урис ты эркиты, юрух ас ту ефири. 
Драна лон мегас масторос, какос анангказменус. 
«Калимерас, мастора, ты айц си васанызи?» 

«Калусиртыс, мурфула-му, ту дъахлыдъы-м кремиса. 
Ту дъахлыдъы-м кремиса янаша стын камара, 
30 Ах, тыс на кадэви на ту эвр ти на ту дъок тос мена?»  

«На ми няшкис, андра-му, на ми хасивитлэвис, 
Го кадывену вришку то, ти тъа хари кардъыя-с». 
Катэн апесу сту путам, хадрайксины панду-па, 
Ма титун бдъына-па дъахлыдъ, ты хулксин на тын вгалны. 
35 Аты хулыз, ма мастора, петагун пану-ц петрис. 
Нду мега пону андра-ц вал лон ту стырно тын петра. 
«Айц, тыгла тремун та гоната-м, айц ас тремиты то ефири-сас. 
Айц, тыгла эриксан та дъакрис му, айц рекс ки то ефири сас».  
Тот ора иртын лахарды ах та вуна акату: 

40 «На мы, мурфула, катаронс, т катара апар пису.  
Адърэфя эшс ас ксенытья, ты тъа перасны ап пану…»  

Айц хтыстын Артский ту ефир, ки стыкит ос атора. 
 

Текст Б (Е. Хаджинов, подається за [Кисилиер 2019, с. 110]): 

П кату ста пенды юфиря чи миша стын камара 

Транда масторя ехтыган чи ксинда матъитаря. 
Мастора хтыган – шерандан мин ту пула тун дъытю. 
Та матъитарья эклыган ми нту пула тун копу. 
5 Ть апесус фирюс лалысин, ть апесу пах тун кастру:  

«Проту мастру н дъи фагу, каструс дъен тыльонит».  
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Масторус ту акусин, пула како тун фанын, 
Пула како, пула пикро, ки пула фарматиро. 
«Тын маница-м, ан дъоку, алу маница ть еху. 
10 Т-адърифича-му ан дъоку, алу адърифича ть еху. 
Тын калица-му ан дъоку, алу калица вришку… 

Гурга с лусты, гурга с плехты ть аргос-аргос ас эркит!». 
Ту пули парагрикси-ду ти ала лоя ипин. 
«Т айдъон н калон ми лалысин, ас тмасу та кала-му. 
15 Т айдъон н какон ми лалысин, ас тмасу та тиря-му!» 

Орис, орис дъайн ме нда тиряди-ц. 
«Калимера-су, мастору!» – «Калос иртыс, калица-м! 
Ту дъахтлыдъи-му кремиса чи миша стын камара. 
Эба, калица-м, апар ту ти с нысты туй дъико-су!» 

20 «Тыгала тремун та гоната-м, айц с трем ки ту юфир-сас! 
Тыла регны та дъакрис-му, айц с рекси ту юфир-сас! 
Тыла стерюсин кардъица-м, айц стерёс ту юфир-сас!» 

Перший текст є типовим ямбічним п’ятнадцятискладником, 
характерним для візантійської народної поезії. Другий текст є не таким 
струнким з погляду метрики, проте, і в ньому превалює 
п’ятнадцятискладник. 

Цікаво проаналізувати структурно-семантичні та мовні особливості 
текстів пісень та порівняти їх із відомими грецькими відповідниками. 
Візьмемо за основу ті структурні елементи, що їх виділив Г. Мегас при 
аналізі відомих йому грекомовних варіантів пісні. Звичайно, структурні 
елементи, які Мегас називає мотивами, не зовсім відповідають тому 
класичному тлумаченню мотиву, що ми знаходимо у О.  М. Веселовського, 
який говорив про мотив як найпростішу, неподільну наративну одиницю, як 
про повторювану схематичну формулу, що лягає в основу сюжетів 
[Веселовский 1989, с. 301]. У Мегаса мотив дещо складніший, але в цілому 
логіка визначення мотиву як структурної одиниці наративу / наративної 
пісні така сама.  

І. Вступні мотиви. Ця категорія включає початковий запит на 
будівництво мосту (проте в другому варіанті згадується і міст, і фортеця), в 
обох варіантах балади вказується на однакову кількість майстрів і 
підмайстрів (30 та 60 відповідно). При цьому кількість майстрів дещо 
нетипова для записів пісні з інших грекомовних регіонів, де майстрів 
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зазвичай 45, інколи – 1000, 1300. Ім’я майстра-будівельника в румейських 
варіантах не називається, так саме й ім’я його дружини. Вступні мотиви 
також включають руйнування мосту вночі, гнів та відчай з цього приводу 
майстрів і підмайстрів і, нарешті, констатація факту, що всі їхні спроби 
звести міст марні.  

ІІ. Сповіщення про необхідність жертви. У цій частині в надприродний 
спосіб будівельникам сповіщається необхідність принести жертву, аби 
укріпити споруду. В тексті А, як і в більшості варіантів з інших частин 
грекомовного світу, жертвою має стати саме дружина головного майстра, а 
провісником цієї звістки є пташка, що розмовляє людською мовою. В тексті 
Б голос із середини фортеці повідомляє, що потрібно пожертвувати самого 
майстра. Майстер дуже засмучується з цієї звістки та натомість підбирає 
когось із своїх рідних для принесення в жертву. Матері та сестер йому 
шкода, бо інших в нього не буде, тому він вирішує віддати свою милу, адже 
можна буде знайти нову милу. Дослідники свідчать, що цей варіант балади 
характерний тільки для грекомовного простору, зокрема, його можна 
зустріти в понтійських варіантах пісні [Ευσταθιάδης 1992].  

ІІІ. Запрошення героїні. Кличе героїню в обох румейських варіантах 
пташка, – соловей, передаючи запрошення майстра. Майстер наказує героїні 
не квапитися. Проте пташка спотворює звістку та наказує жінці 
поквапитися. В обох варіантах перш ніж вирушити в дорогу, жінка має 
вмитися та заплести коси, а також обрати святковий або скорботний одяг. 

IV. Сцена з перстнем. Цей структурний елемент починається з 
прибуття героїні до місця жертвопринесення. У тексті А героїня, привітавши 
майстрів, розуміє, що головний майстер засмучений і намагається з’ясувати 
причину смутку. Вона отримує відповідь, що майстер впустив перстень у 
воду. Жінка одразу готова спуститися до фундаменту мосту, щоб шукати 
кільце. Не знайшовши перстня, героїня просить витягнути її нагору. В тексті 
Б майстер сам просить героїню спуститися пошукати його перстень. 
Г. Мегас зазначає, що сцена з перстнем присутня в більшості грекомовних 
варіантів пісні [Μέγας 1971, с. 124]. 

V. Замурування. Сцена замурування героїні є кульмінаційним 
моментом сюжету. Коли підмайстри, а згодом і головний майстер 
починають кидати в героїню каміння, героїня розуміє, що це кінець. В тексті 
Б ця сцена відсутня. 
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VІ. Прокляття та відкликання прокляття. Зрозумівши підступ майстрів, 
героїня проклинає міст, щоб він тремтів, як її коліна, та падав, як її сльози. 
Тієї ж митті чується голос зверху, який каже героїні відізвати прокляття, 
адже в неї є брати, які будуть проходити цим мостом. З останнього рядку 
пісні ми розуміємо, що героїня дослухалася до цієї поради, адже міст Арти 
побудувався і стоїть дотепер. У тексті Б ми не знаходимо поради відкликати 
прокляття, але розуміємо, що прокляття відкликане, читаючи побажання 
героїні, щоб міст укріпився. За свідченням Г.  Мегаса, сцена прокляття є 
універсальною для всіх грекомовних варіантів пісні [Μέγας 1971].  

Отже, хоча за обсягом другий варіант пісні майже вдвічі коротший за 
перший (22 рядки проти 42), за кількістю структурних елементів (мотивів) ці 
два варіанти дуже близькі (5 мотивів проти 6). Отже, можна припустити, що 
виконання цієї пісні інформантами – це відтворення послідовності її 
структурних елементів (мотивів), причому стилістичне оформлення та 
ідейний зміст її варіантів – це передусім справа певної традиції виконання та 
/ або особистості виконавця. Порівнюючи структуру румейських варіантів 
балади з іншими грекомовними варіантами, зазначаємо, що структурний 
елемент «сповіщення про необхідність жертви» у тексті Б розширено за 
рахунок включення в нього епізоду про те, як майстер сам призначає 
жертвою свою дружину замість себе, своєї матері або сестер, що споріднює 
цей варіант з понтійською версією балади. Крім цієї відмінності, обидва 
румейські тексти містять майже всі інваріантні мотиви, представлені у 
«класичній» грецькій версії балади, опублікованої Н.  Політісом. 

Попри те, що обидва тексти досить істотно відрізняються за 
мовностилістичними особливостями, в них наявні майже буквальні збіги на 
рівні цілих фраз, як між собою, так і з іншими грекомовними варіантами 
пісні, які можна вважати формульними зворотами. Причому, в кожному з 
п’яти мотивів (структурних елементів) пісні, що  є спільними для двох 
текстів, містяться ці формули, за допомогою яких можна коротко передати 
ключові моменти сюжету балади: 

І. Транда мастор итаны ти ксинда матъытаря. Мастори эхтыган -

шерандан, ме то пула ту дъытю. Та матъитаря эклыган, ме нто пула тун 
копу / Транда масторя ехтыган чи ксинда матъитаря. Мастора хтыган – 

шерандан мин ту пула тун дъытю. Та матъитарья эклыган ми нту пула 
тун копу (пор. новогр. Σαράντα πέντε μάστοροι κι εξήντα μαθητάδες  γιοφύριν 
εθεμέλιωναν στης Άρτας το ποτάμι. Ολημερίς το χτίζανε, το βράδυ εγκρεμιζόταν. 
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Μοιρολογούν οι μάστοροι και κλαιν οι μαθητάδες , або понт. Οι μάστοροι 
εχαίρουσαν, θε να πλεθύν’ η ρόγα, οι μαθητάδες έκλαιγαν, τσί κουβαλεί λιθάρια;)  

ІІ. Ки масторас ту икусин, како пикро тун фанын / Масторус ту 
акусин, пула како тун фанын ( пор. новогр. Τ' άκουσ' ο πρωτομάστορας και του 

θανάτου πέφτει) 
ІІІ. Гурга с лусты, гурга с плэхты, ма ты аргос ас эркит. Ма 

парагриксин ту пулы ки ала лоя ипин. Т айдъон с кало н ме лалысин, с фуресу 
та кала-му, Т айдъон с како н ме лалысин, с фуресу та тиря-му / Гурга с 
лусты, гурга с плехты ть аргос-аргос ас эркит. Ту пули парагрикси- ду ти 
ала лоя ипин. Т айдъон н калон ми лалысин, ас тмасу та кала -му. Т айдъон н 
какон ми лалысин, ас тмасу та тиря-му (пор. новогр. Αργά ντυθεί, αργά 

αλλαχτεί, αργά να πάει το γιόμα, αργά να πάει και να διαβεί της Άρτας το γιοφύρι. 
Και το πουλί παράκουσε κι αλλιώς επήγε κι είπε:- Γοργά ντύσου, γοργά άλλαξε, 
γοργά να πας το γιόμα,γοργά να πας και να διαβείς της Άρτας το γιοφύρι ) 

ІV. Ту дъахлыдъы-м кремиса янаша стын камара / Ту дъахтлыдъи-му 
кремиса чи миша стын камара (пор. новогр. Το δαχτυλίδι το 'πεσε στην πρώτη 

την καμάρα) 

VІ. Айц, тыгла тремун та гоната-м, айц ас тремиты то ефири-сас. 
Айц, тыгла эриксан та дъакрис му, айц рекс ки то ефири сас / Тыгала 
тремун та гоната-м, айц с трем ки ту юфир-сас! Тыла регны та дъакрис-

му, айц с рекси ту юфир-сас! (пор. новогр. Ως τρέμει το καρυόφυλλο, να τρέμει 
το γιοφύρι, κι ως πέφτουν τα δεντρόφυλλα, να πέφτουν οι διαβάτες) 

Отже, можна переконатися, що ці два варіанти балади за походженням 
є доприазовськими, тобто, загальногрецькими, оскільки містять мовні 
паралелі на рівні окремих фраз з аналогічними текстами іншими грецькими 
діалектами, а також мають загальновідомі грецькі та балканські паралелі. 
При цьому мова балади містить багато рис, характерних саме для 
румейського діалекту. Серед фонетичних особливостей румейського 
діалекту слід зазначити випадіння безударного голосного (пор. рум. дълыя 

vs. новогр. δουλειά, текст А, рядок 8, рум. плы vs. новогр. πουλί, текст А, 
рядок 9); звуження /o/ → /u/ (пор. рум. пула vs. новогр. πολύ, текст А, рядок 
3,4, рум. путам vs. новогр. ποτάμι, текст А, рядок 33); звуження /e/ в 
безударній позиції в /i/ (пор. рум. питамену vs.новогр. πεταγμένο, текст А, 
рядок 13, рум. фармакиро vs. φαρμακερό, текст А, рядок 18); палаталізація 
(пор. рум. шерандан vs. новогр. χαίρονταν, текст А, рядок 3, рум. эшс vs. 

новогр. έχεις, текст А, рядок 41). 
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Щодо розташування клітики відносно дієслова, зазвичай у румейській 
мові займенникова клітика розташовується після керуючого дієслова, в 
постпозиції (вришку то, текст А, рядок 32, апар ту, текст Б, рядок 19), 
препозиція клітики стосовно дієслова можлива за наявності часток: (на тын 

вгалны, текст А, рядок 34, н ме лалысин, текст А, рядок 23,24). Але, в пісні 
також є займенникова енклітика за відсутності частки: ту икусин, текст А, 
рядок 17, тун фанын, текст А, рядок 17, як у димотиці (пор. новогр. το 

άκουσε, του φάνηκε). 

Також, порівнюючи два тексти, можемо побачити варіативність 
написання / вимови одних і тих самих слів, хоча походять інформанти з 
одного й того самого села, що можна пояснити відсутністю орфографічної 
норми, діалектною фонетичною варіативністю, подекуди метричними 
вимогами, а також ступенем близькості до димотики: ефири – ефир – юфир 

(новогр. γεφύρι / γιοφύρι), масторас – масторус (новогр. μάστορας – 

μάστορης), фармакиро – фарматиро (новогр. φαρμακερό), калус иртыс – 

калос иртыс (новогр. καλώς ήρθες), дъахлыдъы – дъахтлыдъи (новогр. 
δαχτυλίδι), ме то пула тун копу- мин ту пула тун копу (новогр. με το πολύ τον 

κόπο), ме лалысин – ми лалысин (новогр. με κάλεσε). За фонетичними 
ознаками текст А більш димотичний, а текст Б більш діалектно -

специфічний. При цьому близькість до димотики як до наддіалектної форми 
новогрецької мови може свідчити як про архаїчність мови пісні, тобто про її 
походження ще з докримського періоду румеїв, так і про оновлення мови 
пісні вже в приазовський період, унаслідок контактів носіїв румейської 
народнопісенної традиції з димотикою протягом періоду 1926–1938 р., коли 
стосовно грецького населення України застосовувалася політика коренізації 
(еллінізації), що передбачала «переведення культурного життя українських 
еллінофонів (громадян грецького походження, які послуговуються грецькою 
мовою), в тому числі народної освіти, на новогрецьку мову – димотику» 
[Якубова 2005]. 

В енциклопедичній статті про еллінізацію грецького населення 
України Л. Якубова зазначає, що запровадження димотики до навчального 
процесу почалося 1926/27 навчального року в межах початкової школи. 
Наприкінці 1930-х рр. димотика частково застосовувалася в 10-ти 
семирічках; 2 семирічки і середня школа вважалися повністю 
еллінізованими. Більшою або меншою мірою димотика використовувалася 
викладачами в 11 початкових школах. Попервах учителів готували на 

mailto:y.labetska@mdu.in.ua


ISSN 2411-1562 

STUDIA LINGUISTICA, 2021. – Вип. 18: 83-97 

 
 

___________________________ 
 

© Лабецька Ю. Б. [Лабецкая Ю. Б.], y.labetska@mdu.in.ua 

“Міст Арти” – румейський варіант балади про замуровану милу [“Мост Арты” – румейский вариант 
баллады о замурованной жене] (Українською / На укр. яз.) 

 

95 

короткотермінових курсах перекваліфікації учителів грецького походження, 
що проводилися щорічно від 1926. Із 1929 центром підготовки викладачів 
для грецьких шкіл став грецький сектор при Маріупольському 
педагогічному технікумі (згодом – Маріупольський грецький педагогічний 
технікум) [Якубова 2005]. 

Одним з відомих викладачів Педтехнікуму був турецький грек 
Амфіктіон Димітріу, який викладав та писав димотикою, а також уклав і 
видав у Маріуполі грецький буквар та хрестоматію грецької літератури 
(1935), до якої, ймовірно, ввійшла і народна грецька пісня про міст Арти, 
опублікована Н. Політісом. Учнем А. Димітріу був також і публікатор 
тексту А, румейський письменник Л. Кір’яков, який закінчив Педтехнікум 
екстерном у 1938 р., тому можна припустити, що він був знайомий з текстом 
Н. Політіса. До того ж, письменник скоріш за все «покращив» записаний від 
інформантки текст, оскільки сам під опублікованим текстом зазначив: 
«Эграпсинду ки иферинду ас ту юрух Л. Кирьяковс …», тобто «записав та 
привів до ладу Л. Кір’яков». Про те, що текст А зазнав змін, свідчить і 
використання назви мосту – артский. Знання про конкретну назву 
легендарного мосту скоріш за все є наслідком знайомства Кір’якова із 
розтиражованим варіантом грецької балади. При цьому сам прикметник із 
семою локатива Арта в румейській мові є росіянізмом, тобто з’явився в мові 
румеїв уже в приазовський період (пор. новітні румейські прикметники на 
позначення місця мариупольски, данецки). Відомо, що з початку 1930-х 
років політика еллінізації поступово занепадає, остаточно згортаючись до 
1938 року, як згортається і національно-культурне відродження греків 
України в цілому, але у свідомості тих представників румейської 
інтелігенції, що вижили у сталінській м’ясорубці, досвід знайомства з 
літературою та фольклором грецького народу постав певним орієнтиром.  

Висновки та перспективи подальших розвідок. Отже, дуже 
короткий період історії приазовських греків, коли вони отримали доступ до 
загальногрецької культурної традиції через вивчення димотики та 
літератури на димотиці все ж таки позначився на їхній мові та 
народнопоетичній традиції, яка, попри наявність стабільних елементів 
(формул), є дуже гнучкою та схильною до змін. Подальше дослідження 
румейського фольклору в зіставленні з загальногрецьким допоможе 
розширити наші уявлення про розвиток цього острівного діалекту / цієї 
рідкісної мови та народної літератури рідкісною мовою. 
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ЕТНОКУЛЬТУРНА СЕМАНТИКА УКРАЇНСЬКОГО АРТЕФАКТУ 
ПОРІГ У ЗІСТАВНОМУ АСПЕКТІ 

 

Надія Ігорівна Пашкова, pashkova.nadia@gmail.com  

канд. філол. наук, доцент, 
Київський національний лінгвістичний університет 

 
Метою статті є аналіз етнокультурної семантики артефакту ПОРІГ, 

імпліцитно закладеної в його назві та пов’язаних з ним давно вже не прозорих 
ритуалах, табу та архаїчних віруваннях. Методологія дослідження ґрунтується на 
застосуванні міждисциплінарного підходу до вивчення наріжних понять семіотики, 
етнолінгвістики та культурології. Крім загальнонаукових методів аналізу й синтезу, у 
дослідженні використано культурно-генетичний метод, а також такі специфічні 
культурологічні та лінгвістичні методи, як описовий, порівняльно-історичний, 
зіставний та концептуально-ідеографічний аналіз. Наукова значимість дослідження 
полягає у тому, що в ньому поєднано лінгвістичний та культурологічний аналіз 
семантики етнічного артефакту ПОРІГ у картинах світу різних народів у прагненні 
відповісти на питання, в чому закорінені смисли ритуалів та табу, пов’язаних з його 
сакралізацією. Головним результатом здійсненого дослідження є сформульовані 
висновки про те, що причина сакралізації порогу полягає в його архаїчному обожненні 
різними неспорідненими етносами як межі між людським і божественним, своїм і 
чужим, освоєним і небезпечним. Спільність ритуалів, пов’язаних з порогом у різних 
народів, вводить його у ранг культурних універсалій. 

Ключові слова: поріг, семантика, ритуал, табу, сакралізація, культурна 

універсалія.  
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rituals, taboos and archaic believs. The research methodology is based on the application of an 

interdisciplinary approach to the study of the cornerstones of semiotics, linguistics and 

culturology. In addition to general scientific methods of analysis and synthesis, the study uses 

the cultural-genetic method, as well as such culturological and linguistic methods as 

descriptive, historical-comparative and conceptual-ideographic analysis. The scientific novelty 

of the study is that it combines linguistic and cultural analysis of the semantics of the ethnic 

artifact threshold in the models of the world of different peoples in an effort to answer the 

question of what is rooted in rituals and taboos associated with its sacralization. As a result of 

the study, conclusions were drawn that the roots of the sacralization of the threshold lies in the 

archaic deification of the threshold by different unrelated ethnic groups as the boundary 

between human and divine, one's own and other's, mastered and dangerous. The significance 

of the study is determined by the findings that the commonality of rituals associated with the 

threshold in different ethnic collectives gives it the status of cultural universal. 

Key words: threshold, semantics, ritual, taboo, sacralization, cultural universal. 

 
ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СЕМАНТИКА УКРАИНСКОГО АРТЕФАКТА ПОРОГ В 

СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ 

 

Надежда Игоревна Пашкова, pashkova.nadia@gmail.com  

канд. филол. наук, доцент  
Киевского национального лингвистического университета 

 

Целью статьи является анализ этнокультурной семантики артефакта 
ПОРОГ, имплицитно заложенной в его названии и связанных с ним давно уже не 
прозрачных ритуалах, табу и архаичных верованиях. Методология исследования 

основана на применении междисциплинарного подхода к изучению центральных 
понятий семиотики, этнолингвистики и культурологии. Помимо общенаучных 
методов анализа и синтеза, в исследовании использованы культурно-генетический 
метод, а также такие специальные культурологические и лингвистические методы, 
как описательный, сравнительно-исторический, сопоставительный и концептуально-

идеографический анализ. Научная значимость исследования заключается в том, что в 
нем объединены лингвистический и культурологический анализ семантики 
этнического артефакта ПОРОГ в картинах мира разных народов в стремлении 
ответить на вопрос, в чем коренятся ритуалы и табу, связанные с его сакрализацией. 
Основным результатом проведенного исследования стали сформулированные выводы 
о том, что корни сакрализации порога заключаются в архаическом обожествлении 
его различными неродственными этносами как границы между человеческим и 
божественным, своим и чужим, освоенным и опасным. Общность ритуалов, 
связанных с порогом у разных народов, вводит его в ранг культурных универсалий. 

Ключевые слова: порог, семантика, ритуал, табу, сакрализация, культурная 
универсалия. 
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На сучасному етапі розвитку гуманітарної науки, пов’язаному з 
парадигмою антропоцентризму, етноцентризму та концептуалізації прадавніх 

культурних символів як ніколи раніше актуальною постає проблема розкриття 
прихованої в обрядах та віруваннях семантики таких загальнолюдських архаїчних 
символів, яким є поріг. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій та визначення раніше не 
вивчених частин загальної проблеми. Поріг як етнокультурний символ 
описується в численних етнографічних та культурологічних виданнях, словниках, 
енциклопедіях, дослідженнях таких етнографів та лінгвокультурологів як 
Дж. Фрезер, Е. Тейлор, В. Коцур, О. Потапенко, М. Дмитренко, В. Куйбіда, 

В. Жайворонок, Г. Лозко, Н. Толстой та ін. Проте проблема вичерпного 
узагальнювального порівняльного дослідження на широкому мультикультурному 
матеріалі, що пояснювало би коріння сакральної семантики порогу як 
культурного артефакту в численних ритуалах, повір’ях, забобонах різних народів 
світу у сучасній етнолінгвістиці та лінгвокультурології залишається відкритою. 

Об’єктом дослідження є українські назви порогу, а предметом – аналіз 
їхньої семантики в культурних текстах. Метою статті є аналіз етнокультурної 
семантики артефакту поріг, імпліцитно закладеної в його назві та пов’язаних з 
ним давно вже не прозорих ритуалах, табу та архаїчних ритуалах.  

У сучасній українській мові слово поріг уживається у таких прямих і 
переносних значеннях: 1) “дерев’яний брус, закріплений на підлозі під дверима; 
нижня частина одвірка”; 2) “початок, переддень чого-небудь” // Крайня межа 
чого-небудь; 3) “кам’янисте поперечне підвищення дна, що порушує течію 
річки”; 4) “найменша величина, кількість чого-небудь, що робить можливим вияв 
певної ознаки або якості”. Етнокультурну семантику слова розкриває наведена у 
словниковій статті велика кількість фразеологізмів з ключовим словом поріг, що 
свідчить про його важливе місце в українській картині світу: З поро́га “щойно 
зайшовши до хати”; на порі́г не пуска́ти “не дозволяти комусь зайти у 
приміщення”; на поро́зі “у дверях”; переступи́ти порі́г “увійти куди-небудь”, а 
також Без бога ні до порога “жодного початку без згоди Бога”; На поріг показати 

“вигнати з хати”; Бути, стояти на порозі “наближатися, бути близьким, 
відчутним”; Оббивати пороги “довго, безперервно ходити куди-небудь; 
набридати кому-небудь проханнями”; Тільки до порога “поки хтось удома, поки є 
в хат”; Вірна баба до порога, а пес до першого ласого шматка”; Тільки за поріг 

“як тільки хтось вийде з хати, з дому”; Тільки на поріг “як тільки хтось зайде до 
хати”; Тільки на поріг – так і в зуби пиріг, На [крайньому (крайнім)] порозі 
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життя “наприкінці життя”; На порозі чого “напередодні чого-небудь, перед 
чимсь”; Переступити поріг “вступити в новий період життя, розвитку, перейти 
до нового стану, нової якості тощо”; [Абсолютний] поріг відчуття “мінімальна 
сила подразнення, що викликає ледве помітне відчуття”; Поріг чутності 
“найменша сила звуку певної частоти, яку здатне сприймати вухо людини” 
[Білодід 1979, с. 259–260]. Пор. також високі пороги на мої (твої) ноги про щось 
недоступне. І. Карпенко-Карий подає іронічно або жартівливо переосмислений 
вираз плюнути через поріг у значенні “дуже мало побути, погостювати у когось” 
[Паламарчук, 1993, с. 649]. Первісне значення цього виразу, очевидно, 
“осквернити чиюсь домівку“. У сучасному українському мовленні популярні 
вирази поріг чутливості, больовий поріг, поріг захворюваності, поріг розрізнення, 
диференціальний поріг, ціновий поріг тощо. Інтегральними семами у цьому 
семантичному гнізді є “межа”, “загорожа”, “перешкода”.  

Спільнослов’янське слово поріг, укр. поріг, р. порог, др. порогъ, стсл. прагъ, 

болг. праг, схв. праг, босн. prag, слн. pràg, ч. práh, слц. рrаh, п. próg, вл. рrоh, 

нл. рrоg, мак. праг, полаб. роrg, а також запозичені з південнослов’янських мов 
албанське та румунське prag у своїй семантиці синекдохічно поширюються на 
значення дому в цілому (вирази батьківський поріг “рідний дім“, переступити 
поріг “вийти з дому або ввійти в дім”, не пускати на поріг “не пускати у дім”, 
оббивати пороги “нав’язливо проситися в дім”) і є континуантом спільної 
праслов’янської основи. Спільне походження мають французьке та англійське 

park, фр. parquette, що виводяться з латинського parricus “загін, загорода” 
[Фасмер 1987, с. 207], а ще глибше – від долатинського parrа “колода” [Dauzat 

1981, с. 533], пор. сучасні інтернаціоналізми парк, паркінг, паркет, а також укр. 
паркан, п. parkan, ч. parkán “загорода”. Первісно слово позначало, очевидно, 
суцільну масивну колоду, що використовувалася як загорожа, на якій у 
подальшому стояв будинок, у тому числі і двері. Пор. також назву столиці Чехії 
та одного з давніх районів Варшави Praha, що тлумачаться як “загороджене 
місце, замок, кремль”.  

Людське існування у своїх вузлових моментах осмислюється у термінах, 
пов’язаних з домом (на порозі нового життя) [Яворская 2004, с. 717]. 

Переступивши поріг рідної домівки, людина вирушає у зовнішній, чужий і 
небезпечний світ. Поріг є символічною сакральною межею між своїм й чужим 
простором, цим і тим світом. Звідси заборона вітатися, передавати щось через 
поріг. Під порогом ховали предків, які захищали житло від чужих, тому й молоду 
заносили на руках у дім через поріг [Жайворонок 2006, с. 166–168]. В 
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етнолінгвістичному словнику слов’янських старожитностей наводиться давній 
спільнослов’янський обереговий звичай виносити з дому небіжчика не через 
двері, а через вікно [Толстой 1999, с. 25]. 

Поріг з дохристиянських часів відігравав велику охоронну роль у 
ритуальних обрядах українців на весіллі, похоронах, входинах у новий дім. 
Здавна люди вірили, що під порогом перебувають духи предків, які охороняють 
родину. Вважають, що колись тут ховали померлих членів родини, зокрема дітей; 
тому виносячи покійника з хати, обов’язково треба стукнути труною об поріг, 
щоб померлий не повертався до неї і щоб він символічно попрощався з членами 
родини – як живими, так і мертвими. 

Молодій дівчині не можна нікому передавати через поріг воду напитися, бо 
не вийде заміж. Так само не можна перемітати через поріг сміття, бо не вийде дівка 
заміж або вимете когось із хати, а погані люди прийдуть. На порозі не можна й 
неодруженому парубку сідати («Не сідай на поріг – наречені порозбігаються»). 

Численні ритуали, пов’язані з порогом у такий рубіжний день життя, як 
весілля, єднання двох родин, вхід молодої у дім молодого. Багато народних 
вірувань містять мотив звернення до рідного порогу як символ прощання з родом 
та переходу в нову якість. Порогові як сакральній частині дому віддавали шану 
молоді, йдучи до вінця, до порога прибивали шматочок осики, щоб зла сила не 
потрапила в хату, або підкову, щоб був достаток у хаті. Коли наречена їде 
вінчатися, необхідно обов’язково помити в її домівці підлоги, але поріг чіпати не 
можна. Щоб залучити до житла благополуччя, коли молодята будуть вирушати 
на вінчання, необхідно під поріг покласти відкритий замок. Коли подружжя 
повернеться, замок потрібно закрити, ключ обов’язково викинути. Якщо це 
зробити, наречена ніколи не повернеться додому і буде щаслива зі своїм 
обранцем. Хто з молодих перший переступить церковний поріг або перший 
вступить на килимок перед аналоєм, той буде керувати в подружньому житті. Під 
час весілля українці тричі стукали об поріг гільцем, щоб запросити померлих 
родичів на гостину. Аби символічно об’єднати дві родини під час весілля, матері 
наречених ставали на поріг і цілувалися. В Україні батько й мати на вінчання не 
ходили, a чекали вдома повернення молодих з-під вінця, щоб обсипати їх житом 
та всякою пашнею на порозі дому [Коцур 2015, с. 632; Жайворонок 2006, с. 471–
472; Лозко 2011, с. 347; Толстой 1999, с. 25].  

До цієї частини помешкання здавна було вкрай шанобливе ставлення, 
звідси такі паремії, як Без Бога ні до порога, що містять відгомін уявлень про 
поєднання людської долі й Бога, про взаємозалежність між ними, можливо, й 

mailto:pashkova.nadia@gmail.com


ISSN 2411-1562 

STUDIA LINGUISTICA, 2021. – Вип. 18: 98-107 

 
 

___________________________ 
 

© Пашкова Н. І. [Пашкова Н. И.], pashkova.nadia@gmail.com  

Етнокультурна семантика українського артефакту ПОРІГ у зіставному аспекті [Этнокультурная 
семантика украинского артефакта ПОРОГ в сопоставительном аспекте] (Українською / На укр. яз.) 

 

103 

колишнє ототожнення. Вірили, що в одвірок або в поріг слід застромити шпильку 
або інший гострий предмет, аби відьма чи інша нечиста сила не змогла зайти в 
будинок. Необхідно в суботу кинути через поріг трохи крупи. По тій доріжці, яка 
вийде з крупи, у житло прийде багатство. Не можна нічого рубати на порозі, 
лише на новосілля дозволялося відрубати на порозі голову півня, що 
символізувало жертвоприношення померлим родичам. Щоб у домі завжди було 
багато грошей, під порогом треба сховати п’ятак.  

З порогом як межею, охоронним валом помешкання, родинного вогнища 
пов’язано багато народних табу та оберегових ритуалів, як-от: не можна стояти на 
межі або на порозі, як грім гримить, а то вб’є; переступати поріг слід тільки з 
правої ноги; лише під час ворожіння, коли дівчата виходили з лазні, наступали на 
поріг тільки лівою ногою, а правою ступали на землю, вимовляючи спеціальні 
слова, аби приворожити хлопця. 

Через поріг не можна нічого давати, бо сам будеш просити; через поріг не 
вітаються і не подають руки, бо посваряться; через поріг не можна цілуватися; 
замітати хату слід від порога до покуття, бо виметеш щастя і статки з хати. Не 
можна їсти, коли переступаєш через поріг, бо станеш роззявою або впустиш у 
себе злі сили. Не варто сідати на поріг, бо можна захворіти. Продавець не 
повинен стояти на порозі свого магазину, щоб не втратити покупців. 

Поріг відіграє певну роль у зустрічі гостя – чужого, не з цієї хати (родини). 
Гостя слід зустрічати за порогом і пускати попереду себе через поріг. Якщо 
очікується прихід довгоочікуваного гостя, який ніяк не йде, необхідно потрусити 
над порогом скатертину, що лежить на столі. Взагалі вирази переступати поріг 

(заходити в хату), ставати на поріг «з’являтися в хаті», показати на поріг 
«виганяти з хати», не пускати на поріг «не запрошувати до хати» – є відгомоном 
прадавніх уявлень про межі родинного дому як зони захисту, впливу свого, 
домашнього бога. Небажаному гостеві кажуть «Ото Бог, а ото порог!».  

Коли кудись ідеш, ногами потовчи поріг (поспілкуйся з пращурами, аби 
благословили). Якщо перечепишся об поріг, незабаром чекай на неприємну новину 
або й серйозну неприємність. Якщо кішка проводжає господаря, лягла на порозі і 
нявкає, не варто поспішати, подорож виявиться небезпечною, невдалою. Якщо на 
порозі сидить кіт і агресивно шипить, це означає, що мешканцям дому загрожують 
неприємності. Якщо на порозі сидить чорна кішка, це означає, що дім потребує 
надійного захисту від нечистої сили, хтось хоче мешканцям завдати шкоди, 
використовуючи чаклунство. Якщо на поріг сіла пташка, варто очікувати важливі 
новини. Якщо ж там лежить мертвий птах, звістка буде поганою. Якщо поріг почав 
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скрипіти – це дуже поганий знак. У більшості випадків рипіння порогу обіцяє 
хвоpобy когось із родини. Треба поріг якнайшвидше полагодити [Коцур 2015, 
с. 632; Жайворонок 2006, с. 471–472; Лозко 2011, с. 347; Толстой 1999, с. 25].  

Приказка Я до порога, і біда туди говорить про неможливість порятунку 
від злої долі навіть під прикриттям домашнього бога, святі місця хати – поріг і 
покуть також не завжди в силі врятувати.  

Низка повір’їв пов’язує поріг і дітей як майбутніх продовжувачів роду. 
Майбутній мамі не можна сідати на поріг або ганок. Якщо вагітна жінка вимете 
сміття через поріг, її можуть чекати складні пологи, а дитина, яка з’явиться на 
світ, може зригувати їжу. Аби нечисть не змогла вплинути на дитину до обряду 
хрещення і щоб на неї не лягли вроки, необхідно під поріг покласти гострий ніж. 
Повернувшися додому після хрещення, вносять дитину не через двері, а подають 
через вікно. Але на Гуцульщині перед обрядом хрещення дитину клали саме на 
поріг і мати переступала через неї тричі. Аби дитина не плакала, її клали на порозі 
задніх дверей під охорону предків. Саме на порозі підрізали дітям волосся, щоб 
росло довге, вмивали і витирали дітей, щоб захистити від наведення зурочення.  

Однак сакральна семантика порогу виходить за лінгвокультурні межі 
українства і слов’янства. Усі слов’яни з найдавніших часів вважали, що людині 
можна нанести шкоди, якщо покласти його одяг на поріг, вимовити над ним його 
ім’я, а якщо бити цей одяг, то ворог буде відчувати кожний удар [Толстой 1999, 
с. 163]. 

Великий шотландський культуролог і фольклорист Дж. Фрезер присвятив 
етнокультурній семантиці порогу цілий розділ у своїй класичній книзі «Фольклор 
у Старому завіті» [Фрезер 1985, с. 344–354]. Знаменитий дослідник розповідає, 
що при Єрусалимському храмі було три спеціальні посади, очевидно жерці, які 
мали титул охоронців порогу, оскільки наступати на поріг вважалося гріхом. 
Подібний звичай існує в мусульманських храмах Сирії. Марко Поло та наступні 
після нього європейські мандрівники писали, що в Пекінському палаці вони 
зустріли озброєних охоронців порогу. Давні китайці вважали, що наступити на 
поріг означає принести нещастя в дім. На кожного, хто зачепив поріг житла 
татарського правителя ХІІІ ст., чекала смерть [Фрезер 1985, с. 344–345]. У 
ХУІІ ст. у персидській Ісфагані поріг користувався такою пошаною, що його 
ім’ям астане називався весь царський палац [Фрезер 1985, с. 346], пор. назву 
тимчасової столиці Казахстану Астана. 

Дж. Фрезер також доводить на численних прикладах, що шанобливе 
ставлення до порогу притаманне як християнським, так і язичницьким народам. 
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Так, тубільці островів Фіджі остерігаються наступити на поріг храму, житла 
богів, високоповажні особи переступають поріг, а прості смертні переповзають 
рачки. Аналогічним було ставлення до порогу житла вождя, який ненабагато 
відрізняється від божества. Подібні заборони спостерігалися також у дравідів та 
калмиків. Висновок Дж. Фрезер робить такий, що в більшості наведених 
прикладів з культури неспоріднених народів заборона сидіти на порозі або 
торкатися його є абсолютною [Фрезер 1985, с. 346].  

На таких несуміжних територіях, як Німеччина, Ісландія та Марокко 
забороняється сідати на поріг, а того, хто порушив цю заборону, захворіє сам або 
принесе нещастя в дім. У Марокко та Палестині, так само, як у європейців, 
наречену переносять на руках у дім чоловіка, а родичі слідкують, щоб вона його 
не зачепила. У китайців ці правила розроблені ще детальніше. Коли наречену 
переносять через поріг, на ньому лежить розжарений леміш від плуга [Фрезер 
1985, с. 347]. Відомі подібні ритуали також у мордви, народів Яви, Сьєрра-Леоне 
та ін., де заборона нареченій ступати на поріг наявна непрямо [Фрезер 1985, 
с. 348]. А в арійських народів, від Індії до Шотландії ця заборона формулюється 
прямо. Дж. Фрезер наводить приклади перенесення нареченої в дім чоловіка з 
Давньої Індії, Герцеговини Славонії, Греції, давнього Риму, Вірменії, Сілезії, 
французької Швейцарії, Лотарингії, Шотландії, Вельсу. Щоб пояснити смисл 
цього звичаю, Фрезер звертається до Плутарха та інших давніх учених, які 
вважали, що цей звичай сягає часів, коли наречених викрадали. Однак дозвіл 
переступати поріг, не торкнувши його ногами, не містить натяку на насильство та 
примус. Це дозволяє Фрезеру зробити висновок, що ритуал з нареченою є 
окремим випадком страху перед порогом, властивому багатьом неспорідненим 
народам світу. 

Проаналізувавши величезну кількість наведених прикладів з усіх частин 
світу, Дж. Фрезер намагається відповісти на запитання, у чому ж полягає причина 
такого універсального страху людства наступити або сісти на поріг, на цю 
частину будинку? [Фрезер 1985, с. 349].  

Римський вчений Варрон, один з зачинателів дослідження фольклору, 
вважав, що традиція піднімати наречену над порогом мала на меті попередити 
попрання предмета, присвяченого богині домашнього вогнища Весті. Таке 
пояснення ближче до істини, ніж Плутархове, яке виходить з одиничного випадку 
викрадання жінок. У римлян поза тим, що поріг був присвячений Весті, він ще 
мав власного бога на ім’я Ліментин від лат. limes, limitis “поріг”, “межа”, “ліміт”.  

Є ще одне давньоримське пояснення давнього інтернаціонального 
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весільного ритуалу. Наречену вносили в дім чоловіка на руках, щоб вона не 
ступала на поріг, і домашні боги, що мешкають під ним, не вважали її чужою, 
прийшлою, а ставилися до неї як до члена родини, який з’явився у домі. 

У багатьох народів вважалося, що у порозі чи під порогом живуть духи, 
яких краще не турбувати. Так, до прикладу, в Литві, по завершенні будівництва 
будинку кладуть під порогом дерев’яний хрест або предмет, успадкований від 
попередніх поколінь, а новонародженого члена родини батько тримає над 
порогом, щоб познайомити дитя з духами-покровителями та одержати їхній 
захист. Якщо дитину зурочили, її миють над порогом [Фрезер 1985, с. 350]. Духів, 
що живуть під порогом, вважали душами померлих предків. Звичай ховати членів 
родини біля входу до житла або під порогом зберігся у Східній Африці. 
Мертвонароджених або рано померлих дітей у центральній Індії закопували в 
глиняному горщику у дворі, щоб мати могла народити ще. Подібний звичай 
зберігся у східній Африці. В Англії подібні дії виконуються відносно корів: труп 
загиблого теляти закопують під порогом хліва [Фрезер 1985, с. 351–352].  

Отже, пошана, яка надається порогу, можливо, є згадкою про звичай ховати 
під ним предків, дітей або тварин. Сакральність порогу є причиною того, що на 
ньому вбивають жертовних тварин (Сирія, Єгипет, Нігер).  

Однак С. Токарєв зазначає, що Дж. Фрезер у своєму дослідженні вирішив 
лише половину проблеми, пояснивши пошану до порогу вірою в духів, що під 
ним живуть. Учений слушно вбачає справжнє коріння вірувань, пов’язаних з 
порогом, у стихійних засобах давніх людей захисту свого житла – олюдненої 
частини довкілля, периметра безпеки [Фрезер 1985, с. 353]. Дім для людини є 
своїм, залюдненим, безпечним простором, а поріг відмежовує його від чужого, 
небезпечного світу. Саме в цьому коріниться його сакральність, значення межі 
між своїм і чужим, людським і потойбічним світом.  

Проаналізовані оберегові ритуали та табу, пов’язані з порогом, дозволяють 
зробити певні висновки. По-перше, поріг уособлює охоронну та сакральну 
функції дому в цілому, оскільки він є межею між своїм і чужим. Звідси побожне 
ставлення до всіх дій, пов’язаних з порогом, його сакралізація. По-друге, в силу 
того, що поріг є межею “свого“ домашнього світу, він є кордоном, митницею для 
всіх чужих, хто через нього переступає: гостя, молодої, новонародженої дитини. 
По-третє, поширеність однакових повір’їв щодо порогу у неспоріднених народів 
світу дає підстави вважати, що вони з’явилися у людства разом із домом, і цей 
аргумент дозволяє назвати повір’я, пов’язані з порогом у всіх народів, 
культурною універсалією.  
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У статті здійснено критичну оцінку проблеми синхронії/діахронії, 
міфологізованої в традиційній рецепції поглядів Фердинанда де Соссюра. Концепція 
Ф. де Соссюра відома, перш за все, у викладі “Курсу загальної лінгвістики” 1916 р., 
створеного колегами вченого. Опубліковані у 2002 р. автографічні матеріали Соссюра 
дають підставу переглянути основні положення його наукової концепції. У статті 
представлено розуміння темпоральних станів мовної діяльності в концепції “нового” 
Соссюра. Уважне прочитання автографів показало, що ключовим визначником 
існування об’єкта мовознавства для швейцарського лінгвіста був час. Мовну діяльність, 
мову і мовлення Соссюр розрізняє, перш за все, за їх темпоральними ознаками, а також 
за їх функціями. Мова є сукупністю одночасних різнопланових семіологічних відношень, 
тобто є ідіосинхронічною. Мовлення як одноразове висловлення і як дискурсивна 
ситуація загалом є дією, що полягає у створенні послідовного фонетичного ряду. 
Соссюр окреслює його як діахронічне за часовою ознакою і не пов’язує з історією мови. 
Мовна ж діяльність як цілісна функція людського досвіду є одночасно незмінною та 
функціонуючою у часі, тобто тривалою, панхронічною.  

Ключові слова: мовна діяльність, мова, мовлення, синхронія, діахронія, панхронія. 
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The article gives critical assessment of the problem of synchrony / diachrony, 

mythologized in the traditional reception of the views of Ferdinand de Saussure. The concept of 
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F. de Saussure is known, first of all, in the presentation of "Course in General Linguistics", 

published in 1916, compiled by fellow scientists. Saussure’s autographed materials, published 
in 2002, provide the basis to reconsider the main provisions of his scientific concept. The 

article presents an understanding of temporal states of language activity in the concept of the 

"new" Saussure. The careful reading of the autographs showed that the time was a key 

determinant of the existence of a linguistic object for the Swiss linguist. Saussure distinguishes 

language activity, language and speech, above all, by their temporal features, as well as by 

their functions. Language is a set of simultaneous diverse semiological relationships, i.e., it is 

idiosynchronous. Speech as a one-time statement and as a discursive situation in general is an 

action that is to create a sequential phonetic series. Saussure describes it as diachronic on a 

time basis and doesn’t associate it with the history of language. Language activity as a holistic 
function of human experience is both unchanging and functioning in time, i.e. continuous, 

panchronic. 

Keywords: language activity, language, speech, synchrony, diachrony, panchrony. 
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В статье осуществлена критическая оценка проблемы синхронии / диахронии, 
мифологизированной в традиционной рецепции взглядов Фердинанда де Соссюра. 
Концепция Ф. де Соссюра известна, прежде всего, в изложении "Курса общей 
лингвистики" 1916 г., созданного коллегами ученого. Опубликованные в 2002 г. 
автографические материалы Соссюра дают основание пересмотреть основные 
положения его научной концепции. В статье представлено понимание темпоральных 
состояний языковой деятельности в концепции "нового" Соссюра. Внимательное 
прочтение автографов показало, что ключевым определителем существования 
объекта языкознания для швейцарского лингвиста было время. Языковую 
деятельность, язык и речь Соссюр различает, прежде всего, по их темпоральным 
признакам, а также по их функциям. Язык представляет собой совокупность 
одновременных разноплановых семиологических отношений, то есть является 
идиосинхроническим. Речь как одноразовое высказывание и как дискурсивная 
ситуация в целом является действием, которое заключается в создании 
последовательного фонетического ряда. Соссюр определяет его как диахроническое 
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по временному признаку и не связывает с историей языка. Языковая же 
деятельность как целостная функция человеческого опыта является одновременно 
неизменной и функционирующей во времени, то есть длительной, панхронической. 

Ключевые слова: языковая деятельность, язык, речь, синхрония, диахрония, 
панхрония. 

 

Постановка проблеми. У 1996 р. було знайдено автографи Фердинанда 
де Соссюра під час реконструкції оранжереї у домі Соссюрів у Женеві. Вони 
були опубліковані у 2002 р. у Парижі Сімоном Буке і Рудольфом Енглером під 
назвою “Écrits de linguistique générale” [Saussure 2002]. Головна знахідка – це 
чорнетка монографії “De l’essence double du langage”, парцельована на 
нумеровані розділи з підрозділами як нарис цілісного тексту, написаного рукою 
Соссюра. Уважне прочитання книги спонукало нас до реінтерпретації 
традиційної концепції Соссюра. Відмінностей між трактуванням певних 
положень Соссюром в автографах і трактуванням їх видавцями “Курсу загальної 
лінгвістики” [Saussure 1916] досить багато, у статті ж представимо розуміння 
Соссюром темпоральних станів мовної діяльності, які показують 
неправомірність усталених міфів, пов’язаних з “Курсом”. 

Об’єктом нашого дослідження є темпоральні стани мовної діяльності в 
концепції “нового” Соссюра. Предметом дослідження є ревізія їхнього 
традиційного розуміння. Мета дослідження – спираючись на нововиявлені 
соссюрівські автографічні матеріали, критично оцінити проблему 
синхронії/діахроніїї, міфологізовану в традиційній рецепції поглядів 
швейцарського лінгвіста.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Однією з найчастіших 
помилок, яких припускаються коментатори концепції Ф. де Соссюра, є 
нерозрізнення ними онтологічного та епістемологічного рівнів даної концепції, 
незрозуміння диференціації ключових темпоральних категорій, а відтак понять, 
пов’язаних із системною інваріантністю і змінністю мови. Головна проблема 
цих хибних інтерпретацій полягала у тому, що їх автори або не знали (до 70-х 
років ХХ ст., тобто до виходу критичного видання “Курсу загальної 
лінгвістики”) або ж цілковито ігнорували (після публікації у 2002 р. “Ecrits” 
соссюрівські автографи і базували свій аналіз лише на традиційному виданні 
“Курсу” 1916 р., котрий, як відомо, був написаний Альбером Сеше за участю 
Шарля Баллі. Більшість ключових для даної проблеми термінів, як показують 
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нові автографи, були інтерпретовані видавцями “Курсу” по-своєму і мають мало 
спільного з концептуальною думкою швейцарського лінгвіста.  

Важко оцінювати критичні зауваження дослідників цієї проблеми, якщо 
вони жодним чином не окреслюють, як саме трактують ті чи ті соссюрівські 
терміни. І якщо можна зрозуміти мовознавців середини ХХ століття, які не мали 
доступу до автографічних соссюрівських матеріалів, то таке ж трактування 
ключових понять соссюрівської концепції, що публікували свої опрацювання 
після виходу “Нотаток” [Соссюр 1990] чи нових “Ecrits” 2002 р., повинно бути 
оцінене як некоректне. Н. В. Бугорська, наприклад, зауважує: “Запровадження 
термінів синхронія, діахронія, система [...] підпорядковане розв’язанню 
завдання, як це вивчати. Вказані поняття є гносеологічними предикатами” 

[Бугорская 2009, с. 23]. Важко оцінити це зауваження осібно від аналізу 
рукописних джерел. Перш ніж так стверджувати, варто з’ясувати, чи поданим 
термінам притаманні значення “синхронний аналіз”, “діахронічний аналіз” і 
“системний аналіз” (і тоді запропоноване дослідницею твердження могло б мати 
сенс, якби не той факт, що синхронний аналіз у Соссюра – це і є системний 
аналіз), чи значення “стан мови”, “зміни в мовній діяльності” i “спосіб 
організації мови” (а в таких значеннях вони часто функціонують у “Курсі”), бо в 
цьому випадку подане положення є хибним. У монографії та нотатках часто 
можна натрапити на терміни синхронія (частіше – ідіосинхронія) і діахронія 
саме в онтологічному, а не гносеологічному плані, натомість термін система має 
суто онтологічне значення. 

Таке саме сплутування онтології й епістемології можна спостерігати й у 
випадках, коли ототожнюють дослідження відношень парадигматики й 
синтагматики (як об’єктів) та системне й історичне дослідження (як методи): “... 

можна припустити, що поєднання парадигматичного і синтагматичного 
описів саме собою призводить, хай навіть і в деяких випадках, до поєднання 
синхронічного і діахронічного опису. Якщо ця теза матиме підтвердження на 
основі ширшого матеріалу, то вона змусить нас, можливо, ввести постулат, 
зворотній до відомого постулату де Соссюра про протиставлення останніх” 

[Степанов 1968, c. 48]. У Соссюра відношення системної одночасності і 
синтагматичної суміжності – це не підходи і не способи опису, а характеристики 
об’єкта – мовної системи. Натомість те, що Ю. С. Степанов називає 
синхронічним і діахронічним описом (беручи до уваги посилання на “Курс”), – 

це дослідницька перспектива, як її зрозуміли укладачі, тобто дослідження 
сучасного стану мови чи історичних змін. 
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Яскравим прикладом сплутування темпоральної онтології об’єкта й 
епістемології дослідження є поданий далі фрагмент критики Соссюра, 
запропонований Р. О. Будаговим: “У своєму намаганні відділити синхронію від 
діахронії Соссюр пішов так далеко, що став стверджувати ніби синхронний 
план однієї мови набагато ближчий до синхронного плану іншої мови, ніж до 
свого власного минулого (діахронічного) стану. Оскільки синхронна лінгвістика, 
за спостереженнями Соссюра, має свої особливості, абсолютно відмінні від 
власної діахронічної (історичної) лінгвістики, [...] то зближення синхронного 
стану однієї мови із синхронним станом будь-якої іншої мови видавалося 
швейцарському лінгвістові набагато правомірнішим, ніж зближення синхронії 
та діахронії в межах однієї мови. Виходило так, ніби “прийоми вивчення” 

сучасного стану, наприклад, французької мови набагато ближчі до “прийомів 
вивчення” сучасного стану корейської чи японської мови, ніж до прийомів 
вивчення історії самої французької мови. Іншими словами, між синхронними 
рядами різних, навіть неспоріднених мов Соссюр бачив набагато більше 
спадкоємності, ніж між синхронією та діахронією кожної, окремо 

досліджуваної мови” [Будагов 1954, с. 20]. Р. О. Будагов, судячи з усього, не 
зауважив відмінності між об’єктом дослідження і самим дослідженням. Лише до 
певної міри вина такого сплутування онтології й епістемології лягає на 
упорядників “Курсу”, які впровадили омонімію термінів синхронія як стан мови 
і синхронія як підхід у дослідженні мови та діахронія як процес історичної зміни 
і діахронія як підхід до вивчення таких змін. Проте в самій книзі ці поняття не 
сплутані, як у праці Р. О. Будагова. Науковець постійно з методики дослідження 
висновки переносить на сам об’єкт, що є неприпустимим. Абсолютно правий 
С. С. Єрмоленко, стверджуючи, що в мовознавстві “слід бути максимально 
обережним у тому плані, щоб не змішати досліджуване і той науковий апарат, 
що здійснює дослідження, тобто щоб не перенести риси, властиві виключно 
моделі аналізу, безпосередньо у площину аналізованого за її допомогою 
фактичного матеріалу” [Єрмоленко 2007, c. 247–248]. Крім того, Р. О. Будагов 
впроваджує абсолютно неможливе для “Курсу” поняття “діахронічний стан 
мови”. Говорячи про близькість методик дослідження синхронних станів різних 
мов, “Курс” просто стверджує абсолютно очевидну ідею – номотетика вивчає 
системні засади, а не факти еволюційних змін, а засади у всіх мовах однакові, 
інакше їх не можна було б назвати мовами. А от методи вивчення й зіставлення 
історичних ідеографічних фактів із різних епох й укладання їх у послідовні ряди 
зовсім інші, принципово відмінні. Соссюр ніде і ніколи не говорив про більшу 
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близькість систем неспоріднених мов, ніж різних історичних фаз становлення 
системи однієї мови. Проблема полягає в тому, що ми не маємо доступу до 
якогось іншого стану мови, ніж сучасний, бо минулого стану вже немає й 
реконструювати його повною мірою не можна. Крім того, минулий стан мови – 

це, наприклад, минулорічний, вчорашній чи той, що був десять хвилин тому. 
Тому говорити про його подібність чи відмінність від нинішнього треба, 
користуючись тією самою методикою, що й дослідженням змін, які відбулися за 
останні десять, сто чи тисячу років. Але й методика реконструкції минулорічної 
системи чи системи з минулого тисячоліття мала б бути така сама (інша річ, що 
даних для такої реконструкції в нас би не було). Останнє зауваження має 
стосуватися будаговського слова “спадкоємність” (“преемственность”), яке він 
вжив у своїй критиці Соссюра. Недоречність його вживання щодо 
неспоріднених мов, мабуть, очевидна. Наведемо лише одну цитату із женевської 
інавгураційної лекції вченого (вона ввійшла в російськомовне видання “Заметок 
по общей лингвистике”, тому наведемо її у російському перекладі): 

(...) образное выражение, над которым мы собираемся устроить 
экзекуцию вместе с г-ном Гастоном Парисом, – это выражение французский 
язык – сын латыни, или латынь – мать романских языков. Среди языков нет ни 
сыновей, ни матерей, нет и никогда не было. В каждом регионе земного шара 
существуют языки, определенное состояние которых медленно изменяется 
каждую неделю, из месяца в месяц, из года в год и из века в век, в чем мы вскоре 
убедимся, но никогда предшествующий язык не производил на свет и не давал 
толчок к рождению нового языка; подобное находится за пределами 
наблюдаемого и воображаемого, если учитывать обычные условия, в которых 
каждый из нас говорит на своем родном языке [Соссюр 1990, с. 43]. 

Помилкове – двовимірне (синхронія vs. діахронія) – бачення 
темпоральності в “Курсі” призвело до пізніших помилкових рецептивних 
інтерпретацій. Спроби перетворення поданої темпоральної тріади на діаду – 

наслідок нерозуміння ідеї Соссюра упорядниками “Курсу”. На це вказав 
В. М. Алпатов: “Поняття синхронії у Ф. де Соссюра було певною мірою 
двозначне. З одного боку, вона позначала як одночасне існування тих чи тих 
явищ, як певний стан мови, чи, як потім стали писати, “мовний зріз”. Однак 
у той самий момент часу в мові можуть співіснувати різносистемні явища, 
а також явища з діахронічним забарвленням: архаїзми, неологізми тощо. З 
іншого боку, підкреслювали системність синхронії, повну відсутність у ній 
чинника часу. Двояке розуміння синхронії давало можливість вибору одного з 
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послідовніших трактувань: або синхронію можна було розуміти як стан 
мови, або як систему мови. Перший підхід пізніше сповідували пражці, другий 
– глосематики, хоча перші та другі керувалися концепцією Ф. де Соссюра” 

[Алпатов 2005, с. 138-139]. Варто підкреслити, що панхронія – це  
не “повна відсутність чинника часу”, а специфічне розуміння часового виміру 
тривання.  

Якщо мова (як ідіосинхронічна сутність) і мовлення (як сутність 
діахронічна) становлять єдність у формі мовної діяльності (langage), то 
темпоральна сутність цієї останньої не може бути ані ідіосинхронічною, ані 
діахронічною. Її сутність полягає в тому, що, попри інновації, які постійно 
відбуваються в мовленні, а мова в кожний момент її стану є статичною 
системою, мовна діяльність повинна одночасно і розвиватись, і залишатися 
собою самою. Це і є панхронія. Те, що В. М. Алпатов вважає непослідовністю 
Соссюра, є результатом нерозуміння або навіть незнання соссюрівської 
темпоральної тріади – панхронія, ідіосинхронія й діахронія. Те, що 
В. М. Алпатов називає “станом”, у Соссюра є темпоральним виявом 
ідіосинхронії мови, а те, що називає “системою”, – просторовим виявом 
онтологічної сутності мови як сукупності відношень подібності та суміжності. 
Навряд чи можна погодитися з тим, що пражці відкинули соссюрівську ідею 
системності. Саме в них була розвинена соссюрівська ідея диференційних 
(дистинктивних) опозицій і негативних характеристик, які реалізуються в 
мовленні в межах незмінної мовної діяльності. На відміну від них, Л. Єльмслев 
абстрагувався від поняття мовної діяльності і тому зосередився лише на власне 
ідіосинхронії (“алгебрі мови”). Випадок єльмслевської глосематики є 
найкращим доказом того, що може статися, якщо ігнорувати таку базову 
функцію, як мовна діяльність, і перетворити соссюрівську тріаду “мовна 
діяльність”: “мова” : “мовлення” на діаду “мова” – “мовлення”.  

Варто зупинитися на проблемі діахронічного статусу мовлення та 
ідіосинхронічного статусу мови, яку порушила О. С.Кубрякова. Її роздуми були 
скеровані в цілком слушному напрямку, хоча й вона залишалася під впливом 
термінологічної діади, запровадженої А. Сеше й Ш. Баллі: “За визначенням 
Соссюра, синхронія – це такий статус чи такий стан мови, для котрого 
основними є відношення, що пов’язують елементи мови, які співіснують і 
творять систему; навпаки ж, для діахронії, чи фаз еволюції мови, притаманні 
інші відношення – ті, що пов’язують елементи мови в порядку їхньої 
послідовності і тому не сприйняті тією самою колективною свідомістю. На 
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відміну від відношень першого різновиду, ці зв’язки системи не утворюють. Як 
влучно зауважив ще Г. Шухардт, протиставлення синхронії і діахронії нерідко 
збігається в Соссюра з опозицією мова – мовлення. Синхронія і діахронія 
передбачають також різні аспекти дослідження: діахронічна лінгвістика 
опрацьовує переважно фонетику, синхронічна ж – загальну граматику” 

[Кубрякова 1968, с. 112–113]. Не розуміючи власне соссюрівського 
потрактування терміна діахронія, неможливо пояснити, чому діахронічна 
лінгвістика повинна досліджувати фонетику, а синхронічна – граматику. Хіба не 
змінюються граматичні парадигми, значення слів, правила словотвору чи 
синтаксису? О. С. Кубрякова чи не перша в радянському мовознавстві 
(покликаючись на праці Г. Шухардта) вказала на цю концептуально-

термінологічну особливість соссюрівського поняття “діахронія”. Більшість 
лінгвістів стали прибічниками міркувань А. Сеше й Ш. Баллі, котрі ототожнили 
діахронію з історією. Натомість Соссюр запропонував значно чіткіше 
розрізнення. Ідея ідіосинхронії полягала в тому, щоб відділити системність як 
стан одночасних співвідношень, що конституює мову як функцію, зреалізовану 
тут і зараз, від потоку фонетичного мовлення, у якому відбуваються різні зміни 
й заміни, де в силу психофізіологічних особливостей людського організму звуки 
мовлення творять лінійні (а отже, часові) послідовності, де ніколи і нічого не 
буває одночасно, бо завжди пов’язується з тим, що було раніше, і тим, що має 
настати.  

Але чи можна назвати цей часовий фонетично-мовленнєвий потік 
історією? Навряд чи. Свого часу І. Бодуен де Куртене виразно розрізняв зміни, 
що відбуваються в конкретній мовленнєвій діяльності реального носія 
(церебрації та фонації), називаючи їх розвитком, і зміни, які не здатна помітити 
одна особа чи групи осіб у реальній дійсності, але їх можна зафіксували лише на 
тлі порівняння мовних звичок різних вікових груп носіїв мови. Останні І. Бодуен 
де Куртене називав історією. Аналогічно робить Соссюр. Його діахронія – це 
онтологічне окреслення аспекту темпорального буття для потоку актуального 
фонетичного (лінійного) мовлення (а відтак – і мовлення як такого). Тут наявне і 
звичайне використання мовних засобів (творення й вимова форм), і непомітні 
зміни, інновації, що відбуваються внаслідок підсвідомої чи певною мірою 
свідомої творчості носіїв мови. Натомість це не є історія в її еволюційному 
розумінні. Історія мови для Соссюра вкорінена в мовленні, але не зведена до 
нього. За великим рахунком, історія для Соссюра – це певний науковий 
конструкт, який виникає внаслідок спеціальної наукової або стихійно-наївної 
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рефлексії над фактами минулих актів мовлення в зіставленні із сучасними. Саме 
тому він не вважав ані ретроспективну, ані історичну лінгвістику такими, які 
базуються на самій сутності langage. Це типова для антропоцентризму 
постановка питання.  

У своїх роздумах над еволюцією мови О. С. Кубрякова, критикуючи 
Соссюра, парадоксальним чином доходить тих самих висновків, що й сам 
швейцарський лінгвіст: “Усе діахронічне в мові, – стверджує Соссюр, – є 
таким через мовлення». Інакше кажучи, еволюціонує тільки мовлення, мова ж 
залишається поза цим процесом і лише опосередковано відображає його. 
Полемізуючи з цього приводу з Ф. де Соссюром, Е. Косеріу правильно вказує, що 
“не тільки все діахронічне, але також і все синхронне в мові є таким тільки 
завдяки мовленню, хоча мовлення своєю чергою існує лише завдяки мові”. 

Отже, оскільки всі явища мови базуються в результаті на явищах мовлення, а 
мовлення змінне, з часом змінюється й мова” [там само, с. 116]. Висновок про 
те, що еволюціонує лише мовлення, оскільки в ньому все діахронічне, 
абсолютно помилковий, адже він побудований на ототожненні термінів 
діахронія (послідовність у часі) і еволюція (історія). На цьому ж непорозумінні 
оснований і докір Е. Косеріу: синхронія – це не сучасність (на противагу 
діахронії як минулому), а системність, що ґрунтується на стані одномоментного 
взаємозв’язку. Тому мовлення є, звичайно, завжди сучасним (у цьому Косеріу 
має рацію), але водночас йому не притаманний статус системної одночасності. 
Мовлення завжди відбувається в часовій зміні, а отже, його не може вважати 
ідіосинхронічним у соссюрівському розумінні цього терміна. 

Далі О. С. Кубрякова пише: “Звичайно, можна розуміти статику значно 
ширше, як абсолютну протилежність динаміці і тому як повну відсутність 
руху. Можна тлумачити статику і як відсутність змін, що зовсім не те саме. 
Оперуючи поняттям статики, Соссюр мав на увазі саме друге значення 
терміна” [там само, с. 117]. У такий спосіб О. С. Кубрякова намагається 
«захистити» Соссюра, що є цілком несправедливим. Статика є станом, а отже, 
не передбачає жодного руху. Саме так розумів Соссюр мову, рух притаманний 
лише мовленню – як зміни, так і вживання (функціонування). Проблема 
критиків Соссюра, як і упорядників “Курсу”, полягає в тому, що вони не 
зрозуміли онтологічного статусу понять ідіосинхронії, діахронії і панхронії та 
сплутали їх із дослідницькою перспективою. До того ж вони, по-перше, 
применшили роль langage і панхронії, бо через мовну діяльність цілком можна 
пояснити всі проблеми історії й еволюції, які не можна розв’язати на рівні мови 
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чи мовлення, а по-друге, не помітили відмінності між одномоментним актом 
parole і сферою discours, у якій соціалізуються зміни, що виникають в окремих 
актах висловлень. 

Висновки та перспективи подальших розвідок. Узагальнюючи аналіз 
темпорального аспекту соссюрівської методології, зазначимо, що в науковій 
концепції виразно розрізнені три темпоральні системи, дві з яких мають 
онтологічний вимір (тобто належать до темпоральності самого об’єкта 
дослідження): 

1) стан мови (статика, status, état) – розвиток мови (динаміка, motus, 
événement),  

2) ідіосинхронічний статус мовних одиниць і мови як системи 
(idiosynchronique) – діахронічний статус фонетичних рядів мовлення 
(diachronique) – панхронічний статус мовної діяльності як такої (panchronique)  
й одна епістемологічна, що має стосунок до темпорального характеру 
мовознавчого дослідження:  

3) системно-семіологічне дослідження (instantané, sémiologique, 
antihistorique, grammatical, point de vue des éléments combinés) – діахронічне 
(тобто фонетичне) дослідження (diachronique, phonétique, point de vue des 
identités transversales, point de vue des éléments isolés) – ретроспективне 
дослідження (anachronique, rétrospectif, étymologique) – історичне дослідження 
(historique). 
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Cet article se propose d’explorer les explicitations obligatoires dans les 
traductions des textes littéraires ukrainien-français. A la lumière des travaux 
antérieurs, nous avons mis en évidence une typologie des explicitations dites 
obligatoires, spécifiques et variables selon la langue de départ et la langue d’arrivée. 
Il s’agit notamment des explicitations impliquées par l’asymétrie linguistique qui 
oblige le traducteur à exprimer plus explicitement dans la langue cible des 
composantes linguistiques et textuelles implicites ou manquantes dans la langue 

source. Ainsi, avons-nous proposé un éventail des explicitations imputables aux 

différences entre les systèmes linguistiques de l’ukrainien et du français qui seraient 
de nature structurelle, syntaxique ou sémantique. Les explicitations contextuelles, que 
nous avons également examinées dans le cadre du phénomène de l’explicitation 
obligatoire, seraient nécessaires en raison des différences de stratégies textuelles de 
structuration de l’information et des préférences stylistiques entre les langues. Ces 
dernières qui se manifestent surtout au niveau des structures elliptiques résultant des 
contraintes grammaticales, mais aussi sémantiques.  

Mots clés: explicitation obligatoire, convention linguistique, stratégie textuelle, 
préférence stylistique.  
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Стаття має на меті дослідження обов’язкової експліцитації в українсько-

французькому літературному перекладі. Спираючись на попередні дослідження у цій 
галузі, ми виокремили типологію обов’язкових експліцитацій, які варіюють залежно 
від лінгвістичних особливостей мови джерела та мови перекладу. Йдеться про 
експліцитації, зумовлені мовною асиметрією, яка зобов’язує перекладача до більш 
експліцитного вираження у мові перекладу тих лінгвістичних та текстуальних 
складових, які імпліцитні або ж відсутні у мові джерелі. Ми виокремили низку 
експліцитацій структурного, синтаксичного та семантичного планів, що зумовлені 
відмінностями між лінгвістичними системами української та французької мов. 
Необхідність контекстуальних експліцитацій, які також відносять до обов’язкових, 
зумовлена відмінностями між текстуальними стратегіями структуризації 
інформації та стилістичними преференціями досліджуваних мов. Контекстуальні 
експліцитації спостерігаються на рівні заповнення еліптичних структур та зумовлені 
граматичними або семантичними закономірностями.  

Ключові слова: обов’язкова експліцитація, лінгвістичні особливості, 
текстуальна стратегія, стилістичні преференції.  
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This article deals with the obligatory explicitation in the translations of Ukrainian-

French literary texts. In the light of previous work, we have highlighted a typology of so-
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called obligatory, specific and variable explicitations depending on the source-language 

and the target-language. These include, in particular, the explicitations implied by 

linguistic asymmetry, which obliges the translator to express more explicitly in the target-

language linguistic and textual components implicit or missing in the source-language. 

Thus, we have proposed a range of explanations attributable to the differences between 

the linguistic systems of Ukrainian and French which belong to the structural, syntactic 

and semantic level. Contextual explanations, which we have also examined in the context 

of the phenomenon of obligatory explicitation, are necessary because of the differences in 

textual strategies of structuring information and stylistic preferences between languages. 

They appear especially at the level of elliptical structures resulting from grammatical and 

semantic constraints. 

Key words: obligatory explicitation, linguistic convention, textual strategy, stylistic 

preference. 
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Статья имеет целью исследование обязательной експлицитации в украинско-

французском литературном переводе. Опираясь на предыдущие исследования в этой 
области, мы выделили типологию обязательных експлицитаций, которые варьируют в 
зависимости от лингвистических особенностей языка источника и языка перевода. 
Речь идет о експлицитации, обусловленной языковой асимметрей, которая обязывает 
переводчика к более эксплицитному выражению в языке перевода тех лингвистических 
и текстовых составляющих, которые имплицитные или отсутствуют в языке 
источнике. Мы задались вопросом експлицитаций структурного, синтаксического и 
семантического планов, обусловленные различиями между лингвистическими 
системами украинского и французского языков. Необходимость контекстуальных 
експлицитаций, которые также относят к обязательным, обусловленные различиями 
между текстуальными стратегиями структуризации информации и 
стилистическими преференциями исследуемых языков. Контекстуальные 
експлицитации наблюдаются на уровне заполнения эллиптических структур и 
обусловленные грамматическими или семантическими закономерностями. 
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Introduction  

L’objectif de cet article est d’analyser l’explicitation non pas comme une 
stratégie universelle, mais comme une tendance de traduction, dont les motivations 
sont plutôt en rapport avec les conventions linguistiques et textuelles des langues 
impliquées en traduction, et non le processus de traduction en soi. Une analyse que 

nous souhaitons aborder au travers d’une étude sur les explicitations linguistiques et 
contextuelles dans les traductions littéraires ukrainien-français qui font l’objet de notre 

article.  

L’article est organisé comme suit. Dans la première partie, nous présentons un 
rapide résumé des études antérieures qui aboutissent aux conclusions différentes sur 
les motivations de l’explicitation en traduction. A partir de là, nous proposons, dans la 
deuxième et la troisième parties, une analyse des explicitations imputables au 

différences entre les systèmes linguistiques de l’ukrainien et du français ainsi que 
celles qui révèlent des différences de stratégies textuelles de structuration de 
l’information et des préférences stylistiques entre les langues en question. L’analyse 
débouche en discussion sur la nature des contraintes linguistiques et textuelles 
motivant l’explicitation dans les traductions ukrainien-français.  

L’explicitation en traduction. Fondements théoriques 

L’explicitation en traduction a été définie pour la première fois dans les années 
cinquante du XXe siècle dans la Stylistique comparée du français et de l’anglais de J.-
P. Vinay et J. Darbelnet. Les auteurs définissent ce phénomène comme “un procédé 
qui consiste à introduire dans LA [langue d’arrivée] des précisions qui restent 
implicites dans LD [langue de départ], mais qui se dégagent du contexte ou de la 

situation” [Vinay et Darbelnet 1977, p. 9]. Depuis, le procédé en question ne cesse de 
susciter de vifs débats qui mènent aux études approfondies du concept. L’étude de 
l’explicitation a pris d’ampleur au sein d’une nouvelle science que l’on appelle en 
français “traductologie de corpus”. Rudy Loock propose d’utiliser ce terme comme 
équivalent du terme anglais corpus-based translation studies en considérant la 
traductologie de corpus comme “le fruit de la rencontre de la linguistique de corpus et 
de la traductologie descriptive” [Loock 2016, p. 47]. Grâce au développement des 
corpus informatisés à la fin des années 90, les recherches sur l’explicitation se basent 

désormais sur d’énormes corpus numériques, parallèles et comparables, composés de 
milliers de textes, ce qui améliore considérablement leur représentativité et leur 
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fiabilité concernant le phénomène étudié [Tymoczyko 1998]. Dans le cadre de ces 

études l’explicitation a été rangée parmi les “lois de traduction” [Toury 1995, p. 267-

279]. Vu leur fréquence dans presque toutes les traductions analysées, ces normes ou 
lois sont parfois appelées par les autres chercheurs, intéressés par ce phénomène 
“universaux de traduction” ou “tendances” qui seraient au nombre de quatre : à savoir 
“la standardisation”, “l’interférence”, “la simplification”, “l’explicitation” [Baker 
1993; Laviosa-Braithwaite 1998].  

Pourtant l’hypothèse des universaux de traduction outres des adeptes a fait 

également des adversaires. En fait, comme l’affirme R. Loock: “Ces universaux de 
traduction feront l’objet de remise en cause et de critiques très fortes dans les années 
2000, leur existence même étant remise en question” [Loock 2016, p. 51]. Les 

principaux reproches faits à l’encontre des universaux de traduction concernent la 
généralisation à partir de microphénomènes dégagés sur des corpus peu représentatifs 
quantitativement et qualitativement, avec une sur-représentation de l’anglais comme 
objet d’étude soit en tant que langue traduite soit en tant que langue non-traduite. Il 

semble également important de discriminer entre les phénomènes dus à l’influence de 
langue-source (phénomène d’interférence) et ces tendances générales liées à l’acte de 
traduction lui-même [Koppel and Ordan 2011]. Le phénomène n’est donc pas 
indépendant des langues considérées mais spécifique et variable selon la langue de 
départ et la langue d’arrivée, et pour certains chercheurs il s’agit bien là d’un résidu de 
l’activité de traduction, qui ne prend pas suffisamment en compte l’usage de la langue 
d’arrivée [Loock 2016].  

Dans le cadre de la traductologie de corpus, nombre de travaux empiriques ont 

été effectués sur l’explicitation, en analysant ce phénomène dans différents corpus de 
traductions. Selon G. Toury l’explicitation serait une loi de l’activité traduisante 
lorsqu’elle renvoie au fait que les textes traduits ont tendance à afficher plus 
d’explicitness, (plus de clarté, de matière linguistique) que leurs textes d’origine ou 
d’autres textes comparables [Toury 1995, p. 227].  

Les travaux des chercheurs comme S. Blum-Kulka [Blum-Kulka 1986], 

K. Klaudy et K. Károly [Klaudy 2001; Klaudy and Károly 2005] et J. House [House 

2004] sont d’une importance particulière car ils ont participé à la création d’un 
nouveau cadre de recherche, entièrement destiné à l’analyse du phénomène de 
l’explicitation en traduction.  

S. Blum-Kulka avance sa fameuse Hypothèse en suggérant que les 
explicitations issues des écarts traductionnels de cohésion et de cohérence s’expliquent 
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par le fait qu’ils sont liés au processus de médiation linguistique et d’interprétation du 
texte qu’implique naturellement tout acte de traduire. Elles génèrent plus 
d’explicitness dans les textes traduits et sont donc indépendantes de toute différence 
systémique, qu’elle soit inhérente aux systèmes linguistiques et culturels ou aux 
préférences stylistiques et communicatives textuelles. Ces explicitations ont 
généralement pour effet de rendre les textes traduits plus redondants dans la mesure où 
elles ne font que développer explicitement un implicite préexistant. En outre, ce genre 
d’explicitations existe dans tous les textes traduits, quelle que soit la langue ou le texte, 
voire l’expérience du traducteur. Par conséquent, S. Blum-Kulka suggère que 
l’explicitation serait une stratégie universelle de traduction.  

Dans Encyclopedia of Translation Studies, K. Klaudy [Klaudy 2001, p. 80-85] a 

écrit un article sur ce phénomène où elle établit une typologie des explicitations en 

quatre catégories: les explicitations obligatoires, dictées par les différences 
structurelles, syntaxiques et sémantiques entre les langues; les explicitations 
optionnelles, motivées par les différences de stratégies textuelles de structuration de 

l’information et par les préférences stylistiques entre les langues; les explicitations 
pragmatiques, dictées par les différences entre les cultures et les connaissances 
partagées des lecteurs; et enfin, et surtout, les explicitations inhérentes à la traduction 
attribuées à la nature même du processus de la traduction. Pour K. Klaudy, cette 

dernière catégorie d’explicitation trouve son explication la plus convaincante dans 
l’une des principales caractéristiques intrinsèques de l’activité de traduction qui est la 

nécessité de réexprimer dans la langue cible des idées qui ont été conçues à la base 
dans la langue de départ. K. Klaudy ne confirme pas toutes les suppositions de 

l’Hypothèse, d’autant plus que les recherches ultérieures de K. Klaudy vont l’amener à 
modifier l’hypothèse de l’explicitation émise par S. Blum-Kulka, en présentant ce qui 
va s’appeler “l’hypothèse asymétrique de l’explicitation”. 

Les recherches effectuées sur la base de cette Hypothèse sont menées à 
confirmer l’hypothèse, portant il en existe d’autres qui invalident ou au moins émettent 
des réserves ou des restrictions à l'égard de cette question parmi lesquelles nous 
pourrions mentionner les études de J. House [House 2004; House 2008]. J. House se 

penche sur l’analyse de l’explicité dans le discours, à partir d’un corpus de traductions 
entre l’anglais et l’allemand. Elle soutient que l’explicitness n’est pas un phénomène 
invariable ou universel des textes traduits, mais qu’il est plutôt un phénomène variable 
qui émerge en discours et diffère largement d’une langue à l’autre. Cela revient à dire 
que House conçoit l’explicitation, non pas comme une stratégie universelle, mais 
comme une tendance de traduction, dont les motivations sont plutôt en rapport avec les 
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conventions linguistiques et textuelles des langues impliquées en traduction, et non le 
processus de traduction en soi. Aussi, J. House considère-t-elle que son hypothèse est 
“in stark opposition to that postulated by Blum-Kulka, who argues that it is the 

constraints of the translation process which causes greater cohesive explicitness in the 

translation relative to its original” [House 2004, p. 193]. 

Les explicitations obligatoires ou linguistiques 

Les premières études portant sur l’explicitation mettaient en valeur le lien entre 

l’explicitation comme une transformation du contenu ou de la forme du texte source, 
lors de la traduction, et l’implicite linguistique. Cette transformation se manifeste par 
l’apparition, dans le texte traduit, d’informations qui ne sont pas exprimées 
linguistiquement dans le texte source. Ces transformations, appelées “écarts de 
traduction” sont souvent attribuées aux différences typologiques sémantiques et 
syntaxiques entre les langues selon Barkhudarov [Бархударов 1979], ou à ce que 
Vaseva appelle “asymétrie linguistique” et “catégories manquantes” [Vaseva 1980]. 

Le terme “explicitation linguistique” est utilisé par T. Alekseitseva pour 

marquer les occurrences de l’explicitation qui révèlent directement du contexte et dont 
les causes sont souvent objectives et imputables aux différences entre les systèmes 
linguistiques des langues impliquées en traduction [Алексейцева 2009, c. 50].  

Dans son article paru dans Encyclopedia of Translation Studies, K. Klaudy 

définit сe type d’explicitation comme suit: les explicitations obligatoires, dictées par 
les différences structurelles, syntaxiques et sémantiques entre les langues [Klaudy 
2001, p. 80-85]. 

M. Guidère appelle explicitation obligatoire celle qui est nécessaire à cause de 
la structure différente des langues. L’auteur distingue l’explicitation syntaxique et 
sémantique pouvant être obligatoires ou facultatives. D’après lui, l’explicitation est 

“nécessaire en raison des différences qui existent entre les langues et à cause de la 
structure même du discours dans certaines langues” [Guidère 2008, p. 87]. Elle est 

donc indispensable au cas où le résultat dans la langue cible risquerait d’être 
agrammatical. 

L’asymétrie linguistique implique que le traducteur exprime plus explicitement 
dans la langue cible des composantes sémantiques implicites dans la langue source; les 
catégories manquantes renvoient au fait que certaines catégories grammaticales 

peuvent exister dans une langue, mais pas dans l’autre, ce qui suscitent des 
explicitations. 

Ainsi l’explication linguistique dans les traductions ukrainien-français se 
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manifeste au niveau structurel, aussi bien qu’au niveaux syntaxique et sémantique.  
Les explicitations qui apparaissent au niveau structurel dans les traductions 

ukrainien-français renvoient au fait que certaines catégories grammaticales 
manquantes (comme celle de l’article) ou implicites en ukrainien suscitent des 
explicitations en français. Ainsi constate-t-on le phénomène d’explicitation en français 
au cas où il est obligatoire d’employer les déterminants nominaux et les pronoms 
personnels qui accompagnent le verbe conjugué. De ce point de vue, le français sera 
nettement plus explicite en comparaison avec l’ukrainien. 

Ce type d’explicitation linguistique est fortement remarquable dans les 

traductions ukrainien-français vu que l’emploi des déterminants nominaux n’est pas si 
rigoureux en ukrainien par rapport au français grâce à l’existence de la catégorie de la 
déclinaison.  

Dans les exemples qui suivent l’ajout d’un pronom personnel, d’un l’adjectif 
possessif et démonstratif dans les traductions françaises correspond à une explicitation 
linguistique d’une catégorie grammaticale typique pour le français pourtant implicite 
en ukrainien: 

Я люблю, аби були великі і пишні квіти, а не якесь дрібнизниче, – викидає 
оберемок айстр на стежку [Матіос 2005, с. 10]. / Et moi qui aime les fleurs 

grandes et pleines, et pas ce riquiqui – et elle jette une poignée d’asters sur le sentier 

[Matios 2015, p. 7]. 

Вони таки не мають смальцю в голові а Бога в череві. Її сусіди, бо 
думають, що вона дурна [Матіос 2005, с. 11]. / Tout de même, elles n’ont rien dans 
la caboche ni Dieu dans leur cœur, ses voisines qui pensent qu’elle est simple d’esprit 

[Matios 2015, p. 8]. 

Сама принесла навесні [Матіос 2005, с. 10]. /Elle a apporté ce printemps 

[Matios 2015, p. 7]. 

То ж така сама дитина, як жива квітка [Матіос 2005, с. 11]. / La fleur 

vivante n’est-elle pas comme cet enfant? [Matios 2015, p. 8]. 

Les explicitations du niveau syntaxiques sont particulièrement dues à l’emploi 
des temps verbaux composés, des périphrases verbales, verbo-nominales et verbo-

adverbiales françaises, etc.  
L’amplification du texte traduit depuis l’ukrainien vers le français s’avère 

nécessaire en raison des différences qui existent entre les langues et à cause de la 
structure même des temps verbaux composés propres à langue française. Par exemple:  

Але дивіться, Марійо: позабирали румуни чоловіків на войну-бойню – і 
хто його знає, скілько їх вернеться, чи вже їх кості ворони рознесли [Матіос 
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2005, с. 127] / Maisregardezjuste: les Roumains ont pris les hommes pour la guerre-

abattoir, et qui sait combien en seraient revenus et si les corbeaux n’avaient pas déjà 

dispersé leurs os blancs [Matios 2015, p. 144]. 

Dans les traductions ukrainien-français les explicitations se manifestent, entre 
outre, dans les cas où un mot dans la langue de départ correspond à un groupement de 
mots dans la langue d’arrivée. Par exemple :  

Не позволям! [Матіос 2005, с. 127, с. 55] / Je ne laisserai pas faire ! [Matios 

2015, р. 60]. 

D’apès T. Alekseitseva qui observe la même tendance dans les traductions 
russo-françaises “Ce genre d’explication est souvent obligatoire, et elle correspondra à 
une implication lors de la traduction inverse, surtout si dans la langue de départ il 
n’existe pas d’équivalent commun pour le transfert de ce concept” [Алексейцева 

2009, c. 50].  

L’explicitation sémantique concerne la “différence qu’affichent les mots de la 
langue concernant le découpage de la réalité” [Guidère 2008, p. 87-88], comme, par 

exemple, dans le cas des mots servant à désigner les membres de la famille en français 
et dans d’autres langues comme le tchèque sourozenci – frères et sœurs, l’ukrainien 
дідусі, le roumain bunicii – les grands parents.  

Donc, les explicitations linguistiques sont des explicitations faites sur le mode 

de l’amplification dont les motivations sont plutôt en rapport avec les conventions 

linguistiques des langues impliquées en traduction, et non le processus de traduction 
en soi. 

Les explicitations optionnelles ou contextuelles 

Dans sa typologie des explicitations, K. Klaudy inclut les explicitations 

optionnelles motivées par les différences de stratégies textuelles de structuration de 
l’information et par les préférences stylistiques entre les langues [Klaudy 2001, p. 80-

85].  

T. Alekseitseva emploie le terme “explicitation contextuelle” en le comparant 
aux écarts de cohésion théorisés par S. Blum-Kulka [Blum-Kulka 1986] au sein de son 

hypothèse de l’explicitation [Алексейцева 2009, c. 51]. L’auteure affirme que les 
explicitations contextuelles sont nécessaires en raison des différences entre les 
systèmes linguistiques qui se manifestent surtout au niveau des structures elliptiques 
[Алексейцева 2009, c. 57].  

L’analyse les résultats des recherches antérieures permet de mettre en évidence 

plusieurs cas d’explicitation qui concernent le remplissage des structures elliptiques 
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pour des raisons grammaticales.  

M. Mitura relève dans les traductions polonais-français plusieurs cas 
d’annulation du caractère elliptique de l’énoncé original pour des raisons 

grammaticales. Ainsi le complément circonstanciel de lieu, elliptique-t-il 

syntaxiquement, mais désambiguïsé sémantiquement en polonais grâce à la 
déclinaison, doit-il être explicité en subordonnée finale infinitive. Dans les traductions 
polonais-français l’addition du verbe qui élimine l’ellipse peut résulter également des 
contraintes grammaticales [Mitura 2014]. 

Le même phénomène est observable dans la langue ukrainienne, qui est 
apparentée au polonais, où l’ellipse du verbe présente la norme grammaticale. 

Pourtant, lors de la traduction vers le français le remplissage de l’ellipse du verbe est 
nécessaire sinon l’énoncé risque d’être ambigu sinon agrammatical.  

Усі допитуються в кого взяла та в кого ... [Матіос 2005, с. 10] / Tout le 

monde veut savoir où j’ai pris et qui m’a donné … [Matios 2015, p. 7].  

Але Іван струсив порохи, розгладив маґлівницею складки та й почав 

збирати Дарусю, як тато доньку до шлюбу [Матіос 2005, с. 59] / Mais Ivan les a 

dépoussiérés, a lissé les plis et s’est mis à préparer Daroussia comme un père prépare 

sa fille pour le mariage [Matios 2015, p. 65]. 

Plusieurs cas d’ellipse mentionnée dans les travaux antérieurs concernent le 
remplissage des ellipses sémantiques. P. Heltai écrit que l’ellipse sémantique 
correspond à une omission des éléments qui ne sont pas obligatoires du point de vue 
de la grammaire. Ces éléments contiennent l’information pertinente dans une situation 
donnée. L’ellipse sémantique n’est pas situationnelle, la récupération des éléments 
elliptiques ne dépend pas de situation mais des connaissances lexicales et sémantiques 
[Heltai 2005].  

L’exemple qui suit contient une récupération des éléments elliptiques qui 
dépend des connaissances lexicales et sémantiques. Le mot ukrainien дівуля a le sens 

de “jeune fille non mariée” ce qui motive l’explicitation dans la traduction française. 
Сам у хаті своїх трьох дівулиць маєш, то краще за ними пускай очі, а не пасеш 
чужого [Matios 2015, с. 58-59]… / Tu as trois filles à marier chez toi, alors tu ferais 

mieux de garder l’œil sur elles au lieu de surveiller les autres [Matios 2015, p. 64]. 

Donc il s’agit d’une explicitation motivée par les différences de structuration de 
l’information et par les préférences stylistiques entre les langues et non d’une 
explicitation motivée par le choix du traducteur.  

Conclusion et perspectives des recherches ultérieures 

Pour conclure nous constatons que les explicitations obligatoires dans les 
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traductions ukrainien-français sont en rapport avec les conventions linguistiques et 
textuelles des langues impliquées en traduction. L’explication linguistique dans les 
traductions ukrainien-français se manifeste au niveau structurel pour les catégories 
grammaticales manquantes ou implicites, au niveau syntaxique en raison de l’emploi 
des temps verbaux composés, des périphrases verbales, verbo-nominales et verbo-

adverbiales françaises, et au niveau sémantique pour pallier aux différences 
qu’affichent les mots de la langue concernant le découpage de la réalité. Les 
explicitations contextuelles sont nécessaires en raison des différences entre les 
systèmes linguistiques qui se manifestent surtout au niveau des structures elliptiques 
pour des raisons grammaticales et sémantiques.  

L’analyse  présentée, se limitant aux cas de l’explicitation obligatoire, n’est pas 
exhaustive. Ainsi, l’exploration de l’explicitation pragmatique dans les traduction 
ukrainien-français présenterait-elle un objet intéressant pour les recherches ultérieures. 

 

Література:  

1. Алексейцева, Татьяна Александровна. Экспликация как способ преодоления 
межъязыковой и межкультурной асимметрии в переводе. Дисс. канд. филол. 
наук, Санкт-Петербург, 2009.  

2. Бархударов, Леонид Степанович. Язык и перевод (Вопросы общей и частной 
теории перевода). Москва: Международные отношения, 1975. 

3. Васева, Иванка, Теория и практика перевода. София: Наука и искусство, 1982. 
4. Baker, Mona. “Corpus linguistics and translation studies: Implications and 

applications.” In Text and technology: in honour of John Sinclair, edited by Gill 

Francis, Mona Baker and Elena Tognini Bonelli, 233-252. Amsterdam: John 

Benjamins, 1993. 

5. Blum-Kulka, Shoshan. “Shifts of cohesion and coherence in translation.” In 
Interlingual and Intercultural Communication, edited by Juliane House and Shoshana 

Blum-Kulka, 17-35. Tübingen: Günter Narr Verlag, 1986. 
6. Guidère, Mathieu. Introduction à la traductologie. Bruxelles: De Boeck, 2008. 

7. Heltái, Pál. “Explicitation, Redundancy, Ellipsis and Translation.” In New Trends in 

Translation Studies. In Hounour of Kinga Klaudy, edited by Karoly K., Fóris Á, 45-75. 

Budapest: Akademiai Kiado, 2005. 

8. House, Juliane. “Linguistic Aspects of the Translation of Children’s Books.” In 
Übersetzung – Translation – Traduction: An International Encyclopedia of 

Translation, edited by Kittel, H., Frank, A. P., Greiner, N., Hermans, T., Koller, W., 

Lambert, J., House, J., Schultze, B., Berlin, 683–697. New York: de Gruyter, 2004. 

9. House, Juliane. “Beyond Intervention: Universals in Translation?” trans-kom 1. no. 1 

(2008): 6–19. www.trans-kom.eu/bd01nr01/trans-kom_01_01_02_House_Beyond_ 

Intervention.20080707.pdf 

mailto:o.stefurak@chnu.edu.ua
mailto:y.yakubovska@chnu.edu.ua
http://www.trans-kom.eu/bd01nr01/trans-kom_01_01_02_House_Beyond_%20Intervention.20080707.pdf
http://www.trans-kom.eu/bd01nr01/trans-kom_01_01_02_House_Beyond_%20Intervention.20080707.pdf


ISSN 2411-1562 

STUDIA LINGUISTICA, 2021. – Vol. 18 : 119-131 

 
 

___________________________ 
 

© Stefurak O. V. [Stefurak O. V.], o.stefurak@chnu.edu.ua,  

Yakubovska N. A. [Yakubovska N. A.], n.yakubovska@chnu.edu.ua  

The Obligatory Explicitations in the Ukrainian-French Translations [Les explicitations obligatoires dans les 

traductions ukrainien-français] (in French) 
 

130 

10. Klaudy, Kinga. 2001. “Explicitation.” In Encyclopedia of Translation Studies, edited 

by Mona Baker, 80-85. London: Routledge, 2001. 

11. Klaudy, Kinga, and Krisztina Károly. “Implicitation in translation: empirical evidence 
for operational asymmetry in translation.” Across Languages and Cultures 6, no. 1 

(2005): 13–28. 

12. Koppel, Moshe, and Ordan, Noam. “Translationese and Its Dialects.” Proceedings of 

the 49th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics: Human 

Language Technologies (June 2011): 1318–1326. https://www.aclweb.org/anthology/ 

P11-1132 

13. Loock, Rudy. La traductologie de corpus. Villeneuve D’Ascq: Presses universitaires 
du Septentrion, 2016. 

14. Mitura, Magdalena. “L’explicitation des relations cohésives dans la traduction 
littéraire: les outils de jonction interpropositionnelle dans la traduction française du 
roman Wszystkie języki świata de Zbigniew Mentzel.” Romanica Cracoviensia 14 

(2014): 71–80. 

15. Toury, Gideon. Descriptive Translation Studies and beyond. Amsterdam/Philadelphia: 

John Benjamins Publishing Company, 1995. 

16. Tymoczko, Maria. “Computerized corpora and the future of translation studies.” Meta 

43, no. 4 (1998): 652-659. 

17. Vinay, Jean-Paul, et Darbelnet Jean. Stylistique comparée du français et de l’anglais: 

méthode de traduction. Paris: Didier, 1977. 
 

Список джерел ілюстративного матеріалу: 

18. Матіос, Марія Василівна. Солодка Даруся. Львів: Піраміда, 2005. 
19. Matios, Maria. Daroussia la Dousse. Traduit de l’ukrainien par Iryna Dmytrychyn. 

Paris: Gallimard, 2015. 
 

References:  

1. Aleksejceva, Tat'jana Aleksandrovna. “Jeksplikacija kak sposob preodolenija 
mezhjazykovoj i mezhkul'turnoj asimmetrii v perevode [Explication as a way of 

overcoming interlingual and intercultural asymmetry in translation].” Diss. kand. filol. 
nauk, Sankt-Peterburg, 2009 (In Russ). 

2. Barhudarov, Leonid Stepanovich. Jazyk i perevod (Voprosy obshhej i chastnoj teorii 

perevoda) [Language and translation (Questions of general and particular theory of 

translation).]. Moskva: Mezhdunarodnye otnoshenija, 1975 (In Russ). 

3. Vaseva, Ivanka. Teorija i praktika perevoda [Translation theory and practice]. Sofija: 

Nauka i iskusstvo, 1980 (In Russ). 

4. Baker, Mona. “Corpus linguistics and translation studies: Implications and 
applications.” In Text and technology: in honour of John Sinclair, edited by Gill 

Francis, Mona Baker and Elena Tognini Bonelli, 233-252. Amsterdam: John 

Benjamins, 1993. 

5. Blum-Kulka, Shoshan. “Shifts of cohesion and coherence in translation.” In 

mailto:o.stefurak@chnu.edu.ua
mailto:y.yakubovska@chnu.edu.ua
https://www.aclweb.org/anthology/%20P11-1132
https://www.aclweb.org/anthology/%20P11-1132


ISSN 2411-1562 

STUDIA LINGUISTICA, 2021. – Вип. 18: 119-131 

 
 

___________________________ 
 

© Стефурак О. В. [Стефурак Е. В.], o.stefurak@chnu.edu.ua,  
Якубовська Н. О. [Якубовская Н. А.], n.yakubovska@chnu.edu.ua 

Обов’язкові експліцитації у французько-українських перекладах [Обязательные експлицитации в 
французско-украинских переводах] (Французькою / На франц. яз.) 

 

131 

Interlingual and Intercultural Communication, edited by Juliane House and Shoshana 

Blum-Kulka, 17-35. Tübingen: Günter Narr Verlag, 1986. 
6. Guidère, Mathieu. Introduction à la traductologie. Bruxelles: De Boeck, 2008. 

7. Heltái, Pál. “Explicitation, Redundancy, Ellipsis and Translation.” In New Trends in 

Translation Studies. In Hounour of Kinga Klaudy, edited by Karoly K., Fóris Á, 45-75. 

Budapest: Akademiai Kiado, 2005. 

8. House, Juliane. “Linguistic Aspects of the Translation of Children’s Books.” In 
Übersetzung – Translation – Traduction: An International Encyclopedia of 

Translation, edited by Kittel, H., Frank, A. P., Greiner, N., Hermans, T., Koller, W., 

Lambert, J., House, J., Schultze, B., Berlin, 683–697. New York: de Gruyter, 2004. 

9. House, Juliane. “Beyond Intervention: Universals in Translation?” trans-kom 1. no. 1 

(2008): 6–19. www.trans-kom.eu/bd01nr01/trans-kom_01_01_02_House_Beyond_ 

Intervention.20080707.pdf 

10. Klaudy, Kinga. 2001. “Explicitation.” In Encyclopedia of Translation Studies, edited 

by Mona Baker, 80-85. London: Routledge, 2001. 

11. Klaudy, Kinga, and Krisztina Károly. “Implicitation in translation: empirical evidence 
for operational asymmetry in translation.” Across Languages and Cultures 6, no. 1 

(2005): 13–28. 

12. Koppel, Moshe, and Ordan, Noam. “Translationese and Its Dialects.” Proceedings of 

the 49th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics: Human 

Language Technologies (June 2011): 1318–1326. https://www.aclweb.org/anthology/ 

P11-1132 

13. Loock, Rudy. La traductologie de corpus. Villeneuve D’Ascq: Presses universitaires 
du Septentrion, 2016. 

14. Mitura, Magdalena. “L’explicitation des relations cohésives dans la traduction 
littéraire: les outils de jonction interpropositionnelle dans la traduction française du 

roman Wszystkie języki świata de Zbigniew Mentzel.” Romanica Cracoviensia 14 

(2014): 71–80. 

15. Toury, Gideon. Descriptive Translation Studies and beyond. Amsterdam/Philadelphia: 

John Benjamins Publishing Company, 1995. 

16. Tymoczko, Maria. “Computerized corpora and the future of translation studies.” Meta 

43, no. 4 (1998): 652-659. 

17. Vinay, Jean-Paul, et Darbelnet Jean. Stylistique comparée du français et de l’anglais: 

méthode de traduction. Paris: Didier, 1977. 
 

List of sources of illustrative material: 

18. Matіos, Marіja Vasilіvna. Solodka Darusja [Sweet Darussia]. L'vіv: Pіramіda, 2005 (In 

Ukr). 

19. Matios, Maria. Daroussia la Dousse. Traduit de l’ukrainien par Iryna Dmytrychyn. 
Paris: Gallimard, 2015. 

mailto:o.stefurak@chnu.edu.ua
mailto:y.yakubovska@chnu.edu.ua
http://www.trans-kom.eu/bd01nr01/trans-kom_01_01_02_House_Beyond_%20Intervention.20080707.pdf
http://www.trans-kom.eu/bd01nr01/trans-kom_01_01_02_House_Beyond_%20Intervention.20080707.pdf
https://www.aclweb.org/anthology/%20P11-1132
https://www.aclweb.org/anthology/%20P11-1132


ISSN 2411-1562 

STUDIA LINGUISTICA, 2021. – Vol. 18 : 132-134 

 
 

___________________________ 

REQUIREMENTS FOR PAPERS 
 

132 

ВИМОГИ ДО РУКОПИСІВ  
 

для публікації у фаховому збірнику наукових праць 

 “STUDIA LINGUISTICA” (2021 р.)  

ISSN 2411-1562 

(кафедра загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики) 

Інституту філології  
Київського національного університету імені Тараса Шевченка;  

м. Київ, 01033, бульвар Т. Шевченка, 14, каб.141; тел. 8 (044) 239-34-15;  

e-mail: studia.linguistica@ukr.net) 

 

Наказом МОН України від 02.07.2020 р. № 886 збірнику наукових праць 

«STUDIA LINGUISTICA» підтверджено статус фахового із дисциплін 
філологічного (мовознавство) профілю і належність до категорії «Б». 

 

Редакція фахового збірника наукових праць “Studia Linguistica”  
розглядає подані до друку матеріали (статті, рецензії, хроніки тощо)  
від спеціалістів у галузі лінгвістики за умови, що подані рукописи  
не публікувалися раніше, відповідають проблематиці збірника  

та оформлені відповідно до редакційних вимог. 
 

1. Матеріали для публікації приймаються від спеціалістів у галузі 
лінгвістики. Мови публікацій: українська, російська, англійська, німецька, 
французька, румунська, польська. 

2. Обсяг публікації – 0,5 друк. арк. (від 8 до 12 повних сторінок, включаючи 
літературу). 

3. Відцентрована назва статті друкується жирними ВЕЛИКИМИ 
ЛІТЕРАМИ через 1 інтервал (шрифт – Times New Roman, 14). Назва повинна 
містити не більше 12 слів. 

4. Нижче (через 2 інтервали) відцентровано жирним курсивом Прізвище, 
Ім’я, По батькові автора. Нижче через 1 інтервал звичайним курсивом по центру 
науковий ступінь та вчене звання (н-д, д-р філол. наук, проф.; канд. філол. наук, 
доц.; викл.; асист.; асп.; студ.); ще нижче через 1 інтервал відцентровано 
звичайним курсивом місце роботи або навчання (назва установи пишеться 
повністю, без скорочень) (шрифт – Times New Roman, 14). Нижче зазначається e-

mail автора статті. 
5. Нижче подається вступна анотація обсягом від 200 до 250 слів, яка має 

бути інформативною в частині основних методів, результатів, висновків та 
перспектив роботи. Ключові слова (6-8 слів) подаються мовою самої статті. 
Друкується 13 шрифтом Times New Roman через 1 інтервал курсивом (слово 
Анотація не писати, а слова Ключові слова: писати після анотації з нового рядка). 

mailto:studia.linguistica@ukr.net


ISSN 2411-1562 

STUDIA LINGUISTICA, 2021. – Вип. 18 : 132-134 

 
 

___________________________ 

ВИМОГИ ДО РУКОПИСІВ [ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ] 
 

133 

6. Нижче подаються назва статті, ім’я автора та вступні анотації обсягом від 
200 до 250 слів і ключові слова російською та англійською мовами. Якщо стаття 
написана російською або англійською мовами, то ім’я автора, назва публікації, 
анотації та ключові слова подаються обов’язково українською та однією із 
затверджених редколегією іноземних мов (друкуються шрифтом Times New Roman 
13 через 1 інтервал (слова Аннотация або Summary не писати, а слова Ключевые 
слова, Key words: писати після анотації з нового рядка курсивом). 

7. Основний текст рукопису друкується через 1,5 інтервали, шрифт Times 
New Roman 14, без переносів. Поля вгорі, внизу – 2 см, ліворуч – 2,5 см, праворуч – 

1,5 см; відступ абзацу – 1,25 см (виставляти автоматично). 
8. Фрагменти рукописів, що слугують ілюстративним матеріалом, 

друкуються курсивом. 

9. Чітко диференціювати тире і дефіс. Значення слів, виразів тощо беруться 
в лапки (лапки повинні бути тільки відкритими “ та закритими ”). 

10. Текст статті повинен містити: 1) вступ; 2) основну частину; 
3) висновки та перспективи подальших розвідок; 4) літературу; 5) список 
джерел ілюстративного матеріалу (за наявності); 6) References. 

11. Вступ має містити огляд досліджень розглядуваної у статті проблеми у 
світовій та вітчизняній лінгвістичній літературі (історія питання), мету та завдання 
роботи. Основна частина містить характеристику матеріалів та методів 
дослідження, виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів.  Висновки та перспективи подальших розвідок 
окреслюють результати розв’язання заявлених у Вступі завдань та задають вектор 
наукового руху вперед у рамках зазначеної проблематики. Література 
оформлюється згідно з Chicago Style: Notes and Bibliography. Всі джерела зі списку 
літератури мають бути процитовані в тексті статті. Список джерел 
ілюстративного матеріалу (за наявності) оформлюється згідно вимог до списку 
літератури.  References (оформлені згідно з вимогами зарубіжних стандартів). 

12. Посилання в тексті оформлюються таким чином: у квадратних дужках з 
посиланням на прізвище і рік видання, номер сторінки вказується після коми, 
наприклад [Голубовська 2004, с. 94], [Бацевич 2003, с. 37–56; Freeman 2000, р. 254]. 

13. Перед крапками, комами, двокрапками, крапками з комами, знаками 
питання та оклику, а також після дужки та лапок не ставити пропусків. 

14. Використані наукові джерела подаються після тексту у рубриці 
Література (відцентрована назва, жирним шрифтом, Times New Roman 14), в 
алфавітному порядку. Бібліографічний опис складається згідно з Chicago Style: 

Notes and Bibliography. З абзацу 1,25 см починається перше джерело. Шрифт Times 
New Roman 12, 1 інтервал. Кожна позиція списку літератури подається з нового 
рядка. Спочатку подавати в переліку за алфавітом видання російською та 
українською мовами, потім – іноземними (теж за абеткою). Усі роботи одного 
автора потрібно вказувати за зростанням років видання.  



ISSN 2411-1562 

STUDIA LINGUISTICA, 2021. – Vol. 18 : 132-134 

 
 

___________________________ 

REQUIREMENTS FOR PAPERS 
 

134 

15. Список джерел ілюстративного матеріалу оформлюється згідно з 
вимогами до списку Літератури, за нумерацією продовжує список літератури. 

16. Список літератури під заголовком References (відцентрована назва, 
жирним шрифтом, Times New Roman 14), в якому посилання оформлюються 
згідно з вимогами зарубіжних стандартів та подаються для кирилиці у вигляді 
транслітерації за допомогою програми BGN (Board of Geographic Names), що 
представлена на сайті: http://www.translit.ru та з перекладом на англійську мову у 
квадратних дужках. Список повинен повторювати у своїй послідовності список 

Літератури та Список джерел ілюстративного матеріалу. Якщо в списку є 
посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються.  

Схема бібліографічного посилання: 
- автор (и) (транслітерація); 
- назва статті (транслітерація);  
- [переклад назви статті англійською мовою у квадратних дужках]; 

- назва українського або російського джерела (транслітерація); 
- [переклад назви джерела англійською мовою у квадратних дужках – 

парафраз (для журналів можна не робити)]; 
- вихідні дані з позначеннями англійською мовою, або тільки 

цифрові; 
- позначення мови статті (In Ukr. / In Russ). 

Приклад опису статті: 
Cherniukh, B. V.  «Markery prjamoi' movy u ryms'kij poezii' epohy Avgusta (na 

materiali "Metamorfoz" Ovidija) [Markers of the Direct Speech in Roman Poetry of the 

Augustan Period (on “Metamorphoses” by Ovid)].» Studia Linguistica 15 (2019): 277-

290 (In Ukr.).  

17. Після References подається дата надходження авторського оригіналу 
до редколегії. Шрифт Times New Roman 10. 
18. Вартість публікації до 12 стор.  – 750 грн.; понад 12 стор. – по 50 грн. за 
кожну сторінку. 
19. Статті проходять подвійне рецензування та перевіряються на плагіат. 

У разі виявлення порушення видавничої етики статтю не рекомендують до 
друку. Статті приймаються тільки за умов дотримання редакційних 
вимог. 

20. На окремому аркуші подати відомості про автора статті:  
- Прізвище, Ім’я, По батькові; 
- посада та місце роботи або навчання; 
- науковий ступінь та вчене звання; 
- адреса, телефон, e-mail.  

 

 

Дата надходження статті до редакції 13.03.2021 



ISSN 2411-1562 

STUDIA LINGUISTICA, 2021. – Вип. 18 : 135-138 

 
 

___________________________ 

ВИМОГИ ДО РУКОПИСІВ [ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ] 
 

135 

 

REQUIREMENTS FOR PAPERS 

in periodical 

 

“STUDIA LINGUISTICA” (2021) 

Chair of General Linguistics, Classical Philology and Neohellenic Studies,  

Institute of Philology,  

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine 

e-mail: studia.linguistica@ukr.net 

 

The Journal invites papers (including articles, reviews, opinions, etc.) from 

scholars in the field of linguistics. Papers are acceptable for publication on condition 

they have never been published before; their topics are relevant to the “Studia 
Linguistica” research focus and the text is presented in a predetermined format. 

Papers must describe the current state of the investigated problem and comprise the 

new findings revealed in the course of research.  

Theoretical approaches must be supported by the appropriate illustrations. 

1. Languages – Ukrainian, Russian, English, French, German, Romanian, Polish. 

 

2. Paper must consist of: 0,5 p. p. for an analytical article; 0,3 p. p. for an 

article; 0,25 p. p. for a review. 

 

3. Title of the article is printed in the center in 1 space (font – Times New Roman 

14, bold CAPITALS). The title should contain no more than 12 words. 

 

4. Below (after 2 intervals) centered in bold italics Last Name, First Name of the 

author. Below 1 interval ordinary italics centered academic degree and academic title 

(PhD, assistant (associate) professor, postgraduate student, etc.). 1 interval below on 

the center place of work or study (institution name is written in full, without 

abbreviations; font – Times New Roman 14, ordinary italics). Below is the author’s  
e-mail. 

 

5. Instructions for preparation abstracts or summary: Three abstracts before 

the text of article sized from 200 to 250 words, which should be informative in terms 

mailto:studia.linguistica@ukr.net


ISSN 2411-1562 

STUDIA LINGUISTICA, 2021. – Vol. 18 : 135-138 

 
 

___________________________ 

REQUIREMENTS FOR PAPERS 
 

136 

of the main methods, results, conclusions and work prospectives. The key words (5 or 
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made according to the requirements of the list of references. References (compiled 

according to the requirements of foreign standards). 

 

12. All citations in the text are made in such a way: in the square brackets the 

surname of the author, the year of publication and after comma – the page’s number is 

given. For example [Golubovska 2004, p. 94], [Batsevich 2003, p. 37-56; Freeman 

2000, p. 254]. 

 

13. Before periods, commas, colons, semicolons, question marks and exclamation 

marks, as well as after brackets and quotation marks, – no spaces are left. 

 

14. Literature (centered, in bold, Times New Roman 14), in alphabetical order. 

Bibliographic description should be done according to Chicago Style: Notes and 

Bibliography. The first source begins with step back in 1.25 cm. Font Times New 

Roman 12, one interval. Each position of the list of references is submitted beginning 

from a new line. First come editions in Russian and Ukrainian languages in 

alphabetical order, after – in foreign languages (also in alphabetical order). Works of 

one and the same author should be given in order of ascending years. 

 

15. The bibliography follows the text, including the list of reference sources. 

The word. “Literature” is typed after the text and centered. If necessary, List of 

Illustrative Material is included continuing the numbering from the previous list.  

 

16. In References (title centered, bold, Times New Roman 14), links are formed 

in accordance with the requirements of foreign standards and are submitted for Cyrillic 

in the form of transliteration using the BGN (Board of Geographic Names) program, 

which is presented on the website: http: //www.translit.ru, followed by a translation 

into English in square brackets. The list should repeat in its sequence the List of 

References and the List of Illustrative Material. If the list contains links to foreign 

publications, they are completely repeated. 

Bibliographic reference schema: 

- author (s) (transliteration); 

- title of the article (transliteration); 
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- [translation of the title of the article into English in square brackets]; 

- the name of the Ukrainian or Russian source (transliteration); 

- [translation of the source title into English in square brackets (optional for 

journal titles)]; 

- initial data with designations in English, or only digital; 

- designation of the article language (In Ukr. / In Russ.). 

Example of article description: 

Cherniukh, B. V. "Markery prjamoi 'movy u ryms'kij poezii' epohy Avgusta (na 

materiali" Metamorfoz "Ovidija) [Markers of the Direct Speech in Roman Poetry of 

the Augustan Period (on“ Metamorphoses ”by Ovid)]." Studia Linguistica 15 (2019): 
277-290 (In Ukr.). 

 

17. After References the date of receipt of the author’s original by the Editorial 

Board is indicated. FontTimes New Roman 10. 

 

18. The cost of 12 page of publication – 27 euro, more than 2 pages – 2 euro per 

page. Payment is made after double reviewing the article and checking it out for 

plagiarism. 

 

21. Instructions for paper submission. 

The editorial board accepts: 

− information about the author on a separate sheet and in a separate file including: 

full first and second names, patronymic name, degree, rank, place of employment or 

training (postgraduates should indicate the year of training), position, phone numbers, 

home and e-mail addresses; 

− review of the submitted paper by the scientific supervisor for a postgraduate. 

All materials are submitted in a folder, indicating the date of their reception by the 

editorial board. The electronic copy of the article and information about the author are 

sent to: zagmoclasphil@gmail.com 

Papers submitted to the editorial board, including those not accepted for 

publication, will not be returned to the author. 

 

 

Date of the acception by the Editorial Board 13.03.2021. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИКЕ 
НАУЧНЫХ ТРУДОВ  

 

“STUDIA LINGUISTICA” (2021 г.) 
(кафедра общего языкознания, классической филологии и неоеллинистики 

Института филологии 

Киевского национального университета имени Тараса Шевченка;  
г. Киев, 01033, бульвар Т. Шевченка, 14, каб.141; тел. 8 (044) 239-34-15;  

e-mail: studia.linguistica@ukr.net) 
 

На основе приказа МОН Украины от 02.07.2020 г. № 886 сборнику научных 
трудов «STUDIA LINGUISTICA» подтвержден статус профильного 
специализированного  по дисциплинам филологического профиля 

(языкознание) и принадлежность  
к категории «Б». 

 

Редакция сборника научных трудов "Studia Linguistica" 

рассматривает представленные к печати материалы  
(статьи, рецензии, хроники и т.д.) 

от специалистов в области лингвистики при условии, что предоставленные 
рукописи 

не были опубликованы ранее, соответствуют проблематике сборника 

и были оформлены в соответствии с редакционными требованиями. 
 

1. Материалы для публикации принимаются от специалистов в сфере 
лингвистики. Языки публикации: украинский, русский, английский, немецкий, 
французский, румынский, польский. 

2. Объем публикации – 0,5 печат. л. (от 8 до 12 полных страниц, включая 
литературу). 

3. Название статьи печатается по центру жирными БОЛЬШИМИ 
БУКВАМИ через 1 интервал (шрифт – Times New Roman, 14). Название должно 
содержать не более 12 слов. 

4. Ниже (через 2 интервала) по центру жирным курсивом Фамилия, Имя, 
Отчество автора. Ниже через 1 интервал обычным курсивом по центру научная 
степень и ученое звание (н-р, д-р филол. наук, проф.; канд. филол. наук, доц.; 
препод.; ассист.; асп.; студ.); еще ниже через 1 интервал по центру обычным 
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курсивом место роботы или обучения (название учреждения пишется 
полностью, без сокращений) (шрифт – Times New Roman, 14). Ниже указывается 
e-mail автора статьи. 

5. Ниже подается вступительная аннотация объемом от 200 до 250 слов, 

которая должна быть информативной в части основнх методов, результатов, 
выводов и перспектив работы. Ключевые слова (6-8 слов) подаются на языке 
самой статьи. Печатаются 13 шрифтом Times New Roman через 1 интервал 
курсивом (слово Аннотация не писать, а слова Ключевые слова: писать после 
аннотации с новой строки). 

6. Ниже указывается название статьи, имя автора и аннотация объемом от 
200 до 250 слов и ключевые слова на русском и английском языках. Если статья 
написана на русском или английском языке, то имя автора, название 
публикации, аннотация и ключевые слова подаются обязательно на украинском 
языке и на одном из утвержденных редколлегией иностранном языке 
(печатается шрифтом Times New Roman 13 через 1 интервал). Слова Аннотация 

или Summary не писать, а слова Ключевые слова, Key words писать после 
аннотации с новой строчки курсивом. 

7. Основной текст рукописи печатается через 1,5 интервала, шрифт Times 
New Roman 14, без переносов. Поля вверху, внизу – 2 см, слева – 2,5 см, справа – 

1,5 см; отступ абзаца – 1,25 см (выставлять автоматически).  
8. Фрагменты, которые служат иллюстративным материалом, печатаются 

курсивом. 

9. Четко дифференцировать тире и дефис. Значение слов, выражений и т.п. 
берутся в кавычки (кавычки должны быть только открытыми и закрытыми « »). 

10. Текст статьи должен содержать: 1) введение; 2) основную часть; 

3) выводы и перспективы дальнейших исследований; 4) литературу; 5) 

список источников иллюстративного материала (при наличии); 6) 
References. 

11. Введение должно содержать обзор исследований по рассматриваемой 

в статье проблеме в мировой и отечественной лингвистической литературе 
(история вопроса), цель и задачи работы. Основная часть содержит 
характеристику материалов и методов исследования, изложение основного 
материала исследования с обоснованием полученных научных результатов. 
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Выводы и перспективы дальнейших исследований обобщают результаты 
разрешения заявленных во введении задач и задают вектор дальнейших 
изысканий в рамках указанной проблематики. Литература оформляется 
согласно Chicago Style: Notes and Bibliography. Все позиции из списка 
литературы должны быть процитированы в тексте статьи. Список 
источников иллюстративного материала (при наличии) оформляется 
согласно требованиям списка литературы. References (оформляются согласно 
требованиям зарубежных стандартов). 

12. Ссылки в тексте оформляются следующим образом: в квадратных 
скобках со ссылкой на фамилию и год издания, номер страницы указывается 
после запятой, например [Голубовская 2004, с. 94], [Бацевич 2003, с. 37–56; 

Freeman 2000, с. 254]. 

13. Перед точками, запятыми, двоеточиями, точками с запятыми, 
вопросительными знаками и знаками восклицания, а также после скобок и 
кавычек пропуски на ставятся. 

14. Использованные научные источники подаются после текста в рубрике 
Литература (по центру название, жирным шрифтом, Times New Roman 14), в 
алфавитном порядке. Библиографическое описание составляется согласно 
Chicago Style: Notes and Bibliography. С абзаца 1,25 см начинается первый 
источник. Шрифт Times New Roman 12, 1 интервал. Каждая позиция списка 
литературы подается с новой строки. Сначала подавать в списке по алфавиту 
издание на русском и украинском языках, затем – на иностранном (также в 
алфавитном порядке). Работы одного автора указываются по возрастанию года 
выпуска издания. 

15. Список иллюстративного материала оформляется в соответствии с 
требованиями к списку Литературы, нумерация продолжает список. 

16. В References (по центру название, жирным шрифтом, Times New 

Roman 14) ссылки оформляются в соответствии с требованиями зарубежных 
стандартов и подаются для кириллицы в виде транслитерации с помощью 
программы BGN (Board of Geographic Names), что представлена на сайте: 
http://www.translit.ru, далее следует перевод на английский язык в квадратных 
скобках. Список должен повторять в своей последовательности список 
Литературы и Список иллюстративного материала. Если в списке есть 

http://www.translit.ru/
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ссылки на иностранные публикации, они полностью повторяются. 
Схема библиографической ссылки: 

- автор (и) (транслитерация); 
- название статьи (транслитерация);  
- [перевод названия статьи на английский язык в квадратных скобках]; 
- название украинского или русского источника (транслитерация); 
- [перевод названия источника на английский язык в квадратных скобках 

(для названий журналов не обязательно)]; 
- исходные данные с обозначениями на английском языке, или только 

цифровые; 
- обозначение языка статьи (In Ukr. / In Russ.). 

Пример описания статьи: 

Cherniukh, B. V.  «Markery prjamoi' movy u ryms'kij poezii' epohy Avgusta (na 

materiali "Metamorfoz" Ovidija) [Markers of the Direct Speech in Roman Poetry of 

the Augustan Period (on “Metamorphoses” by Ovid)].» Studia Linguistica 15 (2019): 

277-290 (In Ukr.). 

17. После References указывается дата поступления авторского 
оригинала в редколлегию. Шрифт Times New Roman 10. 

18. Стоимость публикации до 12 стр. – 750 грн.; свыше 12 стр. – по 50 грн. 
за страницу. 

19. Для аспирантов или авторов без научной степени обязательна рецензия 
на статью от научного руководителя или доктора филологических наук. 

20. Статьи проходят двойное рецензирование и проверяются на 
плагиат. В случае выявления нарушений издательской этики статья не 
рекомендуется к опубликованию. Статьи принимаются только при соблюдении 
редакционных требований. 

21. На отдельном листке подается информация об авторе статьи:  
- Фамилия, имя, отчество;  
- должность и место работы или учебы; 
- ученая степень и ученое звание; 
- адрес, телефон, e-mail. 

 

Дата поступления статьи в редакцию 13.03.2021. 
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Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи Державного реєстру видавців,виготівників і 

розповсюджувачів видавничої продукції серія ДК № 201  
від 27.09.2000 р.01030, Київ-30, б-р Тараса Шевченка, 14, тел. 239-32-22 
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