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СЛОВО ПРО БАТЬКА 

 

 

Станіслав Володимирович Семчинський був 
талановитим вченим, натхненним викладачем, 
приязним колегою, відданим Шевченковому 
університетові, факультетові, кафедрі. Тут він 
започаткував чи відновив для викладання дисципліни 
в галузі лінгвістики, класичної філології, 
балканістики, романського мовознавства, мовних 
контактів, соціолінгвістики, семіотики. Упродовж 
багатьох років вів гурток румунської мови, був 
членом наукових рад (цей список можна продовжити).  

Однією з яскравих рис характеру С. В. Семчинського, про яку варто 
пам’ятати, щоби не cкам’янів затиснутий у статуї вшанування його живий 
образ, було його яскраве почуття гумору. Він завжди міг вивести ситуацію з 
глухого кута чи просто зробити легшим для сприйняття щось нудне чи 
занадто серйозне якимось дотепним жартом, гострим словом, тонкою 
алюзією (те, що ми сьогодні називаємо мемами). Його почуття гумору було 
доречним і в особистому спілкуванні, і на лекціях, і на засіданні кафедри, і на 
захистах дисертацій. 

Мабуть, в цьому визначався і його потяг до неординарного вирішення 
проблем – наукових чи життєвих. А також його глибока повага до такого ж 
неординарного підходу в інших. Пам’ятаю, як він мало не сходив на крик 
вдома, розмовляючи з кимось із своїх колег по телефону, намагаючись 
переконати їх дозволити студентові/аспірантові займатися темою, яку не 
хотіли затверджувати, бо всі інші вважали її вже відпрацьованою. Станіслав 
Володимирович хотів допомогти молодому науковцю, бо розгледів і оцінив 
надзвичайний потенціал неординарності у його підході до тієї теми. 

Загалом, до наукових тем Станіслав Володимирович ставився, як до 
поля бою. Пам’ятаю наші нічні запеклі наукові дискусії на маленькій кухні, 
коли по пам’яті наводилися цитати, які ми піднімали, як блискучі щити,  ̶ для 
власного захисту, дзвеніла загострена на враження (pun intended) криця 
аргументів та контраргументів, спалахували блискавки ідей, а з 
наелектризованого нашими збудженими нейронами повітря народжувалися 
найнесподіваніші гіпотези. В цих боях не було переможених, але часто 
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народження нової лінгвістичної теорії несподівано переривала моя мама, Зоя 
Опанасівна Семчинська, коли заходила до кухні й казала: «Люди, що ви собі 
думаєте? Вже третя година ночі!». Не знаю, чи насправді в тих дискусіях 
народжувалася істина, але сейсмографи напевно фіксували інтелектуальний 
вибух у малому просторі, який за геодезичними параметрами збігався із 
дислокацією нашої квартири.  

Такою була наша родина. Втім, чи не ріднішою за нас для тата була 
кафедра (Кафедра загального мовознавства та класичної філології), 
близькими й рідними йому були його студенти. Я кажу про це не із заздрістю, 
а просто констатуючи факт, який пояснює, звідки і в мене таке ж ставлення 
до цієї кафедри та своїх студентів. Кафедра була як родина, бо тут 
вирішувалися не лише навчальні, наукові та науково-процесуальні питання, а 

й життєві, що більше  ̶  навіть побутові. На ті давні дивні часи не давали тату 
спати чиєсь розлучення, отримання «прописки», «вибивання» додаткового 
місця в аспірантурі, або допомога комусь із пенсією або зі збереженням 
ставки. Ми всі вдома раділи, коли причини для радості були у когось із 
«наших кафедралів». І як не згадати кафедральні подорожі, насичені 
пригодами і смішними випадками, а найбільше – спілкуванням, яке 

стимулювало і думку, і викид допаміну.  
Кафедра, факультет, університет були для Станіслава Володимировича 

найдорожчим, тим, що він завжди носив у своєму серці і ніколи й ні за що не 
міг цьому зрадити. Найбільша спадщина С. В. Семчинського – це колеги, 
учні, колишні аспіранти й докторанти  ̶  всі, хто його досі пам’ятає і шанує.  

Станіслав Володимирович дуже любив спілкування розумних людей. 

На конференціях слухав колег із щирою цікавістю і ставив такі питання, які 
дозволяли їм побачити новий аспект власного дослідження. Він прискіпливо 
перевіряв посилання та приклади і часом сам настільки захоплювався темою 
обговорення, що занурювався у неї на роки заради власного інтересу. 

Він умів запалювати у серцях студентів і колег вогонь відданості науці, 
який, я впевнена, палає у серцях всіх його учнів, надихаючи їх на нові творчі 
звершення і здобутки! 

 

 

 

Канд. філол. наук, доц. Наталя Семчинська, 
дочка професора Станіслава Семчинського 
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СЛОВОТВІРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТАКТИЛЬНИХ ПРИКМЕТНИКІВ У 
ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ ОВІДІЯ  

 

Соломія Андріївна Антонюк-Кириченко, antonyuk.solomiya@gmail.com  

канд. філол. наук, старший викладач 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 
 

У статті проаналізовано дериваційний потенціал тактильних прикметників на 
матеріалі творів римського поета Овідія. З’ясовано, що найчастіше в аналізованих 
поетичних творах зустрічаються ад’єктиви із непохідною основою. Виявлено, що 
відприкметникові деривати характеризуються чотиризонною словотвірною 
парадигмою із такими семантичними позиціями, як: в адвербіальній – адвербіалізація 
ознаки; у вербальній – наділення ознакою та набування ознаки; в субстантивній зоні – 

абстрагована ознака та рідко носій ознаки; та в ад’єктивній – вияв і заперечення 
ознаки. Помічено, що найбільшою кількістю дериватів відзначаються групи 
деад’єктивів у прислівниковій та ад’єктивній зонах, які характеризуються трьома 
словотвірними типами утворення похідних. З них найчастотнішими є деривати 
адвербіальної зони molliter та leviter, а також ад’єктивної групи udus, acerbus і firmus. 

Зауважено, що відприкметникові похідні адвербіальної зони в текстах Овідія в 
основному тяжіють до дієслова та займають переддієслівну позицію. Найменшу ж 
групу утворюють деад’єктиви субстантивної зони. Найвищою частотою уживання в 
аналізованій поезії виявилися деад’єктиви вербіальної зони mollio і duro. 
Контекстуально більшість досліджуваних деад’єктивів реалізують похідне або 
метафоричне значення. 

Ключові слова: деривація, дериваційний потенціал, словотвірний тип, 
словотвірна парадигма, словотвірна зона.  
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The article deals with the analysis of the derivative potential of the adjectives 

denoting the touch in poetical works of the Roman poet Ovid. It was revealed that the 
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most common in the analyzed poetic works are adjectives with a non-motivated basis. The 

deadjectival derivatives are characterized by a four-zone paradigm with such semantic 

positions as: in the adverbial zone – adverbialization of the characteristic; in verbal – 

endowment with a characteristic and acquisition of a characteristic; in the substantive 

zone – abstract characteristic and rarely the carrier of the characteristic; and in the 

adjectival – the disclosure and denial of the characteristic. It is noticed that the groups of 

deadjectives in the adverbial and adjectival zones are marked by the largest number of 

derivatives, which are characterized by three word-forming types of derivation. The most 

common are the derivatives of the adverbial zone molliter and leviter, as well as the 

derivatives of the adjectival group udus, acerbus and firmus. It is identified that the 

deadjectival derivatives of the adverbial zone in Ovid's texts mainly gravitate to the verb 

and take a pre-verbal position. The smallest group is formed by the deadjectives of the 

substantive zone. The adjectives of the verbal zone mollio and duro possess the highest 

frequency of use. In the analyzed context, most of the studied adjectives acquire a 

derivative or figurative meaning.  

Key words: derivation, derivative potential, word-forming type, word-forming 

paradigm, word-forming zone. 
 

ДЕРИВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТАКТИЛЬНЫХ 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В ПОЕТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ ОВИДИЯ 

 

Соломия Андреевна Антонюк-Кириченко, antonyuk.solomiya@gmail.com 

канд. филол. наук, старший преподаватель 

Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого  
 

В статье рассмотрен деривационный потенциал тактильных 
прилагательных в текстах римского поэта Овидия. Установлено, что чаще всего в 
анализируемых поэтических произведениях встречаются адъективы с 
непроизводной основой. Деадьективы характеризуются четырехзонный 
словообразовательной парадигмой с такими семантическими позициями, как: в 
адвербиальной  ̶ адвербиализация признака; в вербальной   ̶ наделение признаком и 
приобретение признака; в субстантивной зоне   ̶абстрагированный признак и редко 
носитель признака; в адъективной   ̶ проявление и отрицание признака. Замечено, 
что наибольшим количеством дериватов отмечаются группы деадьективов в зоне 
наречий и прилагательных, которые характеризуются тремя типами образования 
производных. Из них наиболее частотными оказались дериваты адвербиальной 
зоны molliter и leviter, а также адъективной группы udus, acerbus и firmus. 
Деадьективы адвербиальной зоны в текстах Овидия в основном тяготеют к 
глаголу и занимают предглагольную позицию. Наименьшую же по количеству 
группу образуют деадьективы субстантивной зоны. Деадьективы вербиальной 

mailto:antonyuk.solomiya@gmail.com
mailto:antonyuk.solomiya@gmail.com


ISSN 2411-1562 

STUDIA LINGUISTICA, 2021. – Вип. 19: 11-23 

 
 

___________________________ 
 

© Антонюк-Кириченко С. А. [Антонюк-Кириченко С. А.], antonyuk.solomiya@gmail.com 

Словотвірний потенціал тактильних прикметників у поетичних творах Овідія [Деривационный 
потенциал тактильных прилагательных в поетических текстах Овидия] (Українською / На укр. яз.) 

 

13 

зоны mollio и duro характеризируются самой высокой частотой употребления в 
анализируемой поэзии. Большинство исследуемых деадьективов контекстуально 
реализуют производное или метафорическое значения.  

Ключевые слова: деривация, деривационный потенциал, 
словообразовательный тип, словообразовательная парадигма, 
словообразовательная зона.  
 

Вступ. Відомо, що римська держава перебувала у найбільш квітучому 
періоді свого існування саме за часів правління імператора Октавіана 
Августа. Тогочасні зміни у житті суспільства, які, безсумнівно, були особливо 
сприятливими для написання щонайкращих поетичних творів римськими 
письменниками, відбивалися на лексиці цих поетів. Відповідно, словниковий 
склад класичної латини, зокрема творів Овідія, збагачувався шляхом творення 
нових слів різними словотворчими засобами, що є вагомим доказом тісного 
зв'язку деривації із лексичною системою латинської мови. 

Дериваційний потенціал латинських тактильних прикметників 
поетичної спадщини Овідія ще не був предметом окремого аналізу. Це й 
зумовило актуальність проведення дослідження словотвірних можливостей 
прикметників дотику у латинській мові у період її найбільшого розквіту. 
Мета аналізу – з’ясувати роль тактильних прикметників у латинському 
словотворі, обумовила постановку таких завдань як: 1) проаналізувати чи 
властивим було для латинських тактильних прикметників поетичних творів 
Овідія породження похідних; 2) з’ясувати, які ж деад’єктиви були найбільш 
продуктивними у поезії автора; 3) виявити рівень реалізації дериваційного 
потенціалу тактильними прикметниками у досліджуваних текстах.  

Виклад результатів дослідження. Взявши за зразок поділ основ 
якісних прикметників проф. В. О. Горпинича [Горпинич 1999, с. 148], 

стверджуємо, що серед тактильних прикметників поетичної спадщини Овідія, 
які активно брали участь у породженні дериватів, найчастіше зустрічаються 
ад’єктиви першого типу, зокрема із непохідною, або немотивованою основою 
(16): acer (гострий), asper (шорсткий), durus (твердий), firmus (міцний), 
gravis (важкий), hebes (тупий), hirtus (жорсткий), lenis (ніжний), lentus 

(гнучкий), levis (гладкий), levis (легкий), rudis (шорсткий), siccus (сухий), 
solidus (твердий), mitis і mollis (м'який), та рідше з похідною: acutus 
(гострий), fragilis (крихкий), gelidus (холодний), rigidus (твердий), tenax 
(міцний), uvidus (вологий) та ін.  
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Тактильні прикметники у поетичній спадщині Овідія характеризуються 
чотиризонною дериваційною парадигмою. Наприклад, дериватами 
тактильного ад’єктива acer (гострий) є прислівник acriter (гостро); іменник 
acus, us f. (голка); дієслово acuo, ere (гострити) та прикметник acerbus 

(терпкий). 
Найчисельнішою групою відприкметникових дериватів у поетичних 

текстах Овідія є група деад’єктивів у прислівниковій зоні (16). Нічого 
дивного, адже творення відприкметникових дериватів прислівникової зони 
було характерним чи регулярним явищем для словотвору латинської мови 
[Lindsay 2010, p. 135]. За словами проф. І. Р. Вихованця, саме прикметнику 
характерна найбільше лексична співвідносність із похідним від нього 
прислівником і морфологізована адвербіалізація [Вихованець 2004, с. 201]. 

Серед деад’єктивів аналізованої зони найбільшу частоту вживання у 
творах Овідія мають деривати molliter (11) і leviter (9).  

Утворення відприкметникових дериватів адвербіальної зони у поезії 
Овідія характеризується придієслівною формально-синтаксичною позицією 
ад’єктива. Це відповідає буквальному розумінню латинського слова 
adverbium (той який призначений для приєднання до дієслова [Александров 
1968, с. 109]).  

Виявлено, що аналізовані деад’єктиви адвербіальної зони поезії Овідія, 
із різною афіксацією, мають такі три словотвірні типи як: 

1) основа прикметника третьої відміни + суфікс –ter (7 лексем): mollis 

(м’який) > molliter (11), levis (легкий) > leviter (9), lenis (ніжний) > leniter (2), 

acer (гострий) > acriter (1), gravis (важкий) > graviter (1), tenax (міцний) > 
tenaciter. Овідій про кару, яка випала на долю поета, пише: At grauiter cecidi. 

Quid enim mirabile, si … // a Ioue percussus non leue uulnus habet? [Ovid. Ex 

Pont. I. 7. 49–50] – Я ж важко впав. Що ж дивного, якщо удар від Юпітера 
має (наносить) не легку рану?  

Походження надзвичайно продуктивного у латинській мові 
суфіксального утворення –(i)ter є досі доволі сумнівним. Науковці 
припускають, що цей суфікс – апокопований варіант суфікса –tero [Чернюх 
2008, с. 173].  

2) основа прикметника + суфікс –e (5 лексем): lentus (гнучкий) > lente 
(8), gravis (важкий) > grave (3), mitis (м’який) > mite (1), rigidus (твердий) > 
rigide (1). Аналізоване закінчення –e у латинській мові мали прислівники 
утворені на основі аблатива (інструменталіса) [Чернюк 2008, с. 173]. Так, 
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Овідій, вкотре наголосивши на своїй невинності, у поемі “Скорботні елегії” 
запевняє читача у наступному: Ecquid ab hac omnes rigide summouimus Arte, // 

quas stola contingi uittaque sumpta uetat? [Ovid. Trist. II.1.251] – Чи тих я 
строго не відсував від мистецтва, яких стола і стрічка не дозволяє торкатися? 

3) адвербіальні лексеми середнього роду в аккузативі однини  

Овідій крім прислівників зі звичним суфіксом –(i)ter, вживає 
прислівникові дублети в основі яких лежать прикметники третьої відміни 
вжиті на середній рід у знахідному відмінку. Наприклад: gravis > 1) graviter 

або > 2) grave; lenis >1) leniter або > 2) lene. У “Метаморфозах” Овідій пише: 
utve sub adventu spirantis lene favoni… remollescit… unda; [Ovid. IX. 661] – 

наче хвиля, яка м’якне від подуву вітру, … що ніжно дме. 
У творі Овідія “Послання з Понту” вдалося окремо зафіксувати 

вживання відприкметникового прислівника (mitis >) mite у вищому ступені 
порівняння. Так, Овідій в одному із листів, порівнюючи себе із плавцем, 
каже: Mitius ille perit, subita qui mergitur unda, // quam sua qui tumidis brachia 

iactat aquis. [Ovid. Ex Pon. III.7.27–28] – Легше вмирає той, який охоплений 
раптовою хвилею, ніж той, який направляє руки проти вод.  

Таке уживання прислівників із суфіксом –e у текстах Овідія, 
мотивованих прикметниками з основою на –i, очевидно, було зумовлене 
вимогами або потребами віршованого розміру, оскільки їх склади кількісно 
поступалися відприкметниковим утворенням на –iter. 

Щодо позиції латинських атрибутивних прислівників у поетичних 
творах класичного періоду, то вони в текстах Овідія в основному тяжіють до 
дієслова та займають, як показало дослідження, переддієслівну позицію. 
Рідше вживання прислівників-дериватів після дієслова ми пояснюємо 
потребами авторів та безмежними можливостями поетичних творів.  

Аналіз дериваційного потенціалу дотикових ад’єктивів показав, що 
надання атрибутові певної семантики зумовлене в основному дієсловом з 
яким він сполучається. Наприклад, деад’єктив leviter (із частотою вживання 9 
разів) найчастіше реалізує значення “легко, злегка” у синтагмі з дієсловами, 
що виражають почуття, або ж із verba dicendi (при дієсловах мови). У 
“Любовних елегіях” про Купідона читаємо наступне: risit, … Cupido et leviter 

'fies tu quoque fortis' ait. [Ovid. Amor. I. 6.11–12] – Купідон посміхнувся і легко 
(невимушено) сказав: “і ти будеш хоробрим”. 

Такого ж значення прислівник leviter набуває будучи у препозиції до 
ряду інших дієслів, зокрема: desino (перестати), cado (падати) чи vello 
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(общупувати, торкатися) і при сполуці з іменними віддієслівними 
утвореннями, зокрема дієприкметником. У “Мистецтві кохання” Овідій дає 
такі настанови юнакові: Insere te turbae, leviterque admotus eunti // Velle latus 

digitis, et pede tange pedem. [Ovid. Ars amat. I. 605–606] – Ти пролізь у натовп, і 
просунутий легко торкайся боку пальцями, і ногою доторкайся до ноги 
(дівчини).  

Однак, сполучаючись з дієсловом sono (звучати), він набуває значення 
неповного вираження ознаки “слабо, з малою силою, тихо”. У “Любовних 
елегіях” Овідій повчає дівчат такими словами: tu puerum leviter posce, quod 

ipsa voles. [Ovid. Amor. I. 4.30] – тихо попроси юнака те, що ти сама хочеш. 
Окрему групу утворюють відприкметникові похідні в ад’єктивній зоні, 

яка складається із 15 елементів: acer (гострий) > acerbus (не- приємний/ 
пронизливий), acutus > praeacutus (дуже гострий), gravis (важкий) > gravidus 

(важкий/ вагітний), frigidus > praefrigidus (дуже холодний), hirtus > hirsutus 
(кошлатий, волохатий), mitis (м’який) – immitis (не м'який, не стиглий/ 
ворожий), durus (твердий) > praedurus (дуже твердий), gravis (важкий) > 
praegravis (дуже важкий), gravis > gravidus (важкий/ вагітний), gelidus 

(холодний) > egelidus (теплий), fragilis (крихкий) > infragilis (некрихкий), 
solidus (твердий) > insolidus (нетвердий), uvidus (мокрий) > udus (мокрий). 
Найбільшою частотою вживання виділяються прикметники udus (20 
випадків), acerbus (16) та infirmus (16). З’ясовано, що аналізованим 
деад’єктивам характерні 3 типи утворення похідних: суфіксальний, 
префіксальний, а також тип утворення прикметника внаслідок синкопи 
коротких голосних у середині твірного  

Хоч суфіксальний тип виявився найбільш продуктивним для утворення 
деад’єктивів в інших трьох частиномовних зонах, однак цього не можна 
сказати щодо деривації похідних в ад’єктивіній зоні. Проте, на основі 
проведеного дослідження стверджуємо, що саме суфіксальний тип 
словоскладання ліг в основу утворення найбільш частовживаних у текстах 
Овідія похідних прикметників: acer > acerbus, gravis > gravidus.  

Префікс виявився найпоширенішим матеріальним засобом для 
словотвору латинських деад’єктивів прикметникової зони. На відміну від 
суфіксів, цей афікс приєднується не до твірної основи мотивуючого, а до 
готового граматично оформленого латинського ад’єктива. Відповідно, типи 
утворення похідних прикметників вдалося поділити наступним чином: 
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1) шляхом додавання префікса –prae до тактильного прикметника: 
acutus (гострий) > pareacutus (дуже гострий), durus (твердий) > praedurus 
(дуже твердий), gravis (важкий) > praegravis (дуже важкий). Наприклад: 
…viderunt praeacutae cuspidis hastas; [Ovid. Met. VII. 131] – … бачать списи із 
прегострим вістрям; 

Зауважмо, що виділені деривати в аналізованих текстах мають таку 
семантичну позицію як “сильний вияв ознаки”. Таке значення градації ознаки 
у латинській мові, як засвідчило проведене дослідження, дериваційно 
реалізували у творах Овідія ті дотикові прикметники, які відзначаються 
високою частотністю у поетичній мові класичного періоду, що засвідчує їх 
більшу питому вагу у практичній діяльності тогочасних римлян, ніж інших.  

2) вживаючи префікс –e у препозиції до тактильного прикметника: 
gelidus > egelidus. Наприклад: …Zephyros Eurosque timebo et gelidum Borean 

egelidumque Notum! [Ovid. Amor. XI. 9-10] – …я боятимуся Зефірів і Еврів і 
холодного Борея, і не холодного (теплого) Нота! 

Аналізований префікс науковці найчастіше виводять із 
підсилювального ex, де –х у більшості випадків зазнавала випадіння 
зберігаючись лише у позиції перед початковими голосними та деякими 
приголосними основного слова. Зустрічаємо й інші пояснення виникнення 

префікса –e. Так, деякі вчені трактують його як наслідок відпадіння 
початкового –s від інтенсифікатора –se, який в свою чергу, можливо, виник з 
дорійської форми ζα (δια) [Leake 1822, p. 391]. 

3) шляхом додавання заперечного префікса -in до тактильного 
прикметника: fragilis (крихкий) > infragilis, mitis (м’який) > immitis, solidus 

(твердий) > insolidus. Так, у “Метаморфозах” Овідія про траву, яка проростає 
на весні читаємо: Tunc herba …insolida est et spe delectat agrestes; [Ovid. Met. 

15.203–204] – Тоді молоденька трава є незміцнілою (м’якою) … і надією 
розвеселяє селян; 

Наведемо також контекст із поем Овідія у якому Брісеїда, одна із 
героїнь, до сина морської німфи Фетіди Ахілла промовляла: Sis licet inmitis 

matrisque ferocior undis; [Ovid. Her. III.133] – Ти можеш бути суровіший і 
лютіший від хвиль матері. 

На тій основі, що у текстах Овідія високою частотою вживання 
характеризується лексема udus – мокрий (20 випадків вживання), яка 
утворилася внаслідок синкопи коротких голосних у середині твірного uvidus 

– мокрий, нам вдалося виділити третій тип словотвору відприкметникових 
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дериватів: Sic madidos siccat digitis Venus uda capillos. [Ovid. Trist. II. 527] – 

Так мокра Венера пальцями викручує мокре волосся. 
Спираючись на умови виникнення синкопи у латинській мові, детально 

описані у праці проф. Б. В. Чернюха [Чернюх 2008, с. 75–77], ми 
дотримуємося тієї думки, що дериват udus виник оскільки у трискладовій 
твірній тактильній лексемі uvidus голосний звук –i знаходився у позиції після 
–v.  

Щодо семантики аналізованих деад’єктивів, то у текстах Овідія похідні 
прикметникової зони, як показує аналіз творів, в основному реалізують одне 
зі значень твірного (пряме та переносне).  

Однак, вдалося зафіксувати також випадки коли деад’єктиви набувають 
нової, не закріпленої за твірним семантики. Так, для змалювання смакових 
якостей їжі та напоїв Овідій вживає дериват acerbus із не закріпленою за 
твірним прикметником acer семою “кислий, терпкий”: Quid … pomaque 

crudeli vellis acerba manu? [Ovid. Amor. II. 14.24] – Для чого …ти жорстокою 
рукою общипуєш кислі плоди? 

Аналіз словотвірного потенціалу тактильних прикметників текстів 
Овідія засвідчив, що серед дериватів вербальної зони найбільшою частотою 
вживання характеризуються деад’єктиви: mollio – робити м’яким (29), duro – 

робити твердим (24), levo (полегшувати) (24). Склад основи деад’єктивів 
вербальної зони текстів Овідія можна умовно передати за такою формулою: 
основа тактильного прикметника + закінчення основи інфекта на голосний 
звук: acer > acuere (гострити), durus > durare (робити твердим/ міцним), 
gravis>gravare (обтяжувати), hebes > hebere (притупляти), lenis > lenire 

(пом’якшувати), lentesco > lentescere (ставати липким), levis > levare 
(полегшувати), mitis > mitigare (пом’якшувати), mollio > mollire (робити 
м'яким), siccus > siccare (сушити/ доїти). Овідій, поетично описуючи час 
зустрічі закоханих Тісби й Пріама, пише: Postera nocturnos Aurora removerat 

ignes, // solque pruinosas radiis siccaverat herbas; [Ovid. Metam. IV. 81–82] – 

Зоря нового дня прогнала нічні вогні (зорі) і сонце промінням висушило 

вкриті інеєм трави. 
Звернімо увагу на зауваження французького професора латиніста 

А. Ерну про те, що серед дієслів з основою на голосний –a, найчисленнішу 
групу утворюють похідні дієслова. Ми повністю погоджуємося із цим 
твердженням, оскільки більшості відприкметниковим дериватам виділеним у 
вербіальній зоні, характерне саме таке закінчення основи: gravis > gravare; 
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levis > levare; durus > durare; mitis > mitigare; siccus > siccare [Эрну 1950, 

с. 172–173]. 

Однак, ми не можемо цілковито погодитися із думкою цього ж вченого 
суть якої полягає у тому, що найбільш давні похідні від основ на –i 

закінчуються на –o, а не на –io, оскільки цей тип, як зазначає науковець, 
відноситься до пізньої епохи, відповідно дієслово levio (< levis) замість levo 

з’являється лише у пізній латині [Эрну 1950, с. 173]. Хоч ми з впевненістю 
констатуємо, що у поезії класичного періоду не засвідчена форма levio, проте 
ми також, натомість, стверджуємо, що у поетичних текстах класичного 
періоду деад’єктиви mollio (29 прикладів) та lenio (10) характеризуються 
високою частотою вживання. В Овідія героіня Брісеїда, зізнаючись, каже: 
Victorem captiva sequar, non nupta maritum;// est mihi, quae lanas molliat, apta 

manus. [Ovid. Heroid. III. 70] – Я б слідувала за переможцем як полонена, не 
як дружина за чоловіком; у мене є досвічена рука, яка розм’якшує вовну. 

Важливо також підкреслити, що відприкметниковий дериват lenio 
зустрічається ще у “Хвалькуватому солдаті” римського комедіографа 
представника архаїчної латини Плавта [Plautus, p. 583], що ще раз підсилює 
нашу думку. 

Найменшу групу утворюють деад’єктиви субстантивної зони. 
Найбільшою частотою вживання характеризуються субстантиви: acies – 

гострий кінець (17 разів), gravitas – важкість (9) та acus – голка (8). Проведена 
розвідка показала, що більшість тактильних відприкметникових субстантивів 
виражають “абстраговану ознаку” тоді як менша їх кількість вказує на “носія 
ознаки”. Отримані нами результати – це ще раз підтвердження того, що 
однією із характерних особливостей класичної латини є значне збагачення 
словникового складу мови перш за все абстрактними назвами [Чернюх 2008, 
с. 39].  

Відприкметникові субстантиви об’єднані спільністю словотвірного 
значення “абстрагована ознака” та словотвірної будови вдалося поділити на 
такі 4 словотвірні типи:  

1) Словотвірний тип іменників-дериватів II відміни, утворених 
шляхом субстантивації тактильних прикметників, взятих на середній рід 
множини. Наприклад, Овідій вживає субстантив (durus >) dura n. (труднощі) у 
зізнанні дівчини Бібліди, адресованому братові: …infelix, et plus, quam ferre 

puellam posse putes, ego dura tuli. [Ovid. Metam. IX. 544–545] – …я нещасна 
перенесла більше труднощів, ніж ти думаєш могла б знести дівчина.  
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2) Словотвірний тип іменникових дериватів III відміни, утворених 
шляхом приєднання до основи дотикового ад’єктива суфікса –itas: gravis 

(важкий) > gravitas (важкість) (9), asper (шорсткий) > asperitas (грубість) (7), 
levis (легкий) > levitas (легкість) (3). Так, Овідій у “Метаморфозах” вживає 
відприкметниковий субстантив levitas для називання легкої ваги повітря: … 
proximus est aer illi levitate locoque; [Ovid. Metam. I. 28] – … близьким до 
нього за легкістю та місцем є повітря. 

Хоч члени цієї групи утворення є зовсім не численними (лише 3 
одиниці), проте вони характеризуються високим рівнем вживання (19 разів).  

Словотвірний тип іменникових дериватів II відміни, утворених шляхом 
додавання до основи дотикового прикметника суфікса –itia: mollis (м’який) > 
mollitia (ніжність) (1), durus (твердий) > duritia (твердість) (10). У “Героїнях” 
Овідія читаємо: duritia ferrum ut superes adamantaque teque… [Ovid. Heroid. 

2.137] – хоч ти й перевищуєш твердістю залізо і сталь…  

3) Словотвірний тип іменникових дериватів V відміни, утворених 
шляхом додавання до основи дотикового прикметника суфікса –ities: mollis 

(м’який) > mollities (розніженість). Овідій коханій, яка надала перевагу 
іншому, пише: Heu, ubi mollities pectoris illa tui? [Ovid. Amor. III. 8, 18] – Oх, 
де ж та м’якість твого серця? 

4) Словотвірний тип іменникових дериватів утворений шляхом 
додавання до основи дотикового ад’єктива суфікса mentum: rudis + mentum > 

rudimentum (початок, перша спроба), характерного лише для епохи римської 
імперії [23, 560]. Наприклад: Turpe rudimentum, patriae praeponere raptam. 

[Ovid. Her. V. 99] – Ганебним початком є надати перевагу здобичі ніж 
батьківщині. 

Наведемо приклад виняткового, на нашу думку, вживання Овідієм 
субстантивованого прикметника mitis (м'який) у вищому ступені порівняння 
на середній рід однини, із абстрактною семантикою “щось м’якше”: Neue 

hominum referam flexas ad mitius iras // Iunonis gener est qui prius hostis erat. 

[Ovid. Trist. III. 5. 41–42] – І не лише з людей я порівнюю тих, які перевели 
[свій] гнів на щось м’якше, зять Юнони є той, який раніше був ворогом.  

Вдалося також виділи три словотвірні типи похідних іменників, 
об’єднаних спільністю словотвірного значення “носій ознаки” та словотвірної 
будови:  

1) Словотвірний тип іменникових дериватів II відміни, утворених 
шляхом субстантивації тактильних прикметників, які вживаються як в однині, 
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так і в множині: solidus (твердий) > solidum n (щось тверде), lubricus 
(слизький) > lubricum (щось слизьке), gelidus > gelida (холодна вода), mollis > 
mollia (щось м’яке), frigidus > frigida (щось м’яке). Наприклад: …nulli sua 

forma manebat, // obstabatque aliis aliud, quia corpore in uno // frigida pugnabant 

calidis, umentia siccis, // mollia cum duris, sine pondere, habentia pondus. [Ovid. 

Metam., 17–20] – Ніщо не мало своєї форми, одні проти одних повставали, 
тому що в одному тілі холод боровся із жаром, волога із сухим, м’яке із 
твердим, те, що позбавлене ваги із тим, що мало вагу. 

2) Словотвірний тип іменникових дериватів V відміни, утворених 
шляхом додавання до основи прикметника суфікса –ies: acer (гострий) > acies 
(вістря, бій, зір). Треба відзначити, що дериват acies у досліджуваних 
поетичних творах є лідером серед відприкметникових іменників по частоті 
вживання (17 разів). Наведемо цей субстантив у контексті: … acies aut 

Cycnum aut Hectora quaerens congreditur Cycno; [Ovid. Metam. XII. 75] – … зір 

крізь натовп, шукаючи чи Кікна, чи Гектора, зійшовся з Кікном; 
Погоджуючись із припущенням німецького автора етимологічного 

словника Вальде [9, с. 6–7] про те, що лексема acer, eris n – клен є похідною 
від прикметника acer, переконливим у чому є, на нашу думку, гостролистий 
вигляд листків цього дерева, ми виділяємо окремо ще один тип утворення 
відприкметникових субстантивів, а саме:  

3) Словотвірний тип утворений шляхом вживання форми тактильного 
прикметника III відміни у називному відмінку однини: acer (гострий) > acer 
(клен). Наведемо приклад, у якому Овідій перераховує багатий рослинний 
світ, який зійшовся на звуки ліри: umbra loco venit: non Chaonis afuit arbor,// 

… enodisque abies curvataque glandibus ilex // et platanus genialis acerque 

coloribus inpar; [Ovid. Metam., 90–95] – тінь прийшла в [це] місце, було тут і 
додонське дерево, і … гладкий тис, і похилений дуб від жолудів, і родючий 
платан, і різнокольоровий клен; 

Розгляд матеріальних засобів вираження словотворчого значення у 
процесі творення відприкметникових субстантивів засвідчив, що у латинській 
поетичній мові Овідія використовуються в основному такі два способи 
словоскладання як: морфологічний та морфологічно-синтаксичний.  

Що стосується семантики відприкметникових дериватів-іменників, то 
на основі проведеного дослідження стверджуємо, що вони в аналізованих 
поетичних творах Овідія частіше реалізують переносне значення твірного ніж 
пряме. Наведемо такий приклад: Omne genus scripti grauitate tragoedia uincit. 
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[Ovid. Trist. II. 1.381] – Трагедія серйозністю (ваговитістю) перемагає весь рід 
написаного.  

Висновки. Отже, на основі проведеного аналізу дериваційного 
потенціалу тактильних прикметників у поезії Овідія, приходимо до висновків, 
що досліджувана лексика характеризується дериватами у чотиризонній 
словотвірній парадигмі із такими семантичними позиціями, як: в 
адвербіальній – адвербіалізація ознаки; у вербальній – наділення ознакою та 
набування ознаки; в субстантивній зоні – абстрагована ознака та рідко носій 
ознаки; та в ад’єктивній – вияв та заперечення ознаки.  

Потенціал до утворення дериватів, частота вживання яких у творах 
Овідія 298, є властивим для 23 тактильних лексем. Більшість деад’єктивів 
реалізують у контексті переносне або метафоричне значення. 
Найчисельнішою виявилася група деад’єктивів в адвербіальній зоні (16). 
Деад’єктиви вербіальної зони mollio (29), duro (24), а також ад’єктивної udus 

(20) входять у трійку дериватів мотивованих тактильними прикметниками із 
найвищою поділкою на шкалі вживання. 

Крім того, деривати від тактильних прикметників характеризуються 
афіксальним способом творення (суфіксація та префіксація) та дуже рідко 
утворюються шляхом основоскладання (mitigo).  

Оскільки дериваційний потенціал тактильних прикметників, що 
функціонують у художніх текстах доби європейської античності, ще не був 
предметом окремого аналізу вчених-класиків, це відкриває перспективи для 
його подальшого дослідження. 
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ІНТЕРФЕНОМЕНИ В ПАРАДИГМАЛЬНОМУ ВИМІРІ, АБО ЩО ТАМ 
ЗА ОБРІЄМ КОГНІТОЛОГІЇ?1 

 

Ольга Петрівна Воробйова, o.p.vorobyova@gmail.com 

д-р філол. наук, професор 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського» 

 

Статтю2 присвячено визначенню ролі інтерфеноменів як багатовимірних 
інтегрованих явищ чи сутностей у формуванні сучасної постпарадигмальної 
синкретико-феноменологічної епістеми, яка заступає традиційні епістеми гіпотез 
і методологій (еволюціонізм, структуралізм, функціоналізм, когнітивізм). 
Інтерфеномени, що за способом термінопозначення можуть бути префіксально 
маркованими (інтермедіальність, мультимодальність, трансмедіальність тощо) 
або немаркованими (транспарентність, тілесність, стереоскопічність тощо), 
складають певну мережу – світ інтерфеноменів, якому притаманна внутрішня і 
зовнішня розмитість меж, смислова і просторова багатовимірність, гнучкість, 
об’ємність, голографічність. Кожен з інтерфеноменів у дослідницькому плані 
може виступати як фокус тріангуляції або як лінза чи призма для вивчення інших 
(інтер)феноменів, постаючи при цьому в конвенційному чи неконвенційному 
баченні, окремішньо або в парній/потрійній/множинній репрезентації разом із 
іншими інтерфеноменами, перетинаючись із ними або інтегруючись за принципом 
чергування фігури та фону. У статті як конкретний вияв гри інтерфеноменами в 
художньому тексті, показано взаємодію інтермедіальності, мультимодальності і 
словесної голографії, що сукупно формують сенсорний конструкт музикалізації в 
оповіданні сучасного британського письменника Кадзуо Ісігуро (Ішіґуро) 
«Шансоньє» (Crooner). Спираючись на здійснений аналіз та заглядаючи за обрії 

 

1 Статтю виконано в межах фундаментального наукового дослідження МОН “Лінгвістика інтермедіальності 
у викликах сучасності: полімодальність мислення, інтерсеміотичність тексту, полілог культур” 
(реєстраційний номер в УкрНІІТІ 0119U100934). 

2 Стаття включає певні фрагменти, раніше опубліковані авторкою в матеріалах конференції “Актуальні 
проблеми романо-германської філології у контексті антропоцентричної парадигми”, проведеної факультетом 
іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 20 листопада 2020 р. 
[Воробйова 2021, с. 14−17] та модифіковані в контексті цієї статті.  
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когнітивно-дискурсивної парадигми, авторка статті окреслює можливі вектори 
подальших парадигмальних зміщень у межах міждисциплінарної гуманітаристики, 
зокрема в бік енергіальності, панкреативності та лудичності як домінантних 
інтерфеноменів.  

Ключові слова: інтерфеномен, (пост)парадигмальний вимір, семейотична 
(симптоматична) парадигма, синкретико-феноменологічна епістема, 
інтермедіальність, мультимодальність.  

 

INTERPHENOMENA IN THE PARADIGMAL DIMENSION, OR WHAT IS 

THERE BEYOND THE HORIZON OF COGNITOLOGY? 

 

Olga P. Vorobyova, o.p.vorobyova@gmail.com 

Doctor of Philology, Professor 

National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic 
Institute” 

 
This paper addresses the role of interphenomena as multidimensional integrative 

phenomena or entities in shaping the contours of current postparadigmal syncretic 

phenomenological episteme that tends to substitute the traditional hypothesis-

methodology epistemes, those of evolutionarism, structuralism, functionalism, and 

cognitivism. Interphenomena, which according to their terminological world-building 

design can be marked by the respective prefixes (intermediality, multimodality, 

transmediality, etc.) or unmarked (transparency, corporeality, stereoscopicity, etc.), form 

a network − the world of interphenomena. The latter might be characterised by internal 

and external diffusion, sense and space multidimensionality, flexibility, volumetricity, and 

holographicity. From a research perspective each interphenomenon may be regarded as 

a triangulation focus and a lense or prism for studying other (inter)phenomena. At this it 

might be viewed conventionally or non-conventionally, as a separate unit or in a 

double/triple/multiple configuration with other interphenomena, while being related to or 

integrated with them according to the principle of figure/ground interchange. As a case 

study of interphenomena interplay in literary text, the paper highlights the interaction of 

intermediality, multimodality, and verbal holography, which jointly give rise to the 

sensory construal of musicalisation traced in Kazuo Ishiguro’s “Crooner”. Given the 
resilts of the analysis, while looking beyond the cognitive discursive paradigm horizon, 

the paper outlines possible vectors of further paradigm shifts within the area of 

interdisciplinary humanities, with a special emphasis on energiality, pancreativity, and 

game-ubiquity as dominant interphenomena.  

Key words: interphenomenon, (post)paradigmal dimension, syncretic 

phenomenological episteme, semeiotic (symptomatic) paradigm, intermediality, 

multimodality. 
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ИНТЕРФЕНОМЕНЫ В ПАРАДИГМАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ, ИЛИ 
ЧТО ТАМ ЗА ГОРИЗОНТОМ КОГНИТОЛОГИИ? 

 

Ольга Петровна Воробьёва, o.p.vorobyova@gmail.com 

д-р. филол. наук, профессор  
Национальный технический университет Украины 

"Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" 

 
Статья посвящена определению роли интерфеноменов как многомерных 

интегративных явлений или сущностей в формировании современной 
постпарадигмальной синкретико-феноменологической эпистемы, замещающей 
традиционные эпистемы гипотез и методологий (эволюционизм, 
структурализм, функционализм, когнитивизм). Интерфеномены, которые по 
способу терминообозначения могут быть префиксально маркированными 
(интермедиальность, мультимодальность, трансмедиальность и под.) или 
немаркированными (транспарентность, телесность, стереоскопичность и 
т.п.), формируют некую сеть − мир интерфеноменов с присущими ему 
внутренней и внешней размытостью границ, смысловой и пространственной 
многомерностью, гибкостью, обьёмностью, голографичностью. Каждый из 
интерфеноменов в исследовательском плане может быть как фокусом 
триангуляции, так и линзой или призмой для изучения других (интер)феноменов, 
рассматриваясь при этом в свете конвенционального или неконвенционального 
видения, отдельно или в контексте парной/тройственной/множественной 
репрезентации вместе с другими интерфеноменами, в корреляции или 
интеграции с ними по принципу чередования фигуры и фона. В статье как 
частный случай игры интерфеноменами в художественном тексте показано 
взаимодействие интермедиальности, мультимодальности и словесной 
голографии, совместно формирующих сенсорный конструкт музыкализации в 
рассказе современного британского писателя Кадзуо Исигуро «Шансонье» 
(Crooner). Опираясь на проведенный анализ и заглядывая за горизонт 
когнитивно-дискурсивной парадигмы, автор статьи очерчивает возможные 
векторы дальнейших парадигмальных сдвигов в рамках междисциплинарной 
гуманитаристики, в частности в сторону энергиальности, панкреативности и 
лудичности как доминантных интерфеноменов.  

Ключевые слова: интерфеномен, (пост)парадигмальное измерение, 
синкретико-феноменологическая эпистема, семейотическая 
(симптоматическая) парадигма, интермедиальность, мультимодальность. 
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Мова є витвором людського інтелекту,       

 отже, можна твердити, що вона існує в      

 головах, в мозку людей, які нею володіють,  
у вигляді певного інвентаря слів та правил їх 

 сполучування і побудови висловлень. Але 
 водночас мова існує також у безлічі усних  

і писемних висловлень, які можуть   

 фіксуватися у вигляді певних текстів.  

[Семчинський 1996, с. 7]  
 

Вступ. Винесені в епіграф слова проф. С. В. Семчинського, чий 90-річний 
ювілей ми нещодавно відзначали, свідчать про те, що по-справжньому 
талановитий вчений, характеризуючи певне явище, не лише фіксує чинний стан 
речей, а й свідомо чи підсвідомо заглядає вперед, окреслюючи паростки нових 
знань про феномен, що вивчається. Так, з позицій сьогодення у наведеному 
визначенні очевидно простежуються декілька дослідницьких мотивів, 
пов’язаних із засадничими положеннями когнітивно-дискурсивної парадигми. 
Йдеться, передовсім, про креативність вербалізованих розумових процесів, 
мережевий характер lingua mentalis, що спирається на нейронні патерни, а також 
про кореляцію дискурсивного континууму з його фіксацією в текстах. Водночас, 
зважаючи на те, що “Предмет науки відбиває не лише реальність об’єкта, а й 
активність пізнавальної діяльності людини щодо об’єкта” [Семчинський 1996, 
с. 8], останнім часом і когнітивно-дискурсивна парадигма поступово втрачає 
свій проривний характер, поступаючись новому, більш холістичному погляду на 
об’єкт лінгвістики.  

Парадоксальність сьогодення з його несподіваними і, подекуди, крутими 
поворотами в усіх сферах суспільного життя примушує замислитися, серед 
іншого, і над змінами у векторах наукового осмислення світу, яке ми звично 
пов’язуємо з поняттям наукових парадигм, розвиток яких, на думку Томаса 
Куна, має революційний характер [Кун 1977]. Поштовх до міркувань стосовно 
специфіки сучасної лінгвістичної епістеми було свого часу надано О. С. 
Кубряковою, яка вивела перелік основних настанов лінгвістики кінця ХХ ст., 
включивши до нього експансіонізм, антропоцентризм, (нео)функціоналізм та 
експланаторність [Кубрякова 1995, с. 207]. До цих настанов, з їх 
конкретизацією, О. О. Селівановою [2008] згодом було додано ще три 
дослідницьких принципи: етноцентризм [там само, с. 45−46], психонетичність 
як урахування “інших, ніж мислення, смислопороджувальних механізмів 
свідомості людини (відчуттів, почуттів, інтуїції, трансценденції, колективного 
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позасвідомого)” [там само, с. 46] та діалогічність [там само, с. 47−48].  
З плином часу і нарощуванням еволюційного складника в парадигмальних 

змінах базовий перелік дослідницьких настанов у лінгвістиці було розвинено й 
уточнено в бік панекспансіонізму (міждисциплінарність і історизація 
мовознавчих та лінгвопоетологічних студій), анти- або контрантропоцентризму 
(екологізація лінгвістичних досліджень, мовної та текстової онтології) й 
неоантропоцентризму (технологізація емпіричного матеріалу і методик його 
аналізу та перенесення дослідницького акценту на енергіальні аспекти мови, 
тексту і дискурсу), неофункціоналізму (у термінах діяльнісного підходу) та 
неоекспланаторності (дидактизація лінгвістичних дисциплін та наближення до 
розкриття проблем, що ще певний час тому, здавалося, не підлягали вирішенню) 
[Воробьёва 2013, c. 43]. Останнім часом технологізація емпіричного матеріалу і 
методик його аналізу набула особливої ваги і виокремилась в окремий напрям, 
який отримав назву “дигітальна гуманітаристика” [Kirschenbaum 2014]. 

 Оцінюючи, багато в чому суб’єктивно, динаміку сучасної епістеми на тлі 
попередніх парадигмальних зрушень і періодизуючи їх за такими етапами: 
допарадигмальна доба (холістична епістема), власне парадигмальна доба 
(епістема гіпотез і методологій – еволюціонізм, структуралізм, функціоналізм, 
когнітивізм), перехідний період (мозаїкоподібна епістема – jigsaw paradigm [там 
само, с. 44]) і постпарадигмальна доба (синкретико-феноменологічна епістема), 
доходимо висновку, що гуманітарне сьогодення, долаючи жорсткий сцієнтизм 
традиційних наукових парадигм у стрибкоподібності їх змін, поступово, через 
парадигмальну модель епістемного збирання [там само], входить саме в 
постпарадигмальний період – період «тонкого налаштування» епістеми в між- і 
трансдисциплінарному вивченні природи складних феноменів. Такий підхід 
перегукується із культовою для багатьох західних гуманітаріїв і, частково 
вітчизняних істориків і культурологів, концепцією «семейологічної 
(симптомної) парадигми» [Гинзбург 2014, с. 217; Козлов 1994, с. 28] Карло 
Гінзбурга, яку він вдало визначив як “un paradigmа idiziario” (рос. «уликовая 
парадигма») [Гинзбург 2014, c. 189], тобто евіденційна парадигма, парадигма 
натяків, прикмет, підказок, побічних деталей, другорядних розбіжностей. Згідно 
з цим підходом, будь-яка, на перший погляд, другорядна деталь може бути 
відбитком великих смислових процесів, які й роблять цю дрібницю можливою і 
які можуть бути реконструйовані саме за такими побічними ознаками шляхом 
«миттєвого підсумовування розумових процесів» [там само, с. 226].  

 Актуальность цієї розвідки визначається спрямованістю до визначення 
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змісту чинної епістеми гуманітарного знання, яку ми називаємо синкретико-

феноменологічною. Об’єктом дослідження є поняття інтерфеномену як 
цілісного комплексного явища, що характеризується розмитістю меж, 
гнучкістю, об’ємністю, багатовимірністю та голографічністю і разом з іншими 
інтерфеноменами формує певну мережу − світ інтерфеноменів. Предмет 
дослідження складає взаємодія трьох інтерфеноменів, а саме, інтермедіальності 
(музикалізації), мультимодальності і словесної голографії, в оповіданні Кадзуо 
Ісігуро (Ішіґуро) “Crooner” (Шансоньє) [Ishiguro 2009, p. 3−33], що входить до 
збірки “Nocturnes. Five Stories of Music and Nightfall” (Ноктюрни. П’ять історій 
про музику й сутінки3). Мета дослідження полягає у встановленні вербальних 
механізмів такої взаємодії, які уможливлюють створення вписаного в художній 
текст сенсорного конструкту як основи для читацького емоційного резонансу. 
Мета аналізу визначає низку завдань, до яких належать: 1) окреслення кола 
інтерфеноменів як стрижня сучасної синкретико-феноменологічної епістеми 
гуманітарного знання; 2) визначення можливих підходів до розгляду 
інтерфеноменів; 3) розкриття механізмів взаємодії інтермедіальності 
(музичності) й мультимодальності у зазначеному оповіданні Кадзуо Ісігуро; 
4) встановлення ролі словесної голографії як емоціогенного чинника такої 
взаємодії. Новизну проблематики і результатів дослідження зумовлює 
неортодоксальний підхід до гетерогенних явищ, які об’єднані низкою спільних 
рис, взаємодіють між собою, визначаючи новий феноменологічний акцент у 
лінгвопоетологічних студіях. Якщо феноменологічна поетика Гастона Башляра 
[Башляр 2004] характеризувалася предметно-поняттєвою емфазою, де 
фігурували феноменологія дому, гнізда, мушлі, свічки, полум’я і под. [там само, 
с. 18−43, 50−55, 56−67, 114−129, 130−139], у цій розвідці на перший план 
виходить кваліфікативно-поняттєва феноменологія тілесності, 
стереоскопічності, мультимодальності тощо.  
 Виклад основного матеріалу дослідження. Самий термін 
“інтерфеномен” виник у результаті узагальнення спільних рис цілого комплексу 
різнорідних явищ, які характеризуються складною природою, універсальністю і 
включають три групи понять: 1) власне інтерфеномени (інтертекстуальність 
[Кристева 2004; Чернявская 2009; Воробйова 2021], інтердискурсивність 
[Чернявская 2009; Иерусалимская 2016], інтермедіальність [Хансен-Лёве 2016; 
Маценка 2017; Rajewsky 2002; Wolf 2011], інтерсеміотичність [Quémada et al. 

 

3 У нещодавно виданому українському перекладі − “Ноктюрни. П’ять історій про музику та смеркання” 
[Ішіґуро 2021]. 
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1991], інтердисциплінарність [Бушмакина 2017; Østreng 2008] тощо); 2) суміжні 
мульти/ транс/ поліфеномени, як-от мультимодальність [Nørgaard et al. 2010, p. 

30−34, 117−120; Nørgaard 2014], трансмедіальність [Wolf 2011, p. 253−254], 
полікодовість [Чернявская 2009] і под.; та 3) немарковані інтерфеномени 
(тілесність/корпоральність [Галуцьких 2016; Chrzanowska-Kluczewska 2017], 

транспарентність [Morozova 2017], голографічність [Воробьёва 2010; Vorobyova 

2021], напруженість [Лещенко 2017; Fill 2003] тощо).  
Подібне тлумачення цього класу явищ розкриває одну із граней сучасної 

синкретико-феноменологічної епістеми, у центрі якої не система гіпотез і 
методологій, а феноменологія світу в його багатовимірній екзистенції. Серед 
інших її граней виокремлюємо такі дослідницькі альтернативи: 
1) зосередженість на (інтер)феномені per se як фокусі тріангуляції 
(комбінування і використання різних методів, підходів, методологій, теорій в 
одному дослідженні); 2) орієнтація на (інтер)феномен як лінзу/ призму для 
дослідження інших (інтер)феноменів і процесів; 3) окреслення феномена в його 
неконвенційному/ парадоксальному баченні; 4) подання (інтер)феномена в 
парній/ потрійній/ множинній репрезентації (наприклад, інтертекстуальність/ 
інтерсеміотичність/ інтермедіальність); 5) реконструкція (інтер)феномена в його 
цілісності з опорою на побічні деталі; 6) реконструкція синкретизованих 
(інтер)феноменних кластерів (сенсорних конструктів) з опертям на чергування 
фігури і фону.  

Для того, щоб продемонструвати [див. також Vorobyova 2021, р. 305−311; 
Жлуктенко 2017, с. 257−258], як працюють деякі з наведених вище технік 
аналізу, звернімося до оповідання “Crooner” (Шансоньє4) сучасного 
британського письменника, Нобелівського лавреата 2018 року Кадзуо Ісігуро, 
яке відкриває його збірку “Nocturnes. Five Stories of Music and Nightfall” [Ishiguro 

2009, р. 3−33]. Сюжет оповідання побудовано навколо випадкової зустрічі на 
площі Святого Марка у Венеції молодого гітариста Янека з колись всесвітньо 
відомим американським естрадним співаком Тоні Ґарднером, який попросив 
хлопця закомпаніювати йому, коли він співатиме своїй дружині Лінді серенад з 
гондоли на одному з венеційських каналів.  

Виходячи із сюжету, природньо, що стрижнем цього оповідання, як і всієї 
збірки, є музика, занурена в романтичний архітектурно-акватичний контекст 

 
4 В опублікованому українському перекладі назва цього оповідання звучить як “Співак-крунер” [Ішіґуро 
2021, с. 5−34], що підкреслює особливу, “мурликаючу” манеру співу американських попзірок середини 
минулого століття. Наталія Жлуктенко пропонує більш нейтральний переклад назви оповідання “Зірка 
естради” [Жлуктенко 2017, с. 257]. 
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Венеції, де й розгортаються драматичні події. Для Янека стає цілковитою 
несподіванкою, що серенади під балконом палацу стають для подружжя 
Ґарднерів прощальним акордом їхнього сімейного життя. Для того, щоб 
відновити колишню популярність (make a comeback [Ishiguro 2009, p. 30]), вже 
не юний Тоні Ґарднер вирішує, за згодою з коханою дружиною, створити нову 
сім’ю, одружившись зі значно молодшою красунею.  

У текстурі оповідання інтегровано щонайменше три охудожнені 
інтерфеномени: 

- інтермедіальність у її a) мелопоетичному (музичність) й 
б) екфрастичному (урбаністичний пейзаж, архітектурні будівлі) різновидах, 
напр., а) a guitar − something soft, solid, but amplified, thumping out the chords from 
the back [Ishiguro 2009, p. 4]; But his voice came out just the way I remember it − 

gentle, almost husky, but with the huge amount of body, like it was coming through an 

invisible mike [Ishiguro 2009, p. 27]; б) Mostly I play here at the Caffé Lavena, but on 
a busy afternoon, I might do a set with the Quadri boys, go over to the Florian, then 

back across the square to the Lavena [Ishiguro 2009, p. 3]; This was the Piazza San 

Marco after all [Ishiguro 2009, p. 5];  

- мультимодальність, репрезентована a) аудіальною, б) світловою, 
в) кінестетичною й г) акватичною лексико-семантичною та фоносемантичною 
образністю, напр., а) There was quite a breeze that morning, and our brand-new 

marquee was flapping all around us [Ishiguro 2009, p. 3]; б) we were drifting past a 

large, brightly lit restaurant. […] After the quiet and the darkness we’d been 
travelling through [Ishiguro 2009, p. 15]; в) Then we came out to a much wider canal, 

and immediately a water-taxi coming the other way rushed past us, making waves 

under the gondola [Ishiguro 2009, p. 28]; г) The gondola was bumping gently against 

the quay [Ishiguro 2009, p. 32]; 

- і словесна голографія як об’ємна імітація а) циклічності (ранок − день − 
вечір, весна − літо − осінь), б) просторової колоподібності (рух площею, 
каналами), човникових осциляцій (рух площею) та/або хвилеподібності (пориви 
вітру, погойдування гондоли на хвилях каналу) поряд із в) обігруванням 
вертикалі (погляд з балкону долу, спів з гондоли під балконом) і горизонталі 
(рух площею, рух каналами). Пор., а) there we were that spring morning, playing in 

front of a good crowd of tourists [Ishiguro 2009, p. 3]; The streets were dark and quiet 

as I went to meet Mr Gardner that night [Ishiguro 2009, p. 13]; б) one of the guys who 

move around the piazza [Ishiguro 2009, p. 3]; Vittorio steered us round another 

corner [Ishiguro 2009, p. 15]; A tourist strolling across the square will hear one tune 
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fade out, another fade in [Ishiguro 2009, p. 4]; в) For all I knew, when Mr Gardner 

started singing, Mrs Gardner would come to the window with a gun and fire down at 

us [Ishiguro 2009, p. 17]; he’s already stopped rowing and we drifted slowly till the 
gondola was diredtly beneath the window [Ishiguro 2009, p. 25].  

Унаслідок того, що сукупні вияви названих інтерфеноменів зазнають у 
тексті оповідання постійних флуктуацій за принципом чергування фігури і 
фону, коли на перший план поперемінно виходять чи-то інтермедіальні 
референції, чи-то маркери вбудованої мультимодальності, чи-то вербальна гра 
площинами, горизонталями та вертикалями, ми спостерігаємо поступове 
формування багатовимірного сенсорного конструкту, який складає основу 
читацького емоційного резонансу у відповідь на мелопоетичну домінанту, 
змішану із нотками розчарування і надії.  

Кумулятивний сенсорний конструкт грунтується в оповіданні на жорсткій 
“геометризації” історичного локусу (the Piazza San Marco vs. Venetian canals), 

що долається заспокійливими колоподібними (moved around the piazza) та/ або 
лінійними (drifted along through the darkness) переміщеннями в 
геометризованому просторі, які перериваються переосмисленими в бік 
драматизації вертикальними векторами і площинами (His posture, standing in the 

gondola, was pretty unsteady, and I was afraid he’d lose his balance any moment 

[Ishiguro 2009, p. 27]). Саме цей сенсорний конструкт з його акцентованою 
емотивністю сприяє читацькій зануреності в інтригуючу серенадну історію двох 
люблячих одне одне літніх людей, які розлучаються заради повернення 
старіючої зірки до щоу-бізнесу.  

Висновки та перспективи подальших розвідок. Прискорення розвитку 
суспільних процесів наприкінці ХХ - на початку ХХІ століть відбивається й на 
темпі парадигмальних зміщень у гуманітарних студіях. Про це свідчить 
розгалуженість дослідницьких принципів і параметрів, що сукупно визначають 
зміст окресленої у статті синкретико-феноменологічної епістеми 
міждисциплінарного знання, у центрі якої поняття інтерфеномену як складного 
багатовимірного універсального явища, що піддається вивченню за 
посередництва декількох епістемологічних і методологічних альтернатив. Це 
означає, що когнітивно-дискурсивна парадигма, як і будь-яка інша, і надалі 
втрачатиме свій домінантний статус, з одного боку, за рахунок суміщення з 
більш традиційними комлементарними підходами, а з другого, завдяки 
виведенню на перший план певних властивостей інтерфеноменів, зокрема таких, 
як енергіальність, креативність і лудичність.  
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ПИТАННЯ СЛОВ’ЯНО-CХІДНОРОМАНСЬКОЇ МОВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 
В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПРОФЕСОРА С. В. СЕМЧИНСЬКОГО 
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д-р філол. наук, професор 
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Статтю присвячено проблемам теорії взаємодії мов і, зокрема, 
неоднозначному питанню слов’яно-cхіднороманської мовної взаємодії в 
інтерпретації д.філол.н., професора Станіслава Володимировича Семчинського. 

З огляду на відсутність суттєвої лінгвістичної відмінності між такими 

інтерлінгвістичними термінопоняттями, як субстрат і суперстрат, а також 
загальноприйнятого розуміння східнослов’янського характеру елементів 
румунської мови, Станіслав Володимирович Семчинський у деяких ранніх працях 
практично визнає дакський субстрат праслов’янським, хоча відкрито декларувати 
це не може за браком наукових даних. Однак в останньому виданні свого 
підручника «Загальне мовознавство» (1996) однозначно стверджує, що мова даків 
була субстратом румунської мови. 

Станіслав Володимирович критично оцінює намагання деяких румунських 
учених ХІХ-ого  ̶ першої половини ХХ ст. заперечити, «величезний, тотальний, 
загальний і всебічний» слов’янський вплив на східнороманський етнос і висуває 
низку переконливих лінгвістичних аргументів на підтримку значного слов’янського 
впливу на румунську мову, який можна спостерігати практично на всіх рівнях її 
мовної системи (наприклад, закінчення -o для кличних форм іменників жіночого 
роду, назви кількісних числівників першого і другого десятків, числівник sutӑ  ̶ 
«сто», запозичений у слов’ян ще в часи існування непереднього редукованого ъ). 

Не заперечуючи романський характер румунської мови в цілому, Станіслав 
Володимирович Семчинський вважає «латинський характер» румунського етносу 
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дещо перебільшеним і закликає до ретельного вивчення слов’янського внеску до 
кожної зі східнороманських мов.  

Діяльність доктора філологічних наук, професора Станіслава 
Володимировича Семчинського у царині вивчення характеру слов’яно-

cхіднороманської мовної взаємодії мала не тільки академічну значущість: вона 
вибудовала мости дружби між українським і румунським народами.  

Ключові слова: взаємодія мов, субстрат, суперстрат, слов’яно-

cхіднороманська мовна взаємодія, професор С. Семчинський. 
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Iryna O. Golubovska, igolubovska777@gmail.com 

Doctor of Philology, Professor  

Taras Shevchenko National University of Kyiv 
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The article is devoted to the problems of the theory of language interaction and, in 

particular, to the ambiguous issue of Slavic-Eastern Romance language interaction in a 

way it had been interpretated by Doctor of Philology, Professor Stanislav Semchinsky. 

Due to the lack of significant linguistic difference between such interlinguistic 

terms as substratum and superstratum, as well as to the East Slavic character of 

autochthonous elements of the Romanian language, Stanislav Semchinsky practically 

recognizes the Dacian substratum as Proto-Slavic, though he was not able to declare this 

position openly because of lack of scientific data. 

Stanislav Volodymyrovych critically evaluates the efforts of some Romanian 

scholars of the 19th  ̶ the first half of the 20th centuries in denying the “huge, total, 

general and comprehensive” Slavic influence on the Eastern Romance ethnic group, and 

puts forward a number of convincing linguistic arguments in support of the significant 

Slavic influence on the Romanian language, which might be observed at almost all levels 

of its language system: -o for the vocative forms of feminine nouns, the names of the 

numerals of the first and second tens, the numeral sutӑ  ̶ “hundred”, borrowed from the 

Slavs during the existence of the reduced sound ъ). 

Not denying the Romance character of the Romanian language in a whole, 

Stanislav Semchynsky considers the “Latin character” of the Romanians somewhat 
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exaggerated and calls for a careful study of the Slavic contribution to each of the Eastern 

Romance languages. 

The activity of Doctor of Philology, Professor Stanislav Semchynsky in the field of 

studying the nature of the Slavic-Eastern Romance languages interaction was not only of 

great academic significance: it had been building the bridges of friendship between the 

Ukrainian and Romanian peoples.  

Key words: language interaction, substratum, superstratum, Slavic-Eastern 

Romance language interaction, Professor S. Semchynsky. 
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Статья посвящена проблемам теории взаимодействия языков и, в 
частности, неоднозначному вопросу славяно-восточнороманского языкового 
взаимодействия в интерпретации д.филол.н., профессора Станислава 
Владимировича Семчинского. 

Учитывая отсутствие существенного лингвистического различия между 
такими интерлингвистическими терминами, как субстрат и суперстрат, а 
также общепринятого понимания восточнославянского характера элементов 
румынского языка, Станислав Владимирович Семчинский в некоторых ранних 
работах практически признает дакский субстрат праславянским, хотя открыто 
декларировать этого не может за неимением необходимых научных 
доказательств. Но в последнем прижизненном издании своего учебника «Общее 
языкознание» (1996) открыто пишет, что язык даков был субстратом румынского 
языка. 

Станислав Владимирович критически оценивает попытки некоторых 
румынских ученых XIX-ого – первой половины ХХ вв. свести на нет, «огромное, 
тотальное, всеобщее и всестороннее» славянское влияние на восточнороманский 
этнос и выдвигает ряд убедительных лингвистических аргументов в поддержку 
значительного славянского влияния на румынский язык, которое можно наблюдать 
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практически на всех уровнях его языковой системы (например, окончание -o для 
восклицательных форм существительных женского рода, названия 
количественных числительных первого и второго десятков, числительное sutӑ  ̶ 
«сто», заимствованное у славян еще во времена существования непереднего 
редуцированного ъ ). 

В целом Станислав Владимирович Семчинский не отрицает романский 
характер румынского языка, однако считает «латинский характер» румынского 
этноса несколько преувеличенным и призывает к тщательному и 
непредубежденному изучению славянских контрибуций в каждый из 
восточнороманских языков. 

Деятельность доктора филологических наук, профессора Станислава 
Владимировича Семчинского в области изучения характера славяно-

восточнороманского языкового взаимодействия имела не только академическую 
значимость: она прокладывала мосты дружбы между украинским и румынским 
народами. 

Ключевые слова: взаимодействие языков, субстрат, суперстрат, славяно-

восточнороманское языковое взаимодействие, профессор С. Семчинский. 
 

Як відомо, жодна мова не може «піти на самоізоляцію», не існує у 
відриві від інших мов і культур. Мова як живий організм, відкрита, 
динамічна система, перебуває в постійні взаємодії з іншими мовами, 
віддаючи свої одиниці та елементи іншим мовам та 
збагачуючись/засмічуючись мовними явищами інших мов. 

Взаємодія мов є предметом вивчення інтерлінгвістики як складової 
частини соціолінгвістики, у рамках якої вивчаються не тільки питання 
мовних контактів, двомовності та змішування мов, а й створення та 
функціонування штучних мов [Чередниченко 2001, с. 533-536]. 

Інтерлінгвістичній проблематиці у сучасній соціолінгвістиці присвячені 
роботи українських (А. Білецький, Л. Булаховський, Ю. Жлуктенко, 
О. Мороховський, А. Непокупний, І. Огієнко, О. Потебня, С. Семчинський, 
Ю. Шевельов, І. Шаровольський, Л. Щерба та ін.) та зарубіжних 
мовознавців (У. Вайнрайх, Б. Серебренников, А. Мартине, В. Розенцвейг, 
Е. Хауген). 

Доробок західної лінгвістики було представлено радянському читачеві 
у рамках шостого випуску періодичного видання «Новое в лингвистике» 
(1973 р.) під назвою «Языковые контакты», куди увійшли переклади праць 
відомих західних вчених: Уріеля Вайнрайха «Одномовність і 
багатомовність», Ейнара Хаугена «Мовний контакт», Андре Мартіне 
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«Поширення мови і структурна лінгвістика», Богуслава Гавранека «До 
проблеми змішування мов», Александру Россетті «Мішана мова і змішення 
мов», Джозефа Грінберга «Визначення міри двомовності», Шелдона Клейна 
«Деякі компоненти програми динамічного моделювання історичних змін у 
мові» та ін. [Новое в лингвистике 1972]1.  

У монографії, яка побачила світ 1974 року «Семантична інтерференція 
мов» за авторством Станіслава Семчинського і яка передувала захисту його 
докторської дисертації, учений представив концепцію семантичних змін у 
лексичному складі мови як наслідок міжмовних контактів, що фактично 
вивело вітчизняну теорію взаємодії мов і її наслідків на принципово новий 
рівень глибини і продуктивності [Семчинський 1974]. 

У статті, опублікованій у журналі «Мовознавство» за 1973 рік 
[Cемчинський 1973, с. 50-59], яка мала назву «Про лінгвістичну специфіку 
субстрату (характер слов'яно-східнороманської мовної взаємодії)» професор 
С. В. Семчинський зазначав, що у 60-х роках ХХ століття такі авторитетні 
вчені, як Р. Будагов, В. Виноградов, Б. Горнунг, М. Гухман, А. Десницька, 
Б. Серебренников у проблемній записці «Теоретичні питання мовознавства» 
вказували на те, що «успішній розробці теорії мови перешкоджає… майже 
повне заперечення взаємодії мов» , проте за останні роки (тобто 70-ті – 

прим. авторів) ставлення вітчизняних учених до проблеми взаємодії мов 
кардинально змінилося [Там само, с. 50]. Посприяла цьому і відома свого 
часу лінгвістична дискусія 1955 року про субстрат, якій присвячено один із 
розділів кандидатської дисертації Олексія Холодова [Холодов 2008]. І, 
очевидно, велику роль у цій зміні ставлення до проблеми взаємодії мов 
також відіграла поява авторитетних праць провідних українських учених: 
А. Білецького, Ю. Жлуктенко, С. Семчинського, які були сучасниками і 
колегами. Як зазначає професор О. Чередниченко, саме це зумовило той 
факт, що «…іхні погляди на проблему мовних контактів багато в чому 

 

1
 Варто зазначити, що свого часу Р. Будагов акцентував: «збірники впродовж понад 

десятиліття неправомірно називалися «Новое в лингвистике», і лише починаючи з восьмого тому 
їх, нарешті, стали називати справедливо – «Новое в зарубежной лингвистике». Ніби дрібничка, 
однак ні. Ученим-початківцям здавалося, що все нове створюється не вітчизняними, а зарубіжними 
лінгвістами. Це і фактично неправильно, і педагогічно безвідповідально» [Будагов 1988, с. 31]. З 
цим твердженням визначного вченого-романіста важко не погодитися.  
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збігалися попри вживання часом різної термінології» [Чередниченко 2001, 
с. 534]. 

Треба зазначити, що в цій галузі лінгвістичної науки традиційно 
спостерігався термінологічний різнобій, про що зазначав С. Семчинський 
навіть у своєму відомому підручнику «Загальне мовознавство» 
[Семчинський 1996, с. 347-348]. Так, у Г. Шухардта і І. Бодуена де Куртене 
знаходимо молодограматичний термін «змішування мов»; основоположник 
теорії мовної взаємодії У. Вайнрайх використовував у своїй славнозвісній 
монографії «Languages in Contact» (1953) термін «мовні контакти» (language 

contact)2; Л. Щерба послуговувався багатокомпонентним терміном 
«взаємний вплив мов», який не прижився в лінгвістичному узусі; 
Ю. Жлуктенко надавав пріоритет терміну «взаємодія мов». 

Для С. Семчинського терміни «мовні контакти» і «взаємодія мов» 
виступали синонімами: а наслідки явища, спричинені мовною взаємодією, 
отримали назву «інтерференція мов». За С. Семчинським, мовні контакти – 

«…це взаємодія двох і більше мов, коли висловлення однією мовою 
включають до свого складу елементи іншої мови, або, навпаки,  ̶ 
висловлювання другою мовою включають до свого складу елементи першої 
мови» [Семчинський 1996, с. 348]. 

Проте спільним для українських учених було визнання валідності цілої 
низки екстралінгвальних факторів мовного контактування: соціально-

історичних, психологічних, етнокультурних, а також інтерес до 
«іншомовних ареалів, зокрема англомовних, румуномовних, франкомовних» 
[Чередниченко 2001, с. 534], що зумовлювалося, очевидно, неможливістю 
застосувати напрацьовану теоретичну базу для вивчення мовної ситуації в 
радянській Україні на ділянці вивчення взаємодії української і російської 
мов. 

Як відомо, мовна взаємодія може бути описаною в термінах субстрата, 
суперстрата, адстрата, інстрата та перстрата. Поняття субстрату існувало ще 
з часів Гумбольдта, проте сам термін був запропонований італійським 
лінгвістом Г. Асколі, «який пояснював специфічні риси романських мов 

 

2 За словами відомого американського соціолінгвіста В. Лабова, цей доробок У. Вайнрайха 

залишається базовим для вивчення багатомовних суспільств і мовних змін, адже його автор заклав 
термінопоняття, принципи та підходи до емпіричноі роботи у цій галузі лінгвістики, які 
залишаються незмінними для сучасних досліджень мовного контактування [Wеinгеiсh 1963]. 
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впливом автохтонних мов на латинську» [Семчинський 1974, с. 32]. У 1932 
році В. Вартбургом був запропонований термін суперстрат на позначення 

переможеної мови, що нашарувалася на мову-переможницю (сліди мови 
франків у французькій мові) [Там само]. Як зазначає академік О. Ткаченко, 
поняття субстрату лінгвістично досить «важко відділити від поняття 
суперстрату, адже в обох випадках йдеться про соціологічне розшарування 
народів – панівного й підкореного, перший з яких начебто нашаровується на 
другий» [Ткаченко 1971, с. 9].  

Але з цього випливає, що лінгвістичної відмінності між поняттями 
субстрату й суперстрату немає, адже у випадку як субстрату, так і 
суперстрату в мові-переможниці залишаються сліди глибокого, якісного 
характеру, що призводить до істотних зрушень і зсувів у всій системі мови 
або, принаймні, на окремих її стратумах. Як видається, саме такої 
діалектичної точки зору при висвітленні питання слов’янського впливу 
на cхіднороманські (проторумунські) говори притримувався і професор 
Станіслав Семчинський. Акцентуючи на «неабиякій складності» слов'яно-

східнороманських мовних взаємин, він зазначає: «але в будь-якому випадку 
мова романського населення на території Траянової Дакії є нижчим у 
хронологічному відношенні шаром, ніж мова слов'янського населення, що 
розчинилася серед романців. Слов'яни до VI ст. н.е. не засвідчені на землях, 
де місцеве населення розмовляло романською мовою. Отже, слов'янські 
елементи румунської мови можна назвати лише суперстратом, але за своєю 
вагою вони цілком схожі на субстратні. Більше того, слов'янські елементи 
переважають не лише кількісно, а й якісно субстратні, т. зв. автохтонні 
елементи румунської мови. Так, у галузі фонетики румунської мови 
субстратне походження приписується голосному ă та приголосному h, 

явищу ротацизму n і l в інтервокальній позиції, рефлексам приголосних груп 
kt, ks, палаталізації губних та деяким іншим … звуковим явищам» 
[Cемчинський 1973, с. 31-32]. Тобто Станіслав Володимирович 
Семчинський практично визнає дакський субстрат праслов’янським, 
хоча відкрито декларувати це не може за браком наукових даних. 
Принаймні він пише в одній зі своїх статей: «…слід приєднатися до виступів 
тих учених, які не визнають даксько-фракійську мову протолатинською» 
[Семчинський 1983, с. 23]. І лише в останньому прижиттєвому виданні 
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«Загального мовознавства» однозначно стверджує, що «мова даків була 
субстратом румунської мови» [Семчинський 1996, с. 362].  

Шляхи міграції слов’ян на Балкани очевидно йшли через давню Дакію, 
про що засвідчують археологічні знахідки слов’янських поселень і поховань 
на території сучасної Румунії і Республіки Молдови. Станіслав 
Володимирович наголошує: «Саме на території колишньої Дакії, а також на 
південь від Дунаю слов’яни зустрілися з романізованим населенням, назва 
якого була запозичена ними від германців ще в часи існування 
спільнослов’янського дифтонга *ol, що походить з кореня walh-, яким 
германці позначали латиномовні племена – укр. – волох [Семчинський 1983, 
с. 15]. У зв’язку з цим варто згадати твердження Антуана Мейе про те, що 
«…слов’янська мова – це індоєвропейська мова архаїчного типу, словник і 
граматика якої не зазнали потрясінь – на відміну, наприклад, від грецького 
словника [Цит. за Тищенко 2006, с. 35]. А на думку відомого російського 
славіста й етимолога Олега Трубачова, «через поглиблення датувань і ширші 
перспективи пошуків індоєвропейських старожитностей у слов’янській 
проблема «датування появи» праслов’янської мови втрачає свою 
конкретність» [Там само, с. 35]. Вартує у зв’язку з цим також думка 
відомого українського вченого К. Тищенка, який зазначає: «…етимологічні 
студії унаявнюють найдавніші зв’язки слов’ян з центральноєвропейцями, 
переважно- італіками… Найдавнішими для слов’янських мов контактами 
виявляються не північні – балтійські, а саме західні – італьські відносини» 
[Тищенко 2006, с. 36].  

Як відомо, вивчення слов’яно-східнороманської мовної взаємодії 
продовжується вже більше 150 років, а започатковано воно було віденським 
славістом Францем Ксавером Ріттером фон Міклошичем (1813-1891), 

монографія якого під назвою «Про слов’янські елементи у румунській мові» 
була видана у Відні у 1861 році. У цій роботі підкреслена вагомість 
слов’янського впливу на східнороманські говірки аж до визнання його 
визначальним. Інші дослідники цього питання – Бартол Копітар, Гуго 
Шухардт, Густав Вейганд, розвиваючи ідеї Франца Міклошича, говорили 
ніби про мішаний характер румунської мови і навіть піддавали сумніву її 
романський характер [Семчинський 1983, с. 14-15].  

Менше з тим, ідеологема про відсутність переконливих доказів 
наявності давніх шарів слов’янських елементів у румунській мові 
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розвивалася багатьма румунськими лінгвістами [там само, с. 15-16], 

знаходячи багато прихильників і сьогодні. Доречно нагадати, що ще у 
1871 р. німецький історик Роберт Реслер з політичною метою висунув 
так звану теорію південного (тобто поза межами давньої Дакії, що стала 
основою сучасної Трансільванії) походження румунів. Праця Реслера 
«Rumänische Studien» («Дослідження румунів»; Лейпціг, 1871) викликала 
цілу бурю в літературі про походження румунів, оскільки побачила світ в 
умовах піднесення румунського національно-визвольного руху в 
Трансільванії за рівність у національних правах (увіходила до 1918 р. до 
Австро-Угорської імперії). Реслер прагнув обґрунтувати ідею про 
«балканське» походження румунів, які ніби лише в ХІІІ ст. з’явилися на 
північ від Дунаю, у той час, коли на землях Трансільванії вже проживали 
угорці, «сакси» (саксонці, тобто німці, вихідці із Саксонії) та «секуї» 
(секлери). Щоправда, навіть уже в академічній «Історії Румунії» (на якій 
дуже відчутно позначилася радянська ідеологізація, адже впродовж 1948-

1963 рр. Румунія перебувала під суцільним радянським політико-

ідеологічним диктатом), виданій у Бухаресті у 1960-ому році, читаємо: 
«Румунський народ і румунська мова, результат романізації дакомізійського 
автохтонного елемента, поступової асиміляції слов’ян та інших народностей, 
що заселяли територію сучасної Румунії, сформувалися в останні століття 
першого тисячоліття н.е. на північ від нижнього Дунаю у територіальному 
ядрі, яке склалося з передгір’їв та гір Дакії» [Istoria României – Bucureşti, 

1960, vol. 1, p. 808].  

На даний момент гострота дискусії щодо романського континуітету в 
Дакії та романського походження румунської мови (враховуючи і субстратно-

суперстратний чинник) зникла, та, як відзначається в найновішій «Історії 
Румунії», якщо й знаходяться й досі прибічники теорії Реслера, то 
«румунські вчені не зобов’язані доводити абсурдність абсурду» [Istoria 
României 2007, p. 111]. Це все одно, що сучасним українським філологам 
зайвий раз доводити ненауковість теорії Погодіна-Соболевського щодо мови 
Київської Русі. 

Станіслав Володимирович доволі критично оцінює намагання деяких 
румунських учених ХІХ-ого  ̶ першої половини ХХ ст. заперечити, за 
словами шведського романіста Альфреда Ломбарда [Lombard 1980, p. 190], 

«величезний, тотальний, загальний і всебічний» слов’янський вплив на 
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східнороманський етнос, і висуває низку переконливих лінгвістичних 
аргументів на підтримку значного слов’янського впливу на румунську мову, 
який можна спостерігати практично на всіх рівнях її мовної системи (це, 
наприклад, закінчення -o для кличних форм іменників жіночого роду (у 
латині, як відомо, лише в ІІ відміні іменників закінчення -е мали у vocativus 

іменники чоловічого роду із закінченням на -us y nominativus singularis), 

назви кількісних числівників другого десятку, не кажучи вже про перший, 
числівник sutӑ ̶ «сто», запозичений у слов’ян ще в часи існування 
непереднього редукованого ъ (<сьто) і т.і.). Справедливості заради треба 
зазначити, що в сучасній румуністиці висуваються аргументи на користь 
того, що, скажімо, латинська аналітична форма числівникового значення на 
зразок unus super decem є прототипом румунського unsprezece, буквально: 
unul deasupra lui zece “один над десятьма”.  

Окремо хотілося б зупинитися на лексичному рівні мови, на великій 
кількості східнороманських слів, які навіть без перекладу прекрасно 
зрозуміють носії слов’янських мов: bogat, bârlog, voievod, vesel, glas, graniță, 

zare, cremene, lopată, mac, nevod, obraz, ogradă, topor, târg, ostrov, peștere, 

potop, taină, hâtru, ceas, șubă і т.п.  
Причому, як зазначає Станіслав Володимирович, «… це лише мізерна 

частина слов’янізмів, присутніх у румунській мові, … ці слова належать до 
різних лексико-семантичних груп і майже немає таких галузей часів 
середньовіччя, де б не були представлені слов’янські запозичення у 
нащадків балканської латини» [Семчинський 1983, с. 21]. У рільництві, 
скотарстві, рибальстві, зоонімії, ботанічній номенклатурі румунської мови 
слов’янський вплив досить відчутний. Значний внесок слов’яни зробили і у 
волоську топоніміку й антропоніміку. 

Станіслав Володимирович висловлює скептичне ставлення до деяких 
спроб «оголосити мало не всі слова румунської мови з невідомою 
етимологією належними до автохтонного фонду її лексики» [Там само, 
с. 22], вважає не цілком науковим добирання давніх і далеких 
індоєвропейських відповідників до слів із прозорим слов’янським 
походженням. При цьому він демонструє талант історика мови, етимолога і 
компаративіста. Наприклад, критикує походження румунського a pîrî – 

«доносити, викликати до суду» від іранських, індійських, умбрських форм, 
адже похідні цього слова в румунській – pîrîş – «позивач» і pîrît – 
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«відповідач» явно свідчать про зв'язок із ст.-сл. пьрѣти, срб. прèти – 

«жалітися на кого-н.», «звинувачувати кого-н.», а у словнику Ізмаїла 
Срезневського: пьрьникъ – «спорщик», пьрьный – «судный», пьрьць – 

«спорящий», пьрѧ – «тяжба, судебное дело» [Там само, с. 22]. Професор 
доводить також слов’янське походження румунських топонімів Bistra, 

Bistriţa, румунського суфікса – ilӑ і т.п. 
Все це, звісно, ніяким чином не впливає на визнання Станіславом 

Володимировичем Семчинським румунської мови романською [Там само, 
с. 15]. Проте він вважає «латинський характер» румунського етносу дещо 
перебільшеним, закликаючи до ретельного вивчення слов’янського внеску 
до кожної зі східнороманських мов [Там само, с. 23]. 

Висновок ученого простий і прозорий «… не можна заплющувати очі 
на той колорит, якого набула румунська мова завдяки факторам її давньої 
взаємодії з мовами слов’янськими» [Там само, с. 23].  

Уся діяльність доктора філологічних наук, професора Станіслава 
Володимировича Семчинського як визначного вченого-румуніста зі світовим 
ім’ям, прокладала нові мости дружби між українським і румунським 
народами. Свою докторську дисертацію Станіслав Володимирович закінчує 
такими словами: «У передмові до третього тому свого етимологічного 
словника румунської мови Богдан Петрічейку Хашдеу писав: «Моє 
найбільше щастя полягає в тому, що остаточний наслідок моєї праці штовхає 
не до розбрату, а закликає до братання». Він називав балканські народи 
братами і побратимами. Ми з радістю можемо повторити його слова» 
[Семчинський 1974, с. 252].  

Услід за нашим Учителем варто частіше згадувати і нам цей науковий 
заклик. 
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У статті розглядаються особливості формування та функціонування 
латинськомовної комерційної (торговельної) термінології у документації 
українського походження XVI-XVII століть. На матеріалі юридичних 
документів, написаних латинською (чи переважно латинською) мовою та 
створених на територіях, що входять до складу сучасної України, було виділено 
і проаналізовано терміни комерційного права. Визначено семантичні групи 
досліджуваної термінології, найбільшими з яких є терміни на означення процесу 
продажу-купівлі та його виконавців (comercia, resignatio, negotiatio, mercatio, 

venditio, revenditio, emptor, propinatio, ordinatio, hospis, hospitium та ін.), терміни 
на позначення місць проведення та організації продажу (forum, nundinaе, 
diversorium, caupona, officina, maccella, pannicidium, pannicidius, fenestra тощо), 

специфічні терміни на позначення тари, одиниць вимірювання і т. п. (szkarlat, 

pannus, granat, faylundisz, petiа, ligamentum, vas, dolium, congius, cuppа, sztuka, 

sigillum, signum, signetum тощо). Окрім того, з’ясовано, що термінологічні 
функції термінів виконують також дієслова зі спеціальним значенням: прості 
(vendere, propinare) та у поєднанні із іменними частинами мови (merces mutare). 

Значна частина таких дієслів набули термінологічного значення унаслідок 
частоти та систематичності використання саме у документації 
представленого сегменту матеріалів торговельного права (commutare, 

disvendere, subministrare, subvehere). 

Ключові слова: термін, комерційне право, історія торговельного 
маркування, латинська мова, юридична термінологія, латинськомовна 
документація. 
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The article deals with peculiarities of the formation and functioning of Latin 

commercial (trade) terminology in the 16-17th centuries Ukrainian origin documentation. 

Commercial law terms in Latin (or mostly Latin) legal documents created in the territories 

that are part of modern Ukraine were identified and analyzed. The semantic groups of the 

studied terms are defined. The largest are: the terms to name the process of buying and 

selling, traders and executors (comercia, resignatio, negotiatio, mercatio, venditio, 

revenditio, emptor, propinatio, ordinatio, hospis, hospitium etc.), terms for indicating 

trading places and commercial sructures (forum, nundinaе, diversorium, caupona, officina, 
maccella, pannicidium, pannicidius, fenestra etc.), specific terms used for containers and 

units of measurement indicating (szkarlat, pannus, granat, faylundisz, petiа, ligamentum, 

vas, dolium, congius, cuppа, sztuka, sigillum, signum, signetum etc). 

Moreover, it was found that terminological functions also have verbs with a special 

meaning: simple (vendere, propinare) and compound nominal (merces mutare). Many of 

these verbs have acquired terminological significance due to the frequency and systematic 

use in the documentation of commercial segment (commutare, disvendere, subministrare, 

subvehere). 

Key words: term, commercial law, trademark law history, Latin language, legal 

terminology, Latin documentation. 
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В статье рассматриваются особенности формирования и функционирования 
латинской коммерческой (торговой) терминологии в документации украинского 
происхождения XVI-XVII веков. На материале юридических документов, написанных 
на латинском (или преимущественно латинском) языке и созданных на 
территориях, входящих в состав современной Украины, были выделены и 
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проанализированы термины коммерческого права. Определены семантические 
группы исследуемых терминов, крупнейшими из которых являются термины для 
определения процесса купли-продажи и лиц, его реализующих (comercia, resignatio, 

negotiatio, mercatio, venditio, revenditio, emptor, propinatio, ordinatio, hospis, hospitium и 
др.), термины для обозначения специальных мест торговли (forum, nundinaе, 
diversorium, caupona, officina, maccella, pannicidium, pannicidius, fenestra и т. д.), 
специфические термины для обозначения тары, единиц измерения и т. п. (szkarlat, 

pannus, granat, faylundisz, petiа, ligamentum, vas, dolium, congius, cuppа, sztuka, 

sigillum, signum, signetum и др.). 
Кроме того, было установлено, что функции терминов также выполняют 

глаголы со специальным значением: простые (vendere, propinare) и композитные с 
именными частями речи (merces mutare). Значительная часть таких глаголов 
получили терминологическое значение вследствие частоты и систематичности 
использования в документации представленного сегмента материалов торгового 
права (commutare, disvendere, subministrare, subvehere). 

Ключевые слова: термин, коммерческое право, история товарных знаков, 
латинский язык, юридическая терминология, латинская документация. 

 

Одним із джерел соціально-правової термінології є документи 
комерційного права. Дослідники надають значної ваги та історичного значення 
розвиткові торгівлі на територіях вздовж великих річок, особливо Дніпра. 
Варяги мали вирішальну роль у формуванні дніпровської торгівлі, що з часом 
було підтримано руськими князями із їх зовнішньоекономічними прагненнями 
[Ключевський 1987]. Торговельна діяльність давньоруського населення уже 
виявляла підприємливість, що лише удосконалювалася через наявність 
активних торговельних шляхів [Соловьев 1988, 239-245]. Саме активізація 
торговельної діяльності почасти зумовила розділення широкого пласту 
населення, що доти належало до військового чи військово-торговельного стану, 
на дві когорти, із переважанням частини невійськової, призвичаєної до торгівлі 
та ведення хазяйства [Перхавко 2006]. З-поміж інших, розглянула численні 
аспекти формуваня та розвитку торговельної справи на руських землях 
В. В. Гуляєва [Гуляєва 2000]. У XVI-XVII століттях більшість законодавчих 
норм торгового права містилися у локаційних документах, у яких давався 
дозвіл на проведення ярмарок та торгів. Значення вмісту цієї групи документів 
важко переоцінити для історичних, соціологічних, економічних, лінгвістичних 
та досліджень у суміжних галузях. Тому відповідним питанням присвячувалися 
не лише окремі наукові дослідження, а й конференції [Гошко 2011]. До появи 
Інкотермів та всесвітньо визнаних leges mercatoriae торговельні стосунки 
визначалися переважно місцевими правилами та документами, у яких часто 
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відображалися особливості та найбільш актуальні питання торгівлі. Тож для 
відтворення соціально-правових взаємин ці відомості є надзвичайн 
актуальними, а отже, й відображення їх у документації демонструє цікавий 
матеріал для дослідження термінології торговельного права. З-поміж усього 
загалу латинськомовної соціально-правничої термінології в українській 
документації XVI-XVII ст. не найбільша група за кількістю, але саме вона 
містить найбільшу кількість екзотизмів та лексем запозичених і не адаптованих 
до граматичних норм латинської мови. Серед основних груп термінів 
торговельного права варто виділити такі:  

1. терміни на означення поцесу продажу-купівлі та його виконавців: 

синонімічнй ряд термінів на позначення торгівлі загалом: «comercia, ae 

(f)»: «aut quaevis comercia cum iis terries fuerint interdicta» – «або яка-небудь 
комерція з тими країнами буде заборонена» [с. 306]; comercium, i (n): «Ubivis 
locorum in regno nostro liberum exercitium quorumvis commertiorum hominibus 

ejusdem nationis Graeco Ruteno Unitae permittimus» – «дозволяємо вільне 

виконання будь-якої торгівлі у будь-яких місцях у нашому королівстві людям 
тієї греко-русько-уніатської нації» [с. 101]; «resignatio, onis (f)» – продаж [196]; 
«negotiatio, onis (f)» – торгівля, оптова торгівля; «mercatio, onis (f)»; «res 

mercatoriae» («res, ei (f)» – річ, справа; «mercatorius, a, um» / «mercimonialis, e» 
(такий варіант використовуваними словниками не засвідчений) – 

торговельний): «…Clymek Rutenus mendicus de anteurbio… recognouit se… 
debere pro rebus mercatoriis ad … Wolfgangu[m] Sholcz… empties triginta 
florenos…, quos… obligatus est… ad decursum sex annorum… persoluere…, ipsum 
debitum… assecurauit in et super bon facultatibusque suis et rebus mercimonialis, 

que nunc habet uet post habiturus est… Actum sab[b]ato ante festum sancti Thome 

apostolic 1542» [ЦДІАУЛ. – Ф. 52. – Оп. 2. – Спр. 10. – Арк. 1461;140] – у цій 
заяві, датованій 16 грудня 1542 р. йдеться про те, що жебрак Климек з 
львівського передмістя брав товар для торгу і заборгував за нього Вольфові 
Шольцу 30 флоринів, тобто засвідчується торговельна діяльність жебраків, 
хоча зазвичай вони працювали спорадично та бралися за найнеприємніші 
підробітки (перебування з померлими, їх обмивання тощо); «venditio, onis (f)» 
(іноді лексема використовувалась у значенні «проданий товар», також похідний 
варіант «revenditio, onis (f)» – перепродаж: «venditio usus fructus» – «продаж 
користування»: «iuxta dispositionem illius iuris cui eadem hereditas subiacet dicta 

oppignoratio vel venditio usus fructus iudicum debet, idem de prescriptione 

intelligendum, que etiam iuxta iura, quibus hereditas cuius ususfructus venditur 
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subiacet, iudicanda est et observanda)» – «відповідно до приписів того права, 
якому та дідизна підлягає, суд повинен бути про згадану заставу або продаж 
користування. Теж слід розуміти про давнину, що також має судитися і 
дотримуватися відповідно до права, якому підлягає дідизна, чиє користування 
було продане» [с. 201]; «emptor, oris (m)» – покупець: «Capitulum 
centuagesimum decimum de emptore aliquorum bonorum venditorum volente 

retractum facere» – «Розділ сто десятий про покупця якихось проданих маєтків, 
який бажав би застосувати (право) повернення» [с. 214]. 

Окремо виділяються терміни на позначення продажу у шинках та продаж 
алкогольних напоїв: «comparare cauponariam» – провадити шинки [с. 44] 
(cauponaria, ae (f) (від лат. «cauponor, atus sum, ari» – торгувати, хитрувати) – 

шинок); «propinatio, onis (f)» – шинкарство, право на виробництво та продаж 
горілки: «Quantum porre attinet propinationem liquorum, ita statuimus et 

sententiamus, quod unicuique ex civibus Armenis utriusque sexus omnes liquores, 

vini Malmatici, Cretici, Ungarici, Valachici, Moldavici, alteriusque cuiuscunque 

sortis» – «Що стосується шинкування напоями, вирішуємо та встановлюємо, 
що кожному з міщан-вірменів обох статей можна і дозволено продавати та 
шинкувати всіма напоями: винами – мальмазійським, критським, угорським, 
волоським, молдавським та всіма іншими будь-якого сорту» [с. 336]. 

З-поміж термінів на позначення права торгівлі окремо варто зауважити і 
терміни із більш широким значенням, використовувані саме у цій царині, як-от: 
«concordia, ae (f)» – мирова угода; «ordinacio, onis (f)» «ordinatio, onis (f)» – 

порядок (йдеться про порядок продажу, проведення, упорядкування тощо): 
«talem inter se concordiam et ordinacionem de et super vendicione carnium per 

carnifices Armenorum … fierent» – «вчинили між собою таку мирову угоду та 
порядок про і щодо продажу м’яса вірменськими різниками» [с. 178]. 

Сема «особа, що здійснює торговельну діяльність, підприємець» 
реалізується відповідними іменниками-дериватами: «venditor, oris (m)», 
«mercator, oris (m)», «cauponator, oris (m)». Але на позначення саме 
юридичного статусу використовуються головним чином терміни «negotiator, 

oris (m)» – «купець», «hospis, is (m)» – «чужинець, гість» та синонімічно 
використовуване словосполучення «advena extraneus» (нерідко вживаються 
одночасно) для означення немісцевих, прийшлих продавців. Цьому сприяли 
історичний розвиток і становлення давньоруського підприємництва та окремої 
соціальної категорії купців у свідомості населення [Кром 1999]: «revenditiones 

nulli extraneae iurisdictionis vel, qui ius obedientiamque civilem refragarent, 
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conductores nulla denique hospitum advenarum extraneorum ac mercatorum absque 

scitu officii nostri receptacula» – «перекупників будь-якої зовнішньої юрисдикції, 
чи тих найманців, що відмовляють у послусі міському праву, і потім не 
приховувати чужих іноземних прибульців чи купців без відома нашого уряду» 
[с. 320]; «hospites seu negotiatorеs» – «чужинці або купці» [Торгівля… 1990, 16]. 
Похідний іменник «hospitium, і (n)» використовувався на позначення заїздного 
двору, заїзду, шинку: «de hospitibus deponentibus merces in hospitiis. Postquam 

hospes aliquis venerit cum mercibus, aut hospitium et custodes apreciaverit ad 

custodiendum illas merces suas» – «про гостей, що складають товари у заїздах. 
Після того як якийсь гість (купець) прибув би з товарами до заїзду і найняв би 
охоронців для стеження за тими своїми товарами» [с. 215]. На позначення 
торгового обміну у досліджуваний період в українській мові вживається термін 
«фримарк» [Хрестоматія з історії України.. 2011, 174].  

2. терміни на позначення місць проведення та організації продажу:  

forum, i (n) – торги, ринок, ярмарок, площа, міський ринок ( forum 

annuale – річні торги, річний ярмарок; forum liberum – вільна торгівля, 
ярмарок): «libere permittatis exercere negociaciones eorum in annualibus et liberis 

foris» – «вільно виконувати їхню торгівлю на річних та вільних торгах» [с. 
397]; «propter forum liberum nundinarum poenas exigendo» – «стягуючи кари при 
вільному торзі на ярмарках» [с. 44]; «forum liberum diebus sabbatinis in civitate 

Leopoliensi» – «вільний торг у суботні дні у місті Львові» [с. 176]. Ярмарки (від. 
нім. Jahrmarkt букв. — «щорічний торг») традиційно проходили ще з Х ст., на 
українських землях набули поширення із XVI ст.. Найвідомішими були 
Хрещенська (Харків), Іллінська (Полтава), Воздвиженська (Кролівка), 
Хрещенська (Київ) [Історична наука… 2002]. Право проведення і торгів, і 
ярмарків надавалося відповідними документами (переважно прописувалося у 
локаційних грамотах, або окремими привілеями), де зазвичай зазначалася 
кількість проведень (або графік для торгів), часто зазначалися групи товарів, 
дозволених для продажу та, якщо були, обмеження щодо того, хто саме мав 
право торгувати. Так, ярмарки проводились найчастіше двічі-тричі на рік, 
зазвичай час проведення «прив’язувався» до церковних свят (після Паски, на 
Хрещення, на Покрову, на Св. Миколая тощо) та залежав від часу проведення 
польових робіт, тому значно більше ярмарків проводилося у теплі пори року 
[Paluchowski 2011]. Право проведення ярмарків часто було однією з ознак 
міста, на що вказує у своїх дослідженнях польський історик Фелікс Кірик, 
зауважуючи однак, що попри те, що місто мало право проводити «tygodniowe 
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targi i jarmarki», що, звичайно, давало можливості для збагачення жителів, 
рівень розвитку ремесел та жвавості торгівлі у містах різнилися, і на це 
впливало чимало показників: кількість населення, місце розташування тощо 
[Kiryk, 117-121]. Відома українська дослідниця середньовічного міста Тетяна 
Гошко також зауважує цікавий факт, що право проведення торгів і ярмарків 
надавалися не лише містам, а й зрідка ставали привілеєм окремих осіб, як-от у 
1505 р. король Олександр надав право проведення торгів та ярмарків у своїх 
володіннях у будь-який зручний день Федьку Янушевичу. Прикметно, що 
згадане у привілеї поселення Колодяж не лише не мало юридичних основ 
міста, а й навіть у документі назване селом [Гошко 2011]; «nundinaе, arum (f)» 
– ярмарок, торг, торговий день, прекупництво, видатки під час якмарку, право 
торгівлі, в античному Римі – восьмиденний часовий проміжок між двома 
торгами («tria nundina» – 24 дні) «propter forum liberum nundinarum poenas 

exigendo» – «стягуючи кари при вільному торзі на ярмарках» [Дворецький 
1976, 44]; «diversorium, i (n)» – корчма, заїздний двір; «caupona, ae (f)» – 

шинок, кабак: «nulla sint diversoria vel cauponae, nulla quorumlibet potuum 

propinationes nec revenditiones nulli extraneae iurisdictionis vel, qui ius 

obedientiamque civilem refragarent, conductores nulla denique hospitum advenarum 

extraneorum ac mercatorum absque scitu officii nostri receptacula» – «хай не буде 
жодних відгалужень чи шинків, шинкарів будь-якими напоями і перекупників 
будь-якої зовнішньої юрисдикції, чи тих найманців, що відмовляють у послусі 
міському праву, і потім не приховувати чужих іноземних прибульців чи купців 
без відома нашого уряду» [с. 320]; «officina, ae (f)» – крамниця, магазин, у 
класичній латині – майстерня, пташарня [Дворецький 1976]: «cum omni 
bonorum usu fructu omniumque commerciorum ad reseratas in circuitu officinas, 

vulgo sklepy, nemine sub poenis supra expressis contradicente conservatos et in post 

conservandos esse volumus, manutenemus et mandamus» – «хочемо, підтримуємо 
і наказуємо, щоб зберігали та потім їх зберігали зі всім користуванням 
маєтками, з усією торгівлею у відкритих крамницях на Ринку, по-простому 
званих склепами, щоб ніхто не перечив під карами, викладеними вище» [с. 
101]; «maccella, ae (f)» (у латинській мові класичного періоду використовувався 
однокореневий іменник середнього роду другої відміни (macellum, i (n) [77])– 

продуктовий магазин, крамничка, ятка, «maccella cranium» – м’ясна лавка: 
«habuimus in querelis, quod licet idem advocatus duo maccella carnium in eadem 

nostra civitate hereditarie obtinet» – «подано нам певну скаргу, що той війт 
тримає дідично дві різницькі ятки в тому нашому місті» [с. 133]; «pannicidium, 
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і (n)» / «pannicidiа, ае (f)» / «pannicida, ae (f)» / «camera (f) pannicidа 
(pannicidalis)» – суконниця, магазин тканин, продавець тканин, ткач, «ulna 
pannicidarum» – відріз тканини довжиною 1 лікоть (лікоть – одна з найбільш 
поширених стародавніх одиниць вимірювання довжини, що рівнялася відстані 
між ліктьовим згином та кулаклм або кінчиком середнього пальця, пізніше – аж 
до плеча) і становила 38-46 см, часто використовувався прислівник «ulnatim» – 

«на лікті, na łokiec». Завдяки жвавим торговельним зв’язкам лікоть на 
українських теренах був таким же як у всій Європі, поділявся на 2 стопи, і 
використовувалася ця одиниця вимірювання на Лівобережній Україні – до 
кінця XVII століття, а на Правобережній – до кінця XVIII [Лінде 1951]; 
pannicidius, і (m) (pannicidarius, і (m), pannicisor, oris (m) – продавець тканин, 
«суконник»; синонімічно використовувався термін «fenestra, ae f», синонім до 

«slowo», основним значенням лексеми є «вікно», очевидно, назва зявляється за 
аналогією через зовнішній вигляд торгових яток: «Deinde quod attinet pannorum 

incisionem et usum ad praerogativam fenestrarum seu pannicidiorum slowo 

dictorum» – «Далі, що стосується розкрою тканини та користування за 
прерогативою вікнами або суконницями, що називають «словом» [с. 305]. 

3. специфічні терміни на позначення тари, одиниць вимірювання 
тощо: 

Ознаки термінів та очевидну повязаність із торговельним правом мають 
також лексеми на позначення одиниць вимірювання, тари, технічних 
характеристик окремих різновидів товару тощо. Саме ці терміни та актуалізація 
позначуваних ними понять часто сприяли унормуванню та врегулюванню 
правових норм на практичному рівні, а також уніфікації правових норм різних 
регіонів, що, своєю мірою, значно спрощувало процеси міжнародної торгівлі та 
сприяло уникненню численних конфліктних ситуацій. Наприклад, у 
торгівельній документації, пов’язаній із прерогативою користування правом 
розкрою та продажу тканин: «szkarlat» – тканина сукно, пофарбоване у 
червоний колір (зазвичай дуже вартісне), на противагу антонімічно 
використовується словосполучення «pannus vulgaris, comminis» – звичайна, 
груба тканина; «granat» – тканина, сукно, пофарбовані у синій колір; 
«faylundisz» – товста суконна тканина, вироблена у Голландії чи Франції [с. 
307]; «petiа, ае (f)» – сувій, брила (лексема відсутня у класичній латинській), 
«ligamentum, і (n)» – сувій («postawa») – одне з факультативних значень досить 
багатозначної лексеми, вживаної рядом термінологічних систем). Адже у 
документах часто врегульовувалися навіть типи тканин, із якими 
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представникам того чи іншого етносу у певному місті дозволялося у 
комерційних цілях мати справу: «Рannos tamen praeciosiores szkarlaty, 

pulszkarlaczie, granaty, pulgranaczie dictos, licebit in institis opulentis utrique 

pariter parti ulnatim vendere, ab aliorum vero communium et vulgarium pannorum 

ulnatim incisione exnunc iam supersedere debent Armeni. Porro negociatio 

pannorum integris petiis et ligamentis vulgo postawami y bellami utrique parti 

itidem libera esse debet. Pannum quoque dietum faylundisz licebit secundum 

funiculum alias strychem utrique parti more mercatorum vendere» – «Однак дорогі 
тканини, що називають шкарлатами або пів-шкарлатами, гранатами, пів-

гранатами, дозволяється у багатих крамах і однаково двом сторонам продавати 
на лікті. Але від розкрою інших звичайних та грубих тканин вже повинні 
вірмени утримуватися. Потім торгівля цілими сувоями тканин та (їх) 
частинами, по-простому поставами, тюками, обом сторонам повинна 
дозволятися. Тканину, яку називають файлундиш, дозволено продавати обом 
сторонам купецьким звичаєм на міру, по-іншому «штрихом» [с. 306-7]. У 
документах про право пропінації визначали не лише усталені одиниці 
вимірювання, а й визначали тару певної ємності: «vas, іs (n)» – бочка; «dolium, i 

(n)» – бочка; «congius, i (m)» – гранець (garniec), конгій, міра виміру рідин, що 
рівнялася 1\8 амфори [Дворецький 1976]; «cuppа, ае (f)» / «cupа, ае (f)»– куфа – 

міра виміру рідин, що приблизно рівнялася 40 відрам (пор. із нім. Kufe – 

бочка): «na garnce y kwarty cuppа» [с. 409]; «vasis seu cuppis utrique parti pariter 

integra esse debet» – «Однак обидві сторони однаково можуть торгувати будь-

яким вином бочками чи куфами [ст 307]; «sztuka, ае (f)» – міра виміру твердих 
та сипучих речовин і матеріалів [с. 410] тощо.  

Вартим уваги видається виокремлення пласту термінології на позначення 
понять, пов’язаних із маркуванням точності міри чи якості товару. Позначення 
достовірності міри було вкрай важливою практикою, зокрема й на час 
проведення ярмарку та торгу. Перевіряли й маркували («ціхували») міри під 
керівництвом і наглядом або представники міської ради (бурмистр, райця), 
якщо поселення підпадало під дію магдебурзького права, або підвоєводи – для 
поселень менших та таких, які магдебурзьке право не використовували. Варто 
зауважити, що фальшування мір, розповсюджене у всі часи, наприкінці 
досліджуваного періоду (у кінці XVII століття) набуло дуже значного 
поширення, тому вже у XVIIІ столітті фахівці фіксують «помітну девальвацію 
значення печатки та виготовленої на її підставі ціхи» [Дашкевич, 377]. 
Основними термінами на позначення печаток були «sigillum, i (n)», «signum, i 
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(n)» та «signetum, i (n)». Перший варіант sigillum був найбільш загальним і 
розповсюдженим та вживаним щодо усіх різновидів печаток. Іменником 
signetum зазвичай позначали т.зв. малі печатки, наприклад, signetum civilе – 

мала міська печатка. Правило узгодження іменника та прикметника не завжди 
дотримувалося, тому зустрічається варіант signetum civilе, або ж прикметник 

civilis, е сприймався писарями як дериват, похідний від прикметника іменник 
civilis і вживавася у значенні, синонімічному до «civitas, civitatis (f)», що у 
середньовічній документації, зокрема, перекладається як «місто, спільнота, 
громада». Отже, signetum відносно sigillum має мінуітивне значення. Лексема 
signum теж означає «знак, печатка», коли, як правило, йдеться про маркування 
якості, тож за значення ближча до signetum, але зберігає і ширше значення 
«знак», тому використовувалась для «локального» маркування, наприклад, 
продукції окремих цехів чи виробництв, як-от: ціха «signum leonis» – знак, що 
випалювався на бочках із рибою у Львові, або «signum petitum» – малий знак 
для ціхування воску[Дашкевич, 377]. Спочатку визначенням та маркуванням 
якості товару займався бурмистр, але згодом ціхування мав провадити 
воскобійник (лат. «ceraefrixor, ceraefrixoris (m)»). Варто зазначити, 
виготовлення та продаж воску було важливою галуззю виробництва та 
джерелом прибутків в аналізовані часи, адже віск використовувався дуже 
широко: для виготовлення свічок (а це джерело освітлення для вже значної 
кількості населення середнього та вищого станів, також широко вживані свічки 
і для релігійних обрядів), віск застосовували для вироблення фарб та деяких 
різновидів ліків. Саме тому право мати власну воскобійню або капницю 
(латинською мовою на позначення капниць вживалися синонімічно: cerae 

fussarium, cerae frixorium та cerae fossium) мали більшість поселень на 
магдебурзькому праві, і увесь віск, що використовувався і продавався, підлягав 
маркуванню. Але через прибутковість такого товару значною була і кількість 
фальшивих ціхувань (маркувався віск signo petito – малим знаком), іноді й 
можновладці сприяли свавільному продажу, перешкоджаючи перевірці якості 
воску через дозвіл робити це за бажанням. Але попри такі спроби за період 
XVI-XVII століть збереглися документи про покарання фальсифікаторів, 
наприклад, у 1558 році вірменин Івашко Юркович був вигнаний із вірменської 
громади та відлучений від Церкви за фальшиве маркування воску [Дашкевич, 
377-8]. 

Як і для аналізованих сфер, торговельній документації характерне 
використання типових дієслів, що уніфікуються та співвідносяться із певними 
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групами документів, що, звичайно, зумовлено збільшенням документообігу та 
запозиченням канцеляристами вже існуючих документів за приклади: «in 
domibus suis omnibus supradictis, tam integris cuppis sive doliis, quam et per 

congios alias na garnce y kwarty vendere et propinare, mulsa quoque, cerevisiam et 

cremata, in domibus suis coquere, braxare et braseare, eademque siue per dolia sive 

per congios vendere et propinare liberum, licitum et omnino absolutum sit» – «у 
всіх своїх вищезгаданих будинках, як цілими куфами чи бочками, так і на 
горнці та кварти, а також (можна) у своїх будинках варити, курити і ситити 

мед, пиво та горілку, вільно, дозволено у всьому продавати і шинкувати їх на 
бочки чи на кварти»; «libros Ruthenos alio typo impresses aliquomodo intra 

regnum nostrum et provinciam Russiae subministrare, subvehere et disvendere 

audeat et praesumat» – «українські книжки іншими (друкарнями) будь-яким 
чином всередину нашого королівства та руської провінції постачати, 
привозити та перепродувати суворо наказуємо, забороняємо та вимагаємо» 

[с. 99]; «ius et potestatem pannos omnis generis, speciei, coloris, quantitatis et 
qualitatis incidere, et sive ulnatim alias na łokiec, sive integris pretiis alias postawem 

y belnie vendere, commutare et distrahere» – «право і владу розкроювати тканини 
всіх видів, родів, кольорів, як за кількістю, так і якістю, продавати, міняти та 
перепродувати чи на лікоть, чи на постави та тюки» [с. 336]. У наведеному 
прикладі зокрема вжито дієслово на позначення процесу торгівлі шляхом 
обміну, «обмінної торгівлі» – «commutare», синонімічно використовувались й 
інші, наприклад, «merces mutare» («merx , mercis (f)» – товар, «muto, avi, atum, 
are» – міняти), але похідних іменників в аналізованій документації не було 
виділено, на відміну від більшості інших дієслів, які мали спільнокореневі 
деривати у документації спільної торговельної галузі. 
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Побудова та підтримання потужного особистого бренда на сьогоднішній 

день є одним із основних засобів досягнення кар'єрного успіху та визнання. 
Численні наукові публікації присвячені вивченню поняття особистого бренда та 
стратегій його побудови. Однак переважна більшість досліджень розглядає 
персональний брендинг як економічне та соціальне явище, нехтуючи його 
комунікативною та лінгвістичною складовими. Ця стаття покликана 
розширити площину дослідження особистого бренда та розглянути його 
дискурсивну складову. На прикладі аналізу публікацій Пауло Коельйо на його 
особистій сторінці у мережі Twitter за квітень 2020 – травень 2021 було 
визначено основні комунікативні та лінгвістичні інструменти брендингу.  
За результатами дослідження до першої групи належать такі категорії: 
апеляція до авторитету, самореклама, побудова тісного контакту з 
аудиторією, посилання на пам'ятки культури, кількісні/статистичні дані, 
апеляція до особистісного, виявлення соціальної відповідальності, 
мультикультурність та мультимодальність. До другої відносимо використання 
різних мов та графічних систем, топонімів, широке застосування афоризмів, 
алюзій, цитат, слоганів. Дослідження показує можливості застосування 
комунікативних інструментів та лінгвістичних засобів персонального брендингу 
письменника у мережі Twitter. 

Ключові слова: особистий бренд, персональний брендинг, соціальні медіа, 
дискурсивні дослідження, комунікативні інструменти, лінгвістичні засоби.  
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Building and maintaining a strong personal brand is nowadays one of the main 

means of achieving career success and recognition. Numerous scientific publications are 

devoted to the study of the concept of personal brand and strategies for its construction. 

However, the vast majority of studies consider personal branding as an economic and 

social phenomenon, neglecting its communicative and linguistic components. This article 

aims to expand the scope of personal brand research and consider its discursive 

component. On the basis of the analysis of Paulo Coelho's publications on his personal 

Twitter page during April 2020 – May 2021, we identify the main communicative and 

linguistic tools of branding. According to the results of the study, the first group includes 

the following categories: appeal to authority, self-promotion, building close contact with 

the audience, references to cultural heritage, quantitative/statistical data, appeal to 

personal feelings, social responsibility, multiculturalism and multimodality. The second 

group includes the use of various languages and graphic systems, toponyms, the 

widespread use of aphorisms, allusions, quotations, slogans. The study shows the 

possibilities of using communication tools and linguistic devices of writer's personal 

branding on Twitter. 

Key words: personal brand, personal branding, social media, discourse analysis, 

communication tools, linguistic devices. 
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Построение и поддержание мощного личного бренда на сегодняшний день 
является одним из основных средств достижения карьерного успеха и признания. 
Многочисленные научные публикации посвящены изучению понятия личного бренда 
и стратегий его построения. Однако подавляющее большинство исследований 
рассматривает персональный брендинг как экономическое и социальное явление, 
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пренебрегая его коммуникативной и лингвистической составляющими. Эта 
статья призвана расширить плоскость исследования личного бренда и 
рассмотреть его дискурсивную составляющую. На примере анализа публикаций 
Пауло Коэльо на его личной странице в сети Twitter за апрель 2020 – май 2021 были 
определены основные коммуникативные и лингвистические инструменты 
брендинга. По результатам исследования к первой группе относятся следующие 
категории: апелляция к авторитету, самореклама, построение тесного контакта 
с аудиторией, ссылки на памятники культуры, количественные/статистические 
данные, апелляция к личностному, выявление социальной ответственности, 
мультикультурность и мультимодальность. Ко второй относим использование 
различных языков и графических систем, топонимов, широкое применение 
афоризмов, аллюзий, цитат, слоганов. Исследование показывает возможности 
применения коммуникативных инструментов и лингвистических средств 
персонального брендинга писателя в сети Twitter. 

Ключевые слова: личный бренд, персональный брендинг, социальные медиа, 
дискурсивные исследования, коммуникативные инструменты, лингвистические 
средства. 

 

Всесвітньо відомого бразильського письменника Пауло Коельйо легко 
вирізнити серед інших видатних майстрів художнього слова, адже саме його 
ім'я асоціюється з глибокою філософічністю, метафоричністю, життєвою 
мудрістю та містицизмом. Автор запам'ятався читачам тим, що використовує 
у своїх творах багату символіку для зображення духовних мандрівок героїв; 
поціновувачі давно розібрали його твори на цитати та крилаті вирази. 
Унікальний художній стиль, набір асоціацій та очікувань від імені майстра, 
його висока популярність яскраво свідчать про потужний особистий бренд 
Коельйо. 

Згідно з міждисциплінарним систематичним дослідженням наукових 
публікацій з питань персонального брендингу, проведеним С. Горбатовим, 
С. Хаповою та Є. Лисовою [Gorbatov 2018, с. 02238], поняття особистого 
бренда характеризується п'ятьма основними ознаками: він є стратегічним 
(передбачає цілеспрямовані дії, орієнтовані на певну аудиторію), позитивним 
(має на меті приваблювати та залишати сприятливі враження), 
людиноцентричним (характеризується дієвістю, рефлективністю та 
диференціацією), містить в собі обіцянку (формує очікування у цільової 
аудиторії) та є артефактним (включає в себе послідовний наратив та 
візуальний компонент). Усі ці риси спостерігаємо у персональному брендингу 
Коельйо. 
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Соціальні медіа дозволили реєструвати особисті профілі на різних 
сайтах та у соціальних мережах, завдяки чому в індивідів з'явилася 
можливість створювати власний бренд та презентувати себе широким масам 
[Labrecque 2011, с. 37 –50; Holt 2016]. 

Значний внесок у дослідження персонального брендингу на основі 
соціальних медіа та засобів масової інформації зробили Т. Сміт [Smith 2009, 

с. 559-561], К. Хямяляйнен [Hämäläinen 2017] С. Валлас і Е. Каммінс [Vallas 

2015, с. 293-319] та В. Тарновська [Tarnovskaya 2017, с. 29-35]. 

Онлайн платформи стали важливими засобами розвитку і просування 
власного бренда і для письменників. Питання персонального брендингу для 
авторів є популярною темою для обговорення серед блогерів [Bublish, "Why 

Every Author Should Build a Personal Brand," 2013]. Також вони розглядають 
питання авторського голосу та його роль в книжковому маркетингу [Bublish, 

"The Power of Voice in Book Promotion," 2013]. 

Попри широке висвітлення персонального брендингу в науковій 
літературі, лінгвістичний та комунікативний аспекти цього процесу 
залишаються недослідженими, чим і зумовлена актуальність цього 
дослідження. Дана стаття має на меті окреслити комунікативні інструменти 
персонального брендингу та його лінгвістичну складову, застосовані для 
створення, підтримання та підвищення популярності особистого бренда 
Пауло Коельйо. Наукова новизна полягає в новаторському характері 
дослідження. 

Предметом дослідження є 235 публікацій на особистій сторінці Пауло 
Коельйо у мережі Twitter за останній рік (квітень 2020 – травень 2021), а 
об'єктом – комунікативні інструменти та лінгвістичні засоби персонального 
брендингу Пауло Коельйо. 

Серед комунікативних інструментів, до яких вдається автор у 
персональному брендингу, було виявлено наступні. 

1. Апеляція до авторитету 

Апеляція до авторитету полягає у використанні посилань на відомі 
особистості та надійні джерела з метою надання інформації більшої 
достовірності, а власнику особистого бренда – значущості. 

Так, у Твіті "Ajourd'hui, cela fait 21 ans que j'ai reçu la Légion d'Honneur. 
Grâce à la France, mes livres se sont répandus dans le monde entier. Merci ! (dans 
la photo, le grand Robert Laffont)" [@paulocoelho] Коельйо згадує засновника 
французького видавництва Éditions Robert Laffont, публікації та книжки якого 
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розповсюджені на територіях майже всіх франкомовних країн. Таким чином, 
Коельйо підтверджує свій письменницький авторитет, ставлячи своє ім'я 
поряд з авторитетним ім'ям у видавничій галузі. 

Також, Пауло Коельйо вдається до посилань на зовнішні онлайн 
ресурси. Серед них популярний книжковий сайт booktrib.com ("Thank you for 

the great review. Book was released today" [@paulocoelho]) та газета Los 
Angeles Times ("Archer and Alchemist….. nobody can do it, only the Maestro" 
(Pierre R.)" [@paulocoelho]). В першому випадку Коельйо поширює 
позитивний відгук провідного книжкового інтернет ресурсу на свою книгу з 
метою надання авторитетності позитивній оцінці. В другому випадку автор 
поширює список бестселерів від LA Times, що звільняє його підписників від 
необхідності вірити автору на слово про якість його творів та рівень 
визнання. 

Іншим інструментом, до якого вдається Коельйо, є поширення 
публікацій відомих людей про його творчість. Так, наприклад, Коельйо 
опублікував скріншот Інстаграму Тар'ї Турунен, відомої фінської симфо-

метал співачки, де вона оприлюднила селфі з новою книгою Пауло Коельйо 
"The Archer" разом зі словами подяки за черговий шедевр [@paulocoelho]. 

Тар'я має широку міжнародну фанбазу, тому її публікація може привернути 
нових читачів до творчості Коельйо. 

2. Самореклама 

Самореклама полягає у прямому просуванні своєї творчості або 
рекламуванні власних здобутків. 

У Твіттері Пауло Коельйо самореклама набуває форми власних Твітів 
та Ретвітів пересічних користувачів. До першого типу належить Твіт "Alleys 

in a village in Hamedan province, northwestern Iran, have all been named after 

world's masterpieces of literature. The initiative by book readers and literature 

lovers has given Rasoul Abad village a unique status and has made it known in the 

region" [@paulocoelho] разом з фотографією вивіски, де серед інших назв є 
також "Алхімік" Коельйо. Таким чином, автор імпліцитно класифікує свої 
романи як "світові літературні шедеври" та публікує пряме підтвердження 
власної міжнародної слави. Іншим прикладом є постійне самоцитування та 
публікація посилань на добірки цитат з власних творів різними мовами. 

Прикладом другого типу самореклами може слугувати Ретвіт "Da muito 

orgulho de chegar em livrarias aqui fora e ver nosso autor master @paulocoelho 

em todas as prateleiras." [@paulocoelho] з фотографією франкомовної 
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книжкової полиці. Чужими словами автор підтверджує поширення своїх книг 
у світі, свою значущість для бразильської літератури та власний статус 
національної гордості для співвітчизників. 

3. Побудова тісного контакту з аудиторією 

Побудова тісного контакту з аудиторією полягає у встановленні 
прямого зв'язку зі своїми прихильниками та читачами за допомогою 
поширення новин, надання порад та підтримки, індивідуальної комунікації з 
ними. 

Наприклад, Пауло Коельйо поділився зі своїми підписниками останніми 
новинами від свого американського видавця: "Good morning Paulo,/ Just 

wanted to share the good news that we have gone back to press for The Archer./ 

Sales are strong in all formats, customer reviewers on Amazon are +4.5 stars, and 

we made our American bestseller debut on the LA Times list." [@paulocoelho]. За 
допомогою цього Твіту Коельйо показав читачам видавничий процес 
зсередини, допустив їх ближче до "внутрішньої кухні", поділився особистою 
перепискою. Це приваблює читачів, адже вони відчувають близькість до 
улюбленого автора, свою співучасть. Демонстрація особистого робить образ 
автора більш людяним, близьким і зрозумілим для читача. 

Іншим способом побудови тісного контакту з аудиторією є надання 
порад та підтримки. Так, у своєму Твіті Пауло Коельйо пише: "Don't worry if 

people you never met criticize or insult you here on Twitter/ They are begging for 

love and attention" [@paulocoelho]. Більшість користувачів Твіттеру та інших 
соціальних мереж так чи інакше стикалися з безпідставними образами від 
інших, а тому цей Твіт обов'язково знайде відгук у багатьох людей. 

Третім способом вважаємо пряму відповідь користувачам, які діляться 
власними історіями, пов'язаними з творчістю Коельйо, – в основному це 
слова вдячності за творчість автора, яка врятувала їх та допомогла у скрутний 
момент. На такі Твіти Коельйо відповідає "You saved yourself. The book was 

only an instrument" [@paulocoelho] або "Hoping to honor your support." 

[@paulocoelho]. Головним тут є індивідуальний підхід до підписників – читачі 
знають, що є можливість отримати відповідь від відомого письменника, і 
тому активніше реагують на його публікації. 

4. Посилання на пам'ятки культури 

Проявляється в цитуванні або згадках пам'яток культури, релігійних 
текстів. Так, у досліджуваний проміжок часу знаходимо посилання на 
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Бгаґавад-ґіту – один з найважливіших священних текстів у багатьох течіях 
індуїзму та Коран – священну книгу мусульман. 

Згадуючи важливість та світове значення Бгаґавад-ґіти, Коельйо також 
посилається на власну творчість і розповідає підписникам, що у 1974 він 
написав пісню за мотивами цієї пам'ятки, і що вона стала надзвичайно 
популярною в Бразилії: "Not only I read, but in 1974 I wrote the lyrics for a song 

(#Gita) based on the moment when Arjuna asks Krishna: "who are you?" It was an 

overwhelming success – Brazilians here can confirm. Conclusion: the Bhagavad 

Gita is universal" [@paulocoelho]. Таким чином, Коельйо вписує себе та свою 
творчість в загальнокультурний контекст та апелює до індуїстів та 
поціновувачів духовної спадщини Індії. 

Посилання на Коран пов'язані побудовою зв'язку та довірчих відносин з 
мусульманськими народами. Так, коли 30 жовтня 2020 року на заході 
Туреччини відбувся потужний землетрус, Пауло Коельйо поширив цитату з 
Корану разом зі словами підтримки постраждалим: "So verily with the hardship 

there is relief, verily with the hardship there is relief – Quran Ch 94:5-6" // To my 

Turkish friends, all my solidarity. Next Monday I will make a donation via RCRC" 

[@paulocoelho]. Повага християнського письменника до ісламу викликає 
прихильність численних читачів-мусульман. 

5. Використання кількісних/статистичних даних 

Кількісні та статистичні дані використовуються письменником для 
підтвердження власної популярності та демонстрації своїх досягнень. Так, 
Пауло Коельйо поширив рейтинг своєї книги "Алхімік" на Амазоні, 
коментуючи, що він отримав 3 тисячі в основному позитивних оцінок до її 
португаломовної версії [@paulocoelho]. 

Крім того, Коельйо публікує список бестселерів від «Лос-Анджелес 
Таймс», де його роман "Алхімік" фігурує з 1993 року, і, станом на квітень 
2021 року, займає п'яту позицію. Автор наводить незалежний зовнішній 
рейтинг, щоб показати об'єктивну популярність своїх творів. 

Найяскравішим прикладом використання кількісних даних є 
інфографіка "Coelho in numbers" [@paulocoelho]. Письменник наводить 
кількість проданих книжок, отриманих нагород та титулів, кількість країн, де 
опубліковані його твори, мов, на які вони перекладені, тощо. Таким чином, 
Коельйо справляє враження на цільову аудиторію та підкріплює 
авторитетність особистого бренда реальними числовими даними. 

6. Апеляція до особистісного 
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До цієї категорії відносимо в основному Ретвіти публікацій інших 
користувачів, в яких прихильники Коельйо діляться з улюбленим автором 
особистими історіями, пов'язаними з його книгами, та виголошують слова 
вдячності. Наприклад, "@paulocoelho, Dear sir, I have survived this pandemic 

because of these books. It gave me inner strength to fight this pandemic-cum-

mental trauma." [@paulocoelho] разом з фотографією п'ятьох книг автора. 
Таким чином, Коельйо акцентує увагу на роль своїх книг в особистому та 
повсякденному житті людей, їх здатність дати пораду та розраду.  

7. Виявлення соціальної відповідальності 
Цей інструмент займає важливе місце у персональному брендингу 

Пауло Коельйо. Автор активно бере участь у громадському житті суспільства, 
коментуючи актуальні політичні та соціальні реалії та події. Таким чином, 
Коельйо проявляє небайдужість до стану речей у світовій спільноті, не 
виокремлює себе з соціуму, демонструє активну громадянську позицію. 

Політичні коментарі варіюються від висловлення загальних думок 
філософського характеру до розгляду конкретних подій. До першого типу 
відносимо такі Твіти, як "Our fates are entangled in a great political game, and I 

cannot foresee how that game will turn out. That is why I (and most of you) are 

standing here, on this platform, uselessly." та "Nada mais velho que a nova 

política" [@paulocoelho]. Вони відображають розмірковування автора щодо 
природи політичної дійсності та співвідносяться з таким аспектом особистого 
бренда Коельйо, як статус письменника-мудреця. 

До другого типу відносимо наступну публікацію: "A "lava jato" se 

vendia como a maior operação anticorrupção do mundo, mas se transformou no 
maior escândalo judicial da história brasileira" (The New York Times)" 
[@paulocoelho], де Коельйо цитує текст газети щодо антикорупційної операції 
"Миття автівок", яка почалася у 2014 році як розслідування відмивання 
грошей, однак перетворилася на судовий скандал у 2019 році. Операція 
завершилася лише у лютому 2021 року та мала величезний резонанс у 
Бразилії та в світі. Висвітлюючи її у Твітері, Коельйо привертає увагу 
міжнародної аудиторії та демонструє власну небайдужість до актуальних 
подій. 

Серед соціально спрямованих Твітів знаходимо заохочення до 
вакцинації від Covid-19: "Anxiously waiting my turn to be vaccinated ( probably 

2nd week of March) Right now only people over 75 yrs old – I am 73. If you have an 

opportunity, don't be afraid. Vaccines save lives" [@paulocoelho]. Пауло Коельйо 
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загалом виражає захоплення сучасною наукою та медициною і мотивує своїх 
читачів вакцинуватися власним прикладом. 

Іншим напрямком у межах виявлення соціальної відповідальності 
вважаємо його Твіти на підтримку благодійності, наприклад: "… Em 1996 
eram 80 crianças, hoje são quase 500, recebendo educação, comida, creche, 
esporte, arte. ..." [@paulocoelho]. Таким чином, Коельйо, по-перше, 
популяризує деякі благодійні ініціативи, по-друге, показує свою причетність 
до їх благої справи. 

8. Мультикультурність 

Проявляється в інклюзивності персонального брендингу Коельйо, 
представлення різних культур та народів. Так, у його профілі в Твіттері 
відображені такі культури, як бразильська, арабська, персидська, 
американська, іспанська, турецька, новозеландська, французька, хорватська 
та інші. 

Серед яскравих прикладів мультикультурності відзначаємо Твіт з 
нагоди презентації перекладу книги "Алхімік" мовою маорі, яка стала 
першою бразильською книгою перекладеною цією мовою. На заході з 
представлення книжки актором Жозе де Абреу був зачитаний супровідний 
лист Коельйо: "Foi muito bem recebida sua carta. Pediram para que eu lesse em 

português e o traductor depois leu em maori.// "Foi lindo. Teve "benção" ao livro 
com cantos e danças." [@paulocoelho]. Цей приклад демонструє, що Коельйо 
приділяє особливу увагу мало представленим та нечисленним народам. 

Ще одним екзотичним прикладом слугує Ретвіт публікації одного з 
прихильників, написаної гаїтянською креольською мовою, якою не володіє 
більшість підписників Коельйо: "Omwen nan mond sa a gen liv a gen 

@paulocoelho... P.S.: ti koleksyon an ap grandi…" [Принаймні, в цьому світі є 
книга, є @paulocoelho... P.S.: невелика колекція росте…] [@paulocoelho]. 

Коельйо створює бренд письменника, який готовий прийняти будь-яку 
культуру та будь-яку мову, поєднати їх досвід у своїй творчості та на своїй 
особистій сторінці. 

9. Мультимодальність 

Полягає у використанні автором різних медіа в процесі брендингу – це 
як текстова інформація, так і відео- та фотоматеріали.  

Яскравим прикладом мультимодальності персонального брендингу 
Коельйо є Твіт від 5 жовтня 2020 року, в якому письменник поширює 
світлину, де одна з прихильниць автора тримає книгу Коельйо "Відьма з 

mailto:nadiia.dav@gmail.com


ISSN 2411-1562 

STUDIA LINGUISTICA, 2021. – Vol. 19 : 63-74 

 
 

___________________________ 
 

© Davydovska N. V. [Davydovs'ka N. V.], nadiia.dav@gmail.com  

Twitter Publications of Paulo Coelho as Personal Branding [Publikacii' Paulo Koel'jo u social'nij merezhi 

Twitter jak personal'nyj brendyng] (in Ukrainian)  
 

72 

Портобелло" поряд зі своїм татуюванням, що перегукується з обкладинкою 
книги [@paulocoelho]. Таким чином, ми отримуємо інформацію з візуального, 
просторового, лінгвістичного та текстового модусів. Комплексний 
мультимодальний підхід є прогресивним інструментом сучасного маркетингу 
та брендингу. 

Лінгвістична складова яскраво виражена в особистому бренді Пауло 
Коельйо та набуває наступних проявів. 

1. Використання різних мов та графічних систем 

Ця складова подібна за природою до мультикультурності, однак 
розглядає особистий бренд Пауло Коельйо з лінгвістичної точки зору. У 
Твіттері Коельйо знаходимо приклади арабо-перської графіки та латиницю у 
багатьох її національних різновидах. Серед представлених мов знаходимо 
англійську, португальську, іспанську, французьку, турецьку, арабську, урду, 
індонезійську, хорватську, берберські мови та деякі інші. Таке різноманіття 
ефективно розширює аудиторію автора та сприяє його міжнародному 
визнанню. 

Так, знаходимо цитування Твіта індонезійською мовою: "pernah salah 

beli buku tp ga menyesall asliii" [Я купив неправильну книгу, але не 
пошкодував про оригінал] [@paulocoelho] з фотографією однієї з книг 
Коельйо, перекладеної цією мовою. Від себе Коельйо додає: "Only in 

Indonesia and Korea" [@paulocoelho] і, таким чином, виділяє ці регіони, 
апелює безпосередньо до їх жителів. 

Також знаходимо Ретвіт "Dear Sir @paulocoelho I m reading your 

Alchemist in urdu, please retweet this, it will be honor for me." [@paulocoelho] 

опублікований разом з фотографією обкладинки книги на урду. Для читачів зі 
Сходу подібні тактики брендингу означають визнання їх культури та мови, а, 
отже, вони ставитимуться більш прихильно до такого автора. 

2. Використання топонімів 

Пауло Коельйо широко використовує назви різних географічних 
локацій, щоб краще показати інтернаціональну поширеність своїх творів, та 
наочно продемонструвати ареал своєї відомості. 

Так, часто можемо побачити фотографії з цитатами з книг Коельйо, що 
розміщені в різних публічних місцях, з коментарем від автора щодо їх 
місцезнаходження. До цієї групи відносимо, наприклад Твіт від 20 лютого 
2021 року "@ModernStation London" [@paulocoelho] та 12 березня 2021 року 
"Bali, Indonesia" [@paulocoelho]. 
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В Твіті "Quel honneur! Berber languages are spoken today by some 14 

million people, mostly scattered enclaves found in Maghrib, a large region of 

northern Africa between Egypt's Siwa Oasis and Mauretania" [@paulocoelho] 

Коельйо використовує топоніми, щоб наголосити на віддалених частинах 
світу та на екзотичних для західного читача народах, яких досягли його 
твори. Переклад "Алхіміка" ставить Коельйо в один ряд з такими визначними 
майстрами літератури, як Сент-Екзюпері, Камю та Хемінгуей, які стали 
одними з нечисленних західних письменників, чиї твори були перекладені 
берберськими мовами. 

3. Широке застосування афоризмів, слоганів 

Твіттер Пауло Коельйо рясніє короткими, влучними, часто 
повчальними висловлюваннями. Це є однією з характерних рис творчості 
Коельйо та частиною його особистого бренда. Показово, що такі Твіти 
зазвичай набирають найбільшу кількість уподобань та Ретвітів. 

Серед афоризмів знаходимо наступні приклади: "If you are tired, learn 

how to rest not how to quit"; "If it costs you your peace/ it's too expensive"; "You're 

going to be happy," said life,/ "but first I'll make you strong" [@paulocoelho]. До 
слоганів відносимо: "Never underestimate the power of stupid people" 

[@paulocoelho]. 

4. Використання алюзій, цитат 

Ця тактика допомагає популяризувати власні твори, адже підписники, 
яким сподобалась цитата, з великою імовірністю поділяться нею, тож більше 
людей дізнається про Пауло Коельйо, зацікавиться його творчістю та, 
можливо, прочитає його романи в повному обсязі. Наприклад, цитата: "Be a 

good person,/ but don't waste your time trying to prove it.// Paulo Coelho, The 

Alchemist" [@paulocoelho] отримала 44,9 тис. уподобань та 12,5 тис. Ретвітів. 
Використання цитат з визначних творів міжнародного значення, у свою 

чергу, допомагає вписати власний особистий бренд в міжкультурний 
контекст. Твіт "Do not yield to this degrading impotence, Give up such petty 

weakness of heart and arise" (Bhagavad Gita, a book that everybody should read)" 

[@paulocoelho] є яскравим прикладом контекстуалізації власних 
філософських думок у східному духовному просторі. 

Висновки 

У роботі було розглянуто основні комунікативні тенденції та 
лінгвістичні засоби, спрямовані на побудову, просування та підтримання 
особистого бренда бразильського письменника Пауло Коельйо. В статті 
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досліджено публікації на особистій сторінці Пауло Коельйо у мережі Twitter 
за квітень 2020 – травень 2021. Всього проаналізовано 235 Твітів та виділено 
основні інструменти брендингу: апеляція до авторитету, самореклама, 
побудова тісного контакту з аудиторією, посилання на пам'ятки культури, 
кількісні/статистичні дані, апеляція до особистісного, виявлення соціальної 
відповідальності, мультикультурність та мультимодальність. Використання 
різних мов та графічних систем, топонімів, широке застосування афоризмів, 
алюзій, цитат, слоганів – основна лінгвістична складова особистого бренда 
Пауло Коельйо. Перспективними вважаємо подальші дослідження особистого 
бренда в рамках дискурс-аналізу та комунікативної теорії. 
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У статті вперше вводяться у науковий обіг латинські написи барокового 
костелу XVIII ст. у селі Наварія біля Львова (архітектор: Бернард Меретин, автор 
розпису: Антоніо Тавеллі та ін.). Крім тексту й перекладу, подано загальний огляд і 
класифікацію написів: меморіальний (епітафія фундаторки) і декоративні (написи 
розпису: текст-прототип, текст-коментар, підпис-заголовок, написи-“титри”). 
Публікація епітафії супроводжується докладнішим епіграфічним і філологічним 
коментарем. Показано, що вона поєднує в собі елементи індивідуальної і родинної 
епітафії, а також – фундаційного напису. Проаналізовано композицію і стиль 
тексту. Виявлено характерні для епіграматичного письма (сформовані ще в давній 
Греції) стильові риси (паралелістична й антитетична організація, тенденція до 
аналітизму, економія висловлювання, асиндетон тощо) і показано зв’язок тексту з 
епіграматичною традицією на рівні композиції і в плані слідування давнім 
жанровим моделям. Виявлено елементи, характерні для кенотафного типу 
епітафії та посвятної епіграми. 

Написи розпису (окрім підписів, що іменують зображених святих) – це 
переважно прямі цитати або парафрази біблійних текстів і ранніх християнських 
авторів. Їх у статті наведено стисло, без коментарів: лише з перекладом і 
вказівкою першоджерела. 

Ключові слова: костел у Наварії, Бернард Меретин, Антоніо Тавеллі, 
латинські написи, епіграфіка, Єлисавета (Ельжбета) Гумницька. 
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THE EPITAPH OF ELŻBIETA HUMNICKA AND OTHER LATIN 

INSCRIPTIONS OF THE CATHOLIC CHURCH IN NAVARIA 

 

Dombrovskyi Markiyan B., leomarek@gmail.com 

Ph.D., Associate Professor 

Ivan Franko National University of Lviv 

 
The article introduces in the scholar circulation for the first time the Latin 

inscriptions of a baroque church of the 18th century situated in the village of Navaria 

near Lviv (architect: Bernard Meretin, paintings by Antonio Tavelli). In addition to the 

text and translation, a general overview and classification of inscriptions is given. The 

publication of the epitaph is provided with a detailed epigraphic and philological 

commentary. It is shown that the text combines elements of an individual and family 

epitaph, as well as a foundation inscription. The composition and style of the text are 

analyzed. The characteristic features of epigrammatical writing (parallel and antithetical 

organization, a tendency towards analyticism, economy of expression, asyndeton) are 

revealed and the connection between the text and the epigrammatic tradition at the level 

of composition and in terms of following ancient genre models is shown. The elements 

characteristic of the cenotaph type of epitaph and dedicatory epigram are revealed. 

The inscriptions of the paintings (except for the Saints’ labels) are mainly direct 

quotes or paraphrases of biblical texts and early Christian authors. They are published 

with translation and sources, but without discussion. 

Key words: catholic church in Navaria, Bernard Meretyn (Merettiner), Antonio 

Tavelli, Latin inscriptions, epigraphy, Elżbieta Gumnicka. 

 

ЭПИТАФИЯ ЭЛЬЖБЕТЫ ГУМНИЦКОЙ И ДРУГИЕ ЛАТИНСКИЕ 
НАДПИСИ НАВАРИЙСКОГО КОСТЕЛА 

 

Маркиан Богданович Домбровский, leomarek@gmail.com 

канд. филол. наук, доцент 

Львовский национальный университет имени Ивана Франко 

leomarek@gmail.com 

 
В статье впервые вводятся в научный оборот латинские надписи 

барочного костела XVIII в. в селе Навария возле Львова (архитектор: Бернард 
Меретин, автор росписи Антонио Тавелли и др.). Кроме текста и перевода, 
представлены общий обзор и классификация надписей. Публикация эпитафии 
сопровождается подробным эпиграфическим и филологическим комментарием. 
Показано, что она сочетает в себе элементы индивидуальной и фамильной 
эпитафии, а также – фундационной надписи. Проанализированы композиция и 
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стиль текста. Выявлены характерные для эпиграмматичесного письма 
(сформированные еще в древней Греции) черты стиля (паралелистическая и 
антитетическая организация, тенденция к аналитизму, экономия высказывания, 
асиндетон и т. д.) и показана связь текста с эпиграмматической традицией на 
уровне композиции и в плане следования древним жанровым моделям. Выявлены 
элементы, характерные для кенотафного типа эпитафии и посвятительной 

эпиграммы. 
Эпиграфика росписи (кроме подписей, именующих изображенных святых) 

– это преимущественно прямые цитаты или парафразы библейских текстов и 
ранних христианских авторов. Они приведены кратко, без комментариев: 
только с переводом и указанием первоисточника. 

Ключевые слова: костел в Наварии, Бернард Меретин, Антонио Тавелли, 
латинские надписи, эпиграфика, Эльжбета Гумницкая. 
 

Вступні зауваження 

У католицьких храмах Галичини, попри численні втрати, все ще 
можна знайти чимало латинських написів – як меморіальних (епітафії, 
фундаційні таблиці), так і декоративних (насамперед як складової розпису). 
І якщо історики ще з більшою чи меншою акуратністю і детальністю 
беруть до уваги зміст меморіальних таблиць, то мистецтвознавці на змісті і 
функції декоративних написів зосереджуються рідше.  

А написи часто є важливою складовою храмового розпису: текст і 
зображення доповнюють одне одного, увиразнюють і поглиблюють 
символічні пласти. Їх врахування дозволяє краще і детальніше прочитати 
загальну концепцію розпису, а іноді без напису взагалі важко правильно 
ідентифікувати предмет зображення (пор. № 5 у цій публікації), особливо, 
коли розпис погано зберігся. 

Також написи можуть допомогти в накресленні орієнтирів для 
пошуку джерел розпису. Особливо це стосується емблематичних елементів. 
А це своєю чергою дає краще уявлення в цілому про “текстосферу”, в якій 
оберталися проєктанти розпису. 

 

Наварійський костел і його написи 

Найдавніша інформація про парафіяльний храм у Наварії1 – згадка 
про його знищення татарами 1618-21 р. Очевидно, саме з відбудовою після 
цих руйнувань пов’язана фундація Єлисавети Гумницької, про яку згадано 

 

1 Факти з історії храму викладено за [Ostrowski 1993, s. 53–64]. 
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у її епітафії, збереженій у сучасному храмі (напис № 1). Згодом храм зазнав 
ще не одного руйнування, після чого кожного разу відновлювався. 

Протокол візитації бл. 1716–1725 рр. фіксує аварійний стан будівлі; 
1739 р. її частково розбирають і до 1748 р. постає нова споруда – та, яку 
маємо зараз (арх. Бернард Меретин). Впродовж наступних десятиліть храм 
споряджували й декорували, а 1774 р. освятили. У радянський час костел 
був закритий і використовувався як склад. Знову став діючим римо-

католицьким храмом у часи Незалежності: у 1992 р. наново освячений і 
згодом ремонтований. 

Окрім епітафії Єлисавети Гумницької (№ 1) першої пол. XVII ст., що 
вмонтована в бічній наві у північну стіну, латинські написи у храмі є також 
у розписах пресбітерію (1770 р., № 2–9) і головної нави (очевидно, теж 
кін. XVIII ст., але іншого автора [Ostrowski 1993, s. 58, s. 61], № 10–17). 

Серед цих написів можна виділити такі характерні для храмового 
розпису типи: 

• підписи-заголовки, які прямо і лаконічно називають предмет 
зображення (№ 12–17); 

• підписи до емблем: короткі афоризми, які разом з відповідними 
зображеннями пояснюють, проявляють чи поглиблюють 
символічне значення один одного (№ 2, 4, 5, 7, 9); 

• текст-прототип (підпис у картуші): біблійна цитата, що була 
відправним пунтком для картини на відповідну тему (№ 8); 

• коментар-роздумування (підпис у картуші) – міркування “на 
полях” зображеної сцени (у нашому випадку – цитата з коментарів 
Отців Церкви до Біблії: № 11); 

• “титри”, що символізують: пряму мову героя-мовця – у вигляді 
рядків слів, що виходять з уст героя (№ 3); пряму мову героя-мовця 
– у вигляді напису на мальованій стрічці, на яку герой вказує 
(№ 10); текст, який бачить герой-реципієнт – у вигляді рядка слів, 
спрямованого до очей героя (№ 6). 

Написи розпису – це переважно цитати чи парафрази біблійних 
текстів або ранніх християнських авторів. Підписи під святими в наві 
(№ 12–17) – це іменування святих зі стислим їх окресленням відповідно до 
того, чим вони славні. Більшість з цих окреслень, очевидно, були більше чи 
менше закріплені за відповідним святим і їх можна знайти в тогочасній 
літературі чи у підписах до гравюр. Підпис під Св. Валентином (№  17) 
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створений ad hoc і пов’язує зображення з місцевим культом святого. Тексти 
емблем – також цитати (біблійні і з християнських авторів). Для більшості 
з них можна знайти аналоги в емблематичній літературі епохи (ті самі 
комбінації образу й тексту). 

Написи наварійського костелу досі не ставали предметом ані 
епіграфічного, ані філологічного дослідження. Раніше публікувалася (без 
перекладу і аналізу) лише епітафія (№ 1). 

У цій статті ми докладніше зупинимось на епітафії Єлисавети 
Гумницької, а для решти написів подамо лише переклад і джерела, 
залишивши докладніший коментар для іншої публікації, яка вже готується 
до друку. 

 
Схема розташування написів 

І. ЕПІТАФІЯ 

№ 1. Епітафія Єлисавети Гумницької2 

 
 

2 Публікація без перекладу: [Ostrowski 1993, s. 59-60]. 
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D(eo) O(ptimo) M(aximo). Multis hic ab annis haeredes a Zimnawoda 

Lesniowsci vixere. Post fata, alio sepulchro maiorum conditi. Horum prope 

ultima haeredissa Helisabeth Humnicka vixit. Deo ad gl(ori)am, Deiparae ad 

honorem domu(m) hanc fundavit, extruxit, piae posteritati conservatura(m) 

com(m)endavit, post fata in caelo meliore parte accepta, cineres hic suos 

deposuit a(nno) D(omini) M DCXXI[V] aetatis suae LX. 

“Богові найкращому найбільшому. Багато років тут прожили дідичі з 
Зимної Води Лесньовські. Після смерті їх поховано в іншій могилі предків. 
Поряд жила остання їхня спадкоємиця (дідичка) Єлисавета Гумницька. 
Богові на славу, Богородиці на пошану цей храм вона уфундувала й 
спорудила, а добрим нащадкам заповіла зберігати; по смерті ж, кращою 
частиною взята на небо, тут зложила свій прах: року Господнього 1624-го, 
на 60-му році свого життя”. 

Напис вирівняний по краях, з переносами, перший (D.O.M., більшого 
розміру, ніж основний текст) і останній рядки – центровані. В окремих 
словах (Multis (перше слово тексту), Lesniowsci, Humnicka, Deiparae 

останнє Post) перша літера дещо більша від інших. Літера V без 
розрізнення V/U; лігатури: AE (всі), Th (Helisabeth); надрядковий знак “~” 
на позначення контракції (gl(ori)am), а також пропущеного m: domu(m), 

conservatura(m), com(m)endavit); знак переносу (:), крапки, коми. 
Мармурова таблиця з написом вмонтована в надгробок з 

барельєфним погруддям Єлисавети Гумницької. Надгробок знаходиться 
всередині храму в бічній наві на північній стіні. Раніше, очевидно, 
знаходився у частково демонтованому 1739 р. храмі XVII ст. Ян 
Островський слушно зауважує, що кінцівка року смерті (XXIV) викарбувана 
“примітивно” і додає, що, “судячи з усього”, вона помилкова [Ostrowski 
1993, s. 60]. Дата на епітафії справді вступає в суперечність з архівними 
даними: відомий документ вже 1627 р., за яким Єлисавета Гумницька 
вчиняла упосаження наварійського костелу [Dziedzicki 1885, s. 936]3. 

Можна припустити, що епітафія була створена ще за життя фундаторки, з 
“відкритою” датою смерті, яку було з помилкою дописано вже через 
певний час по її смерті. Число LX (вік померлої), схоже, теж простішої 
графіки, ніж основний напис. Автор надгробка невідомий. 

Лесньовські в різний час володіли як Зимною Водою, так і Наварією 
[Boniecki 1898–1913, t. 14., s. 117–119]. Єлисавета Гумницька (Elżbieta 

 

3 З посиланням на “Arch. Bernar. we Lwowie, C. t. 112, str. 1873”. 
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Humnicka) з Зимної Води – дружина Єжи Гумницького [Boniecki 1898–
1913, t. 14, s. 119; t. 9, s. 9.], єдина донька Кшиштофа Лесньовського 
(†1620), дідича Наварії та ін., жидачівського войського (1591 р.), маршалка 
сеймику в Вишні (1607) [Boniecki 1898–1913, t. 14, s. 119]. Якщо вірити 
епітафії, вона мала би народитися 1564/1565, а померти 1624  р. 

З філологічного погляду текст епітафії маркований характерними 
рисами епіграматичного письма: паралелістична і антитетична організація, 
схильність до аналітизму (прийоми розщеплення, “розчленування”), 
економія висловлювання, асиндетон тощо. Впізнаються елементи посвятної 
епіграми і кенотафної епітафії. 

Текст розпадається на дві частини: (1) до Humnicka vixit – (2) від Deo 

ad gloriam. Друга частина – класична епітафія фундатора. Її структурний 
стрижень – однорідні присудки (перфекти)4 fundavit, extruxit, commendavit, 

deposuit (уфундувала, спорудила, доручила, положила). На цей стрижень 
паралельно нанизано прямі додатки (акузативи): при fundavit і extruxit – 

domum (храм), при commendavit – conservaturam (збереження), при deposuit 

– cineres (прах). Перші два присудки вибудовують текст за моделлю 
посвятної епіграми: храм наче дар підноситься (присвячується) Богові і 
Богородиці, причому двочленність сторони адресата провокує розщеплене 
подання й іншого стандартного елемента посвятної епіграми: мети (чи 
призначення) дару (чи посвяти): Богові на славу, Богородиці – на пошану. 

Модель, задана першими двома присудками, підхоплюється і третім: при 
commendavit так само маємо прямий додаток (conservaturam) і адресата в 
дативі (piae posteritati – добрим нащадкам). Але формальна тотожність 
конструкції насправді прикриває поворот у змісті повідомлення: ця частина 
вже не посвятна, а заповідальна, хоч ширше цей заповіт (щоб нащадки 
зберігали храм) теж є частиною посвятного дару фундаторки – і в цьому 
сенсі весь цей заповідальний сегмент разом з фундаційно-будівельним має 
спільну адресну частину: нащадки мають зберігати цей храм так само на 
славу Богові і на пошану Богородиці. Нарешті, останній присудок, не 
порушуючи заданого паралелістичного і аналітичного (розщеплювального) 
ритму, добудовує до цієї посвятно-заповідальної конструкції епітафійну 
кінцівку: cineres deposuit (положила прах). А метафора haec domus (ця 
оселя), якою іменовано в фундаційній частині храм і до якої відносить hic 

(тут) у частині епітафійній – ще один момент (поряд з ритмом), який 
 

4 При одному еліптованому підметі Helisabeth Humnicka. 
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об’єднує всі сегменти в цілість: цей храм має стати оселею не лише для 
Бога з Богородицею, але й для праху фундаторки. Кінцівка підхоплює 
аналітизм посвятної частини традиційним епітафійним прийомом 
“розчленування покійного”: кращою частиною покійна взята на небо, а 
прах її лежить тут. 

Якщо ця друга половина тексту (від Deo ad gloriam) цілком 
вкладається в стандарти фундаційно-епітафійних написів, то початок дещо 
несподіваний і вибивається з шаблону. Для родинних поховань очікуваною 
є модель, коли в епітафії вказано, що покійний ставить надгробок собі і 
своїм предкам, з якими його тут поховано. І початок цього тексту ніби 
відштовхується саме від такої моделі – але лише для того, щоб її 
заперечити: адже ті, біля кого прожила покійна і з ким би мала бути 
похована, насправді поховані в іншому місці зі своїми предками, а вона тут 
лежить сама.  

Цікаво, що в цьому нестандартному зачині, свідомо чи несвідомо, 
відбилася (обігралася) модель кенотафної епітафії, найбільше схильної до 
прийому “розчленування покійного”: характерним її топосом було вказати, 
що тіло покійного на чужині, в морі тощо, а тут – лише плита, ім’я, напис 
тощо. У нашому випадку розчленовано місце життя (тут) і місце поховання 
(не тут). У наступному реченні від цих розчленованих Лесньовських 
відчленовується їхня спадкоємиця Єлисавета, щоб стати головною 
героїнею напису. І далі вже починається основна частина, яку ми 
проаналізували вище. 

 

ІІ. РОЗПИС ПРЕСБІТЕРІЮ 

Пресбітерій розписував італійський художник Антоніо Тавеллі (1770) 
[Ostrowski 1993, s. 55]. Основу розпису складають три сюжетні сцени: 
Притча про злих виноградарів (склепіння), Проповідь св. Павла про 
розіп’ятого Христа (північна стіна), Битва Константина з Максенцієм 
біля Мульвійського моста (південна стіна). Сцени на бічних стінах 
оздоблені зверху і знизу емблемами з написами на мальованих стрічках під 
ними, а в межах основних картин маємо навскісні написи, що символізують 
те, що герой промовляє чи читає. Сцена на склепінні також має “вгорі” 
(ближче до середини храму) емблему з написом на мальованій стрічці, а 
“внизу” (ближче до східного краю храму) – цитату з Біблії, яку власне 
ілюструє. 
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А. Північна стіна: Проповідь апостола Павла і емблеми 

№ 2. Верхня емблема: ковчег  

Nulla salus extra. – “Зовні нема спасіння”. 
Це скорочена версія догматичної формули extra Ecclesiam nulla 

salus – “поза Церквою немає спасіння”. Формула походить з праць 
Кипріяна Карфагенського (ІІІ ст.)5. 

№ 3. Основна сцена: проповідь Павла  

За Островським [Ostrowski 1993, s. 57-8], фреска зображає проповідь 
апостола Павла про розіп’ятого Христа (Дії, 13:27-31). На фресці 
проглядається напис у вигляді слів, які ллються з уст промовця. Очевидно, 
це була цитата апостола з названого місця. Проте зараз напис надто 
знищений і відчитати його не вдається.  

№ 4. Нижня емблема: Ной і веселка  

Aedificavi[t Noe altare] Domino. – “Спорудив [Ной] Господеві 
[жертовник]”. 

Середня частина напису знищена штробою і загіпсована. Цитата – з 
Книги Буття 8:20 (aedificavit autem Noe altare Domino). 

Б. Південна стіна: Битва біля Мульвійського моста і емблеми 

№ 5. Верхня емблема: Агнець Апокаліпсису  

Summo dignus honore. [A]poc(alypsis). 5 v(ersus) [8]. – “Достойний 
найвищої честі. [Одкровення], 5:[8]”. 

Я. Островський [Ostrowski 1993, s. 57], очевидно, не взявши до уваги 
напису, ідентифікує емблему як “золотий тілець”. Зображення не дуже 
добре збережене, і за силуетами, які можна бачити, сцена справді схожа на 
класичний мотив поклоніння золотому тільцю. Але напис (і загальна 
тематика всього розпису пресбітерію) змушує бачити тут інший (візуально 
дещо схожий) мотив: Агнець Апокаліпсису.  

№ 6. Основна сцена: напис в небі  
In hoc signo vinces. – “Під цим знаком переможеш”. 

№ 7. Нижня емблема: пелікан  

Ut vitam [habeant]. – “Щоб [мали] життя”. 
Джерело: Єв. від Івана (10:10). 

 

 

5 У листі Кипріяна до Юбаяна “Про хрещення єретиків”:  salus extra Ecclesiam non est 

(Epistola ad Jubajanum de haereticis baptizandis, 21) [Patrologia Latina, v. 3, col. 1123]. 
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В. Склепіння: Злі виноградарі й емблема 

№ 8. Підпис у картуші під сценою  

Novissime misit ad eos filium suum. Agricolae autem ejecerunt eum extra 

vineam, et occiderunt. Mathaei cap(ut) XXI. – “Врешті послав до них свого 
сина. Та виноградарі викинули його з виноградника й убили. Матея 21”.  

№ 9. Верхня емблема: мідна змія  

Aspicientes vivent. Num(erorum) Cap(ut) XXI [v. 8vo] – “Ті, хто будуть 
дивитися, житимуть. Числа 21[:8]”.  

 

ІІІ. РОЗПИС ЦЕНТРАЛЬНОЇ НАВИ 

Розпис головної нави – робота іншого маляра, очевидно, також 
к. XVIII ст. Над головною аркою – чоловий образ Вручення ключів Петрові, 
по боках – шість образів святих (Евлогій, Ян Непомуцький і Миколай – зліва 
і Фелікс з Аквіліном, Альбан і Валентин – справа). Під кожним образом – 

написи в картушах у стуккових рокайлевих обрамленнях, а чоловий образ 
має ще “титровий” напис зі словами героя на мальованій стрічці. Підписи 
під святими справа подають їх як помічників у хворобах, а зліва 
підкреслюють радше загальніші заслуги перед вірою і Церквою. 

А. Над головною аркою: Вручення ключів Петрові 
№ 10. Слова Христа на стрічці вгорі сцени  

Tibi dabo claves Regni Cael(o)ru(m). – “Дам тобі ключі Небесного 
Царства”. 

Джерело напису: Матея 16:19.  

№ 11. Коментар у картуші під образом  

Ideo non Ioanni, non Angelis haec potestas commissa est, quia nunquam 

peccaverunt. Homini peccatori supra homines ordinatur, ut, dum in aliis suas 

recoli[t] passiones, mitem apud eos se praebeat et benignum. S(ancti) 

Chris(ostomi): 80 in Matth(aeum). – “Цю владу отримали не Іван і не ангели, 
бо вони ніколи не грішили. Над людьми поставлено грішного чоловіка, щоб, 
упізнаючи в інших власні пристрасті, він був до них м’який і лагідний. – 

Святий Златоуст: 80 [гомілія] на Матея”. 

Б. Образи святих 

№ 12. Св. Евлогій  

S(anctus) Eulogius. Fidei seminator zelosissimus. – “Святий Евлогій. 
Ревний сіяч віри”. 
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Островський, описуючи фреску, замість Евлогія помилково називає 
тут Елігія [Ostrowski 1993, s. 58]. 

№ 13. Св. Ян Непомуцький  

[S](anctus) Ioannes Nepomucen(us). Pamneonae patronus. – “Святий Ян 
Непомуцький. Покровитель Памненони [?]”. 

Незрозуміло, що таке Pamneona. Можливо, помилка (художника чи 
реставратора).  

№ 14. Св. Миколай  

S(anctus) Nicolaus. Ecclesiae tutelaris patronus. – “Святий Миколай. 
Покровитель-охоронець Церкви”. 

№ 15. Святі Фелікс і Аквілін  

S(anctus) Felix. S(anctus) Aquilinus. In peste salus. – “Святий Фелікс. 
Святий Аквілін. У моровиці спасіння”. 

№ 16. Св. Альбан  

S(anctus) Albanus. Epilepticorum [solatium]. – “Святий Альбан. 
[Розрада] епілептиків”. 

№ 17. Св. Валентин  

S(anctus) Valentinus. Mart[y]r. Etiam hic miraculis clarus. – “Святий 
Валентин. Навіть тут дивами славний”. 

Замість Martyr явно читається Martier (наслідок реставрації?). 
 

Перегуки між написами 

Варто звернути увагу на деякі взаємні перегуки між написами. Розпис 
пресбітерію об’єданний наскрізною темою жертви і спрасіння через неї і, 
відповідно, через Церкву: жертву Христа символізує загибель 
господаревого сина у притчі про злих виноградарів на склепінні (№  8), про 
неї ж веде мову Павло в розписі північної стіни (№ 3), хрест як шлях до 
спасіння – центральна тема картини з Константином (№ 6). Ту саму тему 
розвивають і емблеми, причому між ними можна бачити ще ближчі 
переклики. Так, образ пелікана, який зцілює своєю кров’ю укушених змією 
пташенят (№ 7), перегукується з історією про порятунок для покусаних 
зміями ізраїльтян (№ 9). Обидва мотиви у свій спосіб символізують 
спасіння через Христа. 

Перегукуються між собою й написи Aspicientes [hoc signum] vivent 

(№ 9) і Hoc signo vinces (№ 6): в обох випадках по-своєму йдеться про знак 
хреста – чи то в променистому знакові (signum) у небі, чи то в образі мідної 

mailto:leomarek@gmail.com


ISSN 2411-1562 

STUDIA LINGUISTICA, 2021. – Vol. 19 : 75-87 

 
 

___________________________ 
 

© Dombrovskyi M. B. [Dombrovs'kyj M. B.], leomarek@gmail.com  

The Epitaph of Elżbieta Humnicka and Other Latin Inscriptions of the Catholic Church in Navaria [Epitafija 

Jelysavety Gumnyc'koi' ta inshi latyns'ki napysy navarijs'kogo kostelu] (in Ukrainian)  
 

86 

змії, створеної як знак (pro signo: Чис. 21:9). В обох випадках через 
співзвучні форми майбутнього часу виражено те, що має принести цей знак 
тому, хто буде з ним (vivent – vinces: переможеш – житимуть), і в обох 
випадках це слова, що їх промовляє Бог як підказку, “рецепт” для спасіння: 
не лише Мойсей відповідно до цієї рекомендації мав створити образ змії – 

Константин також (відповідно до згодом отриманого уві сні тлумачення 
свого видіння) мав зобразити знак Христа на озброєнні у свого війська 
(Евсебій Кесарійський. Життя Константина, 1, 29). 

Жертву Христа символізує Агнець на небесному престолі (№  5), чин 
жертви – тема напису про спорудження післяпотопного жертовника (№  4), 

тему спасіння через Церкву підхоплює напис під ковчегом (№  2). 

Написи під образами святих у наві теж підносять або тему спасіння 
від хвороб (права сторона), або тему Церкви, навернення до віри тощо (ліва 
сторона, а також чоловий образ). 

Окрім того, Nulla salus extra (№ 2) пресбітерію ближче перегукується 
з In peste salus (№ 15) у наві (спасіння серед хвиль – спасіння серед 
моровиці; пор. у інших випадках вище: спасіння серед змій, спасіння серед 
ворогів і війни тощо). 

По-своєму перегукується центральний мотив склепіння пресбітерію 
(№ 8) і чолового образу над аркою головної нави (№ 10): у притчі про злих 
виноградарів в пресбітерію, серед іншого, – образ старозавітних пастирів, 
які зловжили покладеними на них обов’язками, а в наві Ісус передає ці 
функції новозавітному пастирю – Петрові, хай теж недосконалому, але 
його недосконалість має своє призначення у сповненні Божого плану, що й 
пояснено у відповідному написі (№ 11). 

 

Підсумки 

Наварійський костел – дуже репрезентативна пам’ятка з погляду 
того, як функціонують латинські написи в просторі сакральної архітектури 
Галичини XVII–XVIII ст. Як ми бачили, у цьому невеликому 
парафіяльному костелі представлені найпоширеніші типи храмових 
написів: епітафія фундаторки репрезентує меморіальний тип написів, а 
декоративні написи представлені у фресковому розписі (написи в 
емблемах, підписи-називання, “титри”, тексти-прототипи, тексти-коментарі 
тощо).  
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Важливо прочитувати написи в контексті зображень, частиною яких 
вони є, і в контексті всієї концептуальної цілості храмового оформлення. 
Але важливо також виявляти й “вертикальні” контексти написів:  бачити 
той загальний текстовий континуум епохи, частиною якого вони є. У 
випадку з епітафією ми показали її вписаність у давню традицію 
епіграматичного письма, яка сягає своїм корінням ще античності і має свою 
як літературну, так і епіграфічну історію. Що ж стосується написів 
розпису, на яких ми тут не зупинялися докладно, то вони вписані у свої 
континууми. Аналізуючи їх, важливо не лише встановлювати 
першоджерела цитат (Біблія, християнські автори), але простежувати і 
вторинні й третинні джерела, які ставали безпосередніми зразками й 
джерелами для авторів розпису. Це може дати краще уявлення про 
безпосередню “текстосферу”, в якій перебували ці автори, і навіть про 
“образосферу”, а отже, серед іншого, підказати напрямки, у яких 
мистецтвознавець може шукати візуальні зразки, якими надихалися 
художники. Ці питання будуть розкриті у нашій майбутній публікації, яка 
вже готується до друку. 
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У статті проаналізовано особливості грецької префіксації як одного зі 
способів афіксального словотворення. Окрім синхронічного у роботі застосовано 
діахронічний підхід для висвітлення повної картини щодо походження конкретних 
префіксів, їх морфологічних та семантичних змін в порівнянні з давньогрецькою 
мовою, появи нових афіксів. На основі базових теоретичних понять словотвірної 
парадигматики розглянуто кілька словотвірних типів та парадигм, можливі 
структурні моделі префіксальних дериватів у грецькій мові. Грецькі префікси 
поділено на два типи: невіддільні та автономні за походженням (омонімічні 
прийменники чи прислівники, які самостійно функціонують у мові). Серед 
автономних найбільшою кількістю характеризуються префікси прийменникового 
походження. Сам же процес префіксації диференційовано на чисту префіксацію та 
префіксально-суфіксальний / флексійний спосіб. Грецьку чисту префіксацію 
ототожнюють зі складанням на основі однакових формальних та функційних 
особливостей. Деривати, утворені другим способом, зазвичай переводять твірну 
основу в іншу граматичну категорію з відповідним лексичним значенням. 

Префіксальна деривація залежить як від префіксів так і від твірної основи. Грецькі 
твірні основи префіксальних дериватів покласифіковано на вільні та зв’язані. 
Префікси можуть сполучатися з різними класами слів. Найбільша різноманітність 
префіксів прийменникового походження, як зазначається в роботі, сполучається з 
дієсловами, невіддільні ж частки – переважно з іменними основами. Внаслідок 
вторинної деривації відбувається подвійна префіксація твірної основи. Окрім 
систематизації основних особливостей грецьких префіксів у статті 
проаналізовано еволюцію новогрецької префіксації на основі виокремлення п’яти 
типів префіксів. Внаслідок процесів переосмислення, як зазначено у праці, 
утворились префікси чи префіксоїди на основі як граматичних, так і лексичних 
елементів. 

Ключові слова: деривація, префіксація, словотвірне значення, словотвірний 
тип,. словотвірна парадигма. 
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The article analyzes the features of Greek prefixation as one of the ways of affix 

word formation. In order to reveal the complete picture concerning the origin of specific 

prefixes, their morphological and semantic changes in comparison with the ancient Greek 

language, and to reveal the emergence of new affixes, besides the synchronic the 

diachronic approach was used in the work. On the basis of the main theoretical concepts 

of word-forming paradigmatics several word-forming types and paradigms, possible 

structural models of derivatives in Greek are considered. Greek prefixes are divided into 

two types: inseparable and autonomous in origin (homonymous prepositions or adverbs 

that function independently in Greek). Among the autonomous units prefixes of 

prepositional origin are the most numerous. The process of prefixization is divided into 

pure prefixation and prefixation-suffixational / inflectional method. Greek pure 

prefixation is identified with compounding due to the same formal and functional features. 

Derivatives formed by the other method usually transmit the forming base into another 

grammatical category with the appropriate lexical meaning. The process of prefixization 

depends on both prefixes and the forming stem. Greek forming stems of prefixational 

derivatives are classified into free and bound. Prefixes can be combined with different 

classes of words. The greatest variety of prefixes of prepositional origin, as noted in the 

paper, is combined with verbs, and inseparable particles - mostly with noun bases. Due to 

the secondary derivation a double prefixation of the forming stem can take place. Besides 

the systematization of the main features of Greek prefixes, the article analyzes the 

evolution of prefixization on the basis of five types of prefixes. In the result of 

reconsideration, as noted in the paper, prefixes or prefixoids were formed on the basis of 

both grammatical and lexical elements. 

Keywords: derivation, prefixization, word-forming meaning, word-forming type, 

word-forming paradigm. 
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В статье проанализированы особенности греческой префиксации как одного 
из способов аффиксального словообразования. Кроме синхронического, в работе 
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применен и диахронический подход с целью освещения полной картины о 
происхождении конкретных префиксов, их морфологических и семантических 
изменений по сравнению с древнегреческим языком, о появлении новых аффиксов. 
На основе базовых теоретических понятий словообразовательной парадигматики 
рассмотрено несколько словообразовательных типов и парадигм, возможные 
структурные модели дериватов образованных путем префиксации в греческом 
языке. Греческие приставки разделены на два типа: неотделимые и автономные по 
происхождению (омонимические предлоги или наречия, которые самостоятельно 
функционируют в греческом языке). Среди автономных приставок наибольшим 
количеством характеризируются приставки-предлоги по происхождению. Сам же 
процесс префиксации дифференцирован на чистую префиксацию и префиксально-

суффиксальный / флексийный способ. Греческую чистую префиксацию 
отождествляют с образованием на основе одинаковых формальных и 
функциональных особенностей. Дериваты, образованные вторым способом, 
обычно переводят базовую основу в другую грамматическую категорию с 
соответствующим лексическим значением. Префиксальная деривация зависит как 
от префиксов, так и от образующей основы. Греческие префиксальные дериваты 
классифицированы на свободные и связанные. Префиксы могут сочетаться с 
различными классами слов. Наибольшее разнообразие приставок, по 
происхождению предлогов, как отмечается в работе, сочетается с глаголами, 
неотделимые же частицы преимущественно сочетаются с именными основами. 
Вследствие вторичной деривации происходит двойная префиксация образующей 
основы. Кроме систематизации основных особенностей греческих префиксов в 
статье проанализирована эволюция новогреческой префиксации на основе 
выделения пяти типов приставок. Вследствие процесса переосмысления, как 
указано в роботе, образовались префиксы или префиксоиды на основе как 
грамматических, так и лексических элементов. 

Ключевые слова: деривация, префиксация, словообразовательное значение, 
словообразовательный тип, словообразовательная парадигма. 

 

Словотвірні процеси у НГ мові характеризуються великою кількістю 
цікавих явищ, тому здавна викликають інтерес з мовознавчого погляду. 
Особливостям словотворення, як на матеріалі давньогрецької, так і 
новогрецької мов, присвячено чимало робіт, однак залишаються питання, які 
все ще потребують певних досліджень чи узагальнень. Серед них – процес 
префіксації та його генезис у НГ мові. Грецька префіксація стала предметом 
зацікавлення таких лінгвістів, як Е. Дімела, Н. Клименко, І. Манолессу А. Раллі, 
М. Славятинська, та ін. Великим внеском у розкриття цього питання, або у 
вивчення словотвірних процесів загалом (включаючи Койне, Середньовічну 
греку) є праці А. Яннаріса та К. Дітеріха (де можна знайти історичний аналіз 
префіксів у НГ), граматики К. Бака, Е. Швіцера, Е. Майсера, Дж. Мултона та 
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Л. Палмера, П. Філоса, роботи К. Мінаса, А. Анастасіаді-Симеоніді, 
Н. Андріотиса, А. Білецького, словники Дж. Гофмана, І. Дворецького, 
Г. Фріска, М. Тріандафіллідіса, Г. Бабінйотіса, П. Шантрена та ін.  

У своїх працях лінгвісти в першу чергу наголошують на явищі мовної 
диглосії, яка спричинила розвиток відмінностей у грецьких словотвірних 
процесах. Усі історичні етапи грецької мови [Раллі 2013], починаючи від койне, 
характеризуються наявністю відмінності між науковим та народним стилем, яка 
поступово зростає, в першу чергу, в області фонетики та морфології. Тому 
словниковий запас НГ містить лексичні одиниці з різних хронологічних 
періодів з певними морфологічними особливостями та різною продуктивністю, 
що, звичайно ж, ускладнює їх синхронний морфологічний аналіз. Цей факт 
зумовлює зрозумілу необхідність аналізувати мовні особливості НГ 
словотворення, в тому числі префіксацію, з погляду діахронії. 

Перелічені вище джерела, однак, розкривають лише певні аспекти 
проблематики, потреба ж у комплексному узагальненні залишається 
актуальною. 

Таким чином, актуальність статті полягає у зростанні інтересу до 
процесу творення слів у сучасних мовах, відсутності окремого дослідження 
префіксації у новогрецькій мові, включаючи діахронічний аспект. Спроба ж 
систематизувати особливості НГ префіксів на основі їх аналізу щодо значення, 
етимології, еволюції, сполучуваності зі словами чи основами слів складає 
наукову новизну роботи. 

Метою представленої статті є систематизація основних особливостей 
грецьких префіксів із залученням діахронічного підходу в дослідженні. Для 
досягнення окресленої мети необхідним стало вирішення низки завдань: 

систематизувати НГ префікси відповідно до джерела їх походження, значення 
та вплив на семантику слова в процесі деривації, їх словотвірних можливостей, 
категорійної належності твірних основ, розглянути певні зміни префіксів, 
продемонструвати твердження на конкретних прикладах.  

Об'єктом дослідження є найбільш поширені префікси та утворені на їх 
основі деривати в новогрецькій мові. Предметом аналізу є походження, 
функційні та дериваційні особливості, словотвірне значення префіксів та 
відповідних дериватів.  

Префіксація (в широкому розумінні) – це спосіб творення слів (різновид 
деривації) шляхом додавання префіксів до слова або до основи (цілої чи 
усіченої), що можна вважати одним з найпродуктивніших процесів у грецькому 
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словотворі.  
Префікс, який приєднується до слова, не змінює граматичної категорії та 

морфологічних ознак твірної бази (наприклад, μετα-δίδω – передавати). 

Впливає, однак, на семантику твірної основи, оскільки володіє своїм власним 
семантичним значенням [Chalker, Weiner 1994]. Процес сполучення префікса з 
основою слова, супроводжується суфіксацією1 або ж додаванням відповідного 
закінчення: НГ αειθαλής “вічнозелений” (αεί- + θάλλω), ДГ ἐριβρεμέτης “який 
гучно гримить” (ἐρι- + βρέμω). В грецькій лінгвістиці знаходимо в такому 
випадку поділ префіксів на зовнішні (які приєднуються до цілого слова) та 
внутрішні (які приєднуються до основи і можуть спричинити фонологічні, 
синтаксичні й семантичні зміни твірної одиниці) [Dimela, Melissaropoulou 
2009а]. В українському ж мовознавстві у випадку сполучення префікса з 
повнозначним словом, зокрема з дієсловом, процес називають [Плющ 2010] 
внутрішньою префіксацією (внутрішньодієслівним словотворенням: μετα-φέρω 

“переношу”, ανα-σηκόνομαι “піднімаюся”).    
В процесі вторинної деривації префікс додається до похідної основи чи 

до складного слова (в такому випадку утворюються префіксально-складні 
слова): ατακτοποίητος “невпорядкований, неорганізований”, αντιπερισπασμός 
“відволікання”, ευδιάθετος “в хорошому настрої”, υπερευαίσθητος “надто 
чутливий”. Друга чи навіть третя префіксація сприяє більшій конкретизації чи 
розширенню значення слова: προ-κατα-βάλλω “вносити, платити заздалегідь”, 

αντι-κατα-τάσσω “змінювати, замінити”.  
Префіксальні деривати, таким чином, можуть бути прості (на базі однієї 

основи: префіксальні – επιγράφω “надписувати”, префіксально-суфіксальні та 
префіксально-флексійні –αναβάτης “вершник”, υπερμεγέθης “надто великий”), та 
складні (на базі кількох основ: απαισιόδοξος “песимістичний”). 

Загалом в грецькому словотворі виділяємо такі різновиди префіксації: 
чиста префіксація та префіксально-суфіксальний / флексійний спосіб.  

Чиста префіксація – словотвірний процес, який відбувається шляхом 
приєднання префікса до слова (простого чи складного), не змінюючи 
частиномовний статус й морфологічні ознаки твірної лексичної одиниці 
(εναλλαγή “зміна, обмін” < αλλαγή “зміна”). Префікс, як вже було зазначено, 
впливає на відтінок значення твірного слова. Продемонструємо на прикладі 
дієслова γράφω “писати”, яке можна віднести до найпродуктивніших твірних 

 

1 У грецькій мові флексія є невід’ємним атрибутом остаточного оформлення більшості слів, тому не робимо 
на ній окремого акценту при описах суфіксації.   
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основ у префіксальному словотворенні. В сполученні з різними префіксами 
утворюється словотвірне гніздо (СГ), яке налічує не менше 15 префіксальних 
дериватів: αναγράφω “включати, публікувати, надписувати”, απογράφω 
“переписувати, описувати”, αντιγράφω “переписувати, робити копію”, διαγράφω 
“викреслювати, виключати”, εκγράφω “ викреслювати”, εγγράφω “вписувати, 
записувати”, ξεγράφω “викреслювати”, καταγράφω “записувати, реєструвати”, 
μεταγράφω “реєструвати”, παραγράφω “писати багато”, περιγράφω “описувати, 
зображати”, ξαναγράφω “писати знову”, συγγράφω “писати, складати”, 
υπογράφω “підписувати”, τηλεγραφώ “надсилати телеграму”. Достатньо 
великою кількістю префіксальних дериватів характеризується СГ дієслова 
βάλλω “кидати, пускати”: αναβάλλω “відкладати, переносити”, αποβάλλω 
“скидати, відкидати”, διαβάλλω “обговорювати, наговорити”, καταβάλλω 
“скидати, перемагати”, μεταβάλλω “змінювати”, περιβάλλω “оточувати”, 
προσβάλλω “нападати”, συμβάλλω “вкладати”, υπερβάλλω “перебільшувати”.  

Прикметникову префіксацію розглянемо на прикладі СГ ад’єктива 
λογικός зі значенням “логічний, здоровий, розумний, розсудливий, природній”: 
αναλογικός “відповідний, аналогічний, пропорційний”, αντιλογικός 
“нелогічний”, διαλογικός “діалогічниий”, εκλογικός “виборчий”, προλογικός 
“вступний”, συλλογικός “колективний”, παράλογος “нерозумний, 
беззмістовний”. 

Префіксацію іменникову демонструємо на прикладі СГ префіксальних 
дериватів лексеми στάση зі значенням “зупинка, стоянка, позиція, поведінка, 
положення та ін.”, ανάσταση “воскресіння”, απόσταση “відстань, дистанція”, 
αντίσταση “протидія, оборона”, κατάσταση “положення, стан”, παράσταση 
“вистава, постановка”, περίσταση “обставини, можливість”, σύσταση “адреса, 
рекомендація, характеристика”, διάσταση “видалення, розлад”, ένσταση 
“протест, протиріччя”, μετάσταση “перехід”, υπόσταση “існування, осад”.  

Чисту префіксацію ще здавна мовознавці [Лопатін 1996], [Triantaphyllidis 
1998] вважали близькою чи тотожною до складання, стверджуючи, що обидва 
методи мають однакові формальні та функційні особливості. Або ж загалом 
таку префіксацію трактують як різновид складання [Левковская 1955, с.312–
313], адже значення слова в ролі другого компонента не зливається зі 
значенням префікса. Крім того, більшість префіксів співвідносяться з 
незалежними словами, виконуючи ту саму роль, що і перший компонент 
складного слова (μεταδίδω “передавати”). Таким чином, у НГ [Χατζησαββίδης, 
2011] і ДГ [Γραμματική της αρχαίας ελληνικής 1971] граматиках префіксація 
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розглядається в розділі про складні слова. Однак, лінгвісти [Dimela, 
Melissaropoulou 2009] намагаються узагальнити характеристики (лексичну 
автономію, морфологічні ознаки, семантичні особливості), які допомогли б 
диференціювати два процеси у грецькій мові. Доводять також [Dimella, Ralli 

2012], що префіксація і складання належать до одного морфологічного процесу 
на базі таких критеріїв: єдиний наголос (у деяких випадках префіксацію 
супроводжує зміна місця наголосу, на кшталт: κόσμος – απόκοσμος), 
ціліснооформленість (при цьому другий компонент може виражатися як 
основою, так і словом), лексична й семантична єдність та непочленованість.  

Префіксально-суфіксальний чи префіксально-флексійний спосіб 
(конфіксація) – до твірної основи одночасно приєднується префікс і суфікс (в 
більшості випадків також флексія), або префікс і флексія, тобто афіксом 
виступає двокомпонентний перерваний формант, префіксальна і суфіксальна / 
флексійна частини якого є начебто словотворчою рамкою для твірної основи. 
До цього способу, наприклад, у НГ можна віднести групу слів, що генетично 
мотивуються здебільшого прийменниково-іменниковим сполученням: έγχρωμος 
“кольоровий” < εν + χρώμα, προσωρινός (προς + ώρα) “тимчасовий”.  

Цікавим є те, що слова, утворені префіксально-суфіксальним / 
флексійним способом, можуть володіти екзоцентричністю, що наближає процес 
за семантичними ознаками до композиції. Прикладами можуть бути такі слова: 
у ДГ – προήκης “гостробокий (по іншому – з гострими боками чи з загостреним 
кінцем)”, чи у НГ – εγκάρδιος “добросердечний”.  

Зважаючи на диглосію в історії розвитку грецької мови (детальний аналіз 
див. [Anastasiadi-Symeonidi, Fliatouras 2004]), результатом якої стало 
формування двох стилів – просторічного та літературного, та відповідно 
існування двох варіантів мови – розмовного та літературного (чи популярного 
та академічного) в НГ граматиках [Παπαθανασίου; Μιμαρίδης 2002] знаходимо 
відповідний поділ префіксів на: αχώριστα λαϊκά μόρια (невіддільні частки 
розмовно-популярного стилю) та αχώριστα λόγια μόρια (невіддільні частки 
літературного стилю). До першого типу відносяться префікси: α-, ανα-, αν (зі 
значенням “втрата, заперечення ознаки”) та ξε-(зі значенням “зовні, дуже, 
цілком, втрата ознаки”), до другого типу – всі інші префікси. 

Загалом лінгвісти поділяють префікси у НГ мові такі два типи [Ralli 
2013]: невіддільні префікси, які не вживаються у мові окремо, та префікси, що 
мають автономну форму, але не мають чіткого значення (воно може 
змінюватися в залежності від семантики основи). 
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Серед невіддільних префіксів є α-, ανα-, αν-, δυσ-, які позначають 
заперечення чи відсутність ознаки, наприклад, α-ξέχαστος “незабутній”; а також 
ξε- зі значенням “зовні, дуже, цілком, позбавлення чогось”: ξέ-μακρα “дуже 
далеко”, ξε-κλειδώνω “відмикати”, ξεκάθαρος “очевидний” чи ευ- зі значенням 
“добрий, добре, легкий, легко”: ευεργετώ “робити добро”, ευκαιρία 
“можливість”. 

Префікси другого типу представлені ширшим діапазоном; за 
походженням це переважно збережені ще з ДГ прийменники чи незмінні 
частини мови. Отже, префіксами прийменникового походження є такі: ανα-, 

αντι-/ανθ-, απo-, δια-, εις-, εκ- /εξ-, εν- /εμ, επι- /επ-/εφ-, καρα-, κατα-, μετα-, νη-, 

παρα-, περι-, προ-, προς-, συν- (συγ-,συλ-,συμ-,συρ-,συσ-,συ-,συνε-), υπερ-, υπο- 

(υπ-, υφ-). При цьому кожен з префіксів може характеризуватися кількома 
значеннями. Наприклад, префікс δια- позначає “дію наскрізь, розподіл, 
взаємність, відношення, різницю, завершеність та ін”: διαβαίνω “проходити 
через”, διατίθημι “розкладати”, διαχωρισμός “поділ, розділення”, διαλέγομαι 
“розмовляти, спілкуватися” διαπράττω “здійснювати щось”.  

Префікс κατα- у НГ позначає “рух донизу, протидію, завершеність, 
підсилення”: κατεβαίνω “йду вниз”, καταπολεμώ “боротися”, καταλήγω 
“закінчуватися, завершуватися”, καταπράσινος “цілком чи надто зелений”. 

До префіксів з найбільшою кількістю значень, а також орфографічних 
варіантів можна також віднести συν (συγ-, συλ-, συρ-, συσ-, συμ-, συν-), що 
позначає “вибачення, прощання, хвилювання, відповідність, співчуття, 
об’єднання, спільність дії, співучасть, з’єднання, погодження, співпрацю, 
рекомендацію, адресу, систему”. Префікс вживається у сполученні як з 
дієсловами, так і з іншими частинами мови (іменниками, прикметниками), а 
саме: συναγείρω “збирати, скликати, закликати до дії”, συμπλέκω “зв’язувати, 
сплітати”, συναντώ “зустрічати, зіштовхуватися”, συμφωνία “згода, узгодження, 
гармонія”, σύλλογος “об’єднання, товариство”, συρραφή “зшивання, з’єднання”, 
συναφής “(взаємо)пов’язаний, родинний”, σύξερος “зовсім висохлий, 
висушений”, συνώνυμος “синонімічний”. 

Префікси прислівникового походження – це αμφι-, αει-, αρτι-, μετα- ξανα-, 

πολυ-: αεικίνητος, “невтомний, який постійно рухається”, αρτιγενής 
“новонароджений”. Префікс αμφι- має значення “з двох сторін, довкола, 
приблизно (сумнів)”: αμφιθάλλασος “з усіх сторін оточений морем”, αμφιβάλλω 
“сумніватись”. Деякі префіксальні деривати можна об’єднати в антонімічні 
пари, наприклад ті, у яких зіставляються часові значення ознак “до/після” – προ-
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/μετα-: μεταγενέστερος “наступний, подальший” – προγενέστερος “попередній”, 
μετασχολικός “післяшкільний” – προσχολικός “дошкільний”, μεταμεσημβρινός 
“післяобідній” – προμεσημβρινός “дообідній”. Рідше – тричленні ряди, в яких 
зіставляються значення, реалізовані префіксами і суфіксами: επι- “перед” + -

τιος: επιθανάτιος “передсмертний”, επι- + -τος “який помирає”, επιθάνατος “при 
смерті”, μετα- + -τιος μεταθανάτιος “посмертний” [Клименко 2013, c. 55]. 

Отже, більшість перелічених вище префіксів – це омонімічні 
прийменники чи прислівники, які самостійно функціонують у НГ. Тому певні 
деривати можна трансформувати в аналогічні синтаксичні конструкції (κατα-

βυθίζω “топити” = βυθίζω κατά; ξανα-βάφω “перефарбувати” = βάφω ξανά). 

Деякі префікси, однак, не існують у НГ автономно, а вживаються 
виключно в складі деривата. Це переважно ДГ прислівники (які втратили 
самостійне функціонування), рідше – префікси прикметникового чи 
іменникового походження: αμφι- (ДГ ἀμφί “довкола”), αρχι- (ДГ ἀρχή 
“початок”), διχο- (ДГ δίχα “на дві частини”), ενδο- (ДГ ἔνδον “всередині”), ημι- (з 
лат. semi-, з аналогом у НГ μισό- від μισός “половина”), ομο- (ДГ ὁμός “рівний, 
однаковий”), οψι- (ДГ ὄψιος “пізній”), τηλε- (ДГ τῆλε “далеко”), υψι- (ДГ ὕψι 
“вгорі”): διχότομος “розділений пополам”, ενδοχώρα “глибина країна”, 
ημισφαίριο “півкуля”, τηλέμετρο “дальномір”. 

Префікси не закріплені за певними частинами мови, тому можуть 
сполучатися з різними класами слів. За допомогою префікса υπέρ, для 
прикладу, утворюються деривати таких структурних моделей: υπεραγαπώ 
(Praef + V) “дуже любити”, υπεραγορά (Praef + S) “супермаркет”, 
υπερδραστήριος (Praef + Adj) “надто активний”, υπερμεγέθης (Praef + S) “надто 
великий” та ін. 

Префіксація залежить також і від твірної бази. Основа в ролі другого 
компонента грецького деривата може бути вільною, тобто вона повноцінно 
функціонує в мові без префікса (περιστρέφω “повертати” – στρέφω “крутити, 
повертати”, παραμένω “знаходитися, перебувати” / προσμένω “очікувати, 
надіятися” – μένω “залишатися”), й зв’язаною (προσδοκώ “очікувати, 
надіятися”, διαφωνώ “не погоджуватись”/ συμφωνώ “погоджуватись”). 

Внаслідок вторинної деривації, про що вже було згадано, може 
відбуватися поступова подвійна префіксація твірної основи, наприклад: 
σκεβάζω “готую” –παρασκεβάζω “виготовляти” – προπαρασκεβάζω – 

“підготовлювати”. 
Один і той самий префікс, який володіє певним словотвірним значенням 

mailto:khristina2209@gmail.com


ISSN 2411-1562 

STUDIA LINGUISTICA, 2021. – Вип. 19: 88-102 

 
 

___________________________ 
 

© Куйбіда Х. І.  [Куйбида К. И.], khristina2209@gmail.com 

Грецький словотвір: особливості префіксації [Греческое словообразование: особенности префиксации] 
(Українською / На укр. яз.) 

 

97 

(СЗ), в сполученні з твірними основами однієї граматичної категорії утворює 
словотвірні типи (СТ). В якості прикладу наведемо СТ дієслів, утворених за 
моделлю “μετα- + V” зі СЗ “зміна, трансформація”: μετασχηματίζω 
“трансформувати, видозмінювати”, μετατρέπω “трансформуати, 
перетворювати”, μεταμορφώνω “трансформувати, видозмінювати”, μεταποιώ 
“трансформувати, переробляти”. 

Серед прикметників окремий СТ складають деривати, утворені за 
моделлю “αμφι- + S”: αμφίθυρος “з двома дверима”, αμφίπυλος “з двома 
воротами”, αμφίστομος “з двома лезами”, αμφικέφαλος “з двома головками”.  

Аналізуючи префіксально-суфіксальний (флексійний) спосіб словотвору, 
можна говорити про словотвірні парадигми (СП) префіксальних дериватів на 
основі частиномовних зон. Наприклад, вже згаданий префікс απο- бере участь в 
утворенні чотирьохзонної СП: απομακρύνω “віддаляти”, απομάκρυνση 
“віддалення”, απόμακρος “далекий, дальній” (απομακρυσμένος “далекий, 
віддалений”), απόμακρα “далеко, здалека”. Думка щодо таких парадигм 
префіксальних дериватів, однак, є неоднозначною. Науковці стверджують, що 
вони більш наближені до суфіксації, ніж до префіксації, оскільки префікси 
залишаються нейтральними до парадигматичного оформлення слова, в той час 
як суфікси, які тісно пов’язані зі словотвірною основою і флексією, 
зумовлюють граматичне оформлення похідного слова [Плющ 2010, с. 33]. 

Префіксація є найхарактернішим способом творення дієслів. Тому з ними 
сполучається найбільша різноманітність префіксів, особливо прийменникового 
походження з вказівкою на місце εντάσσω “вкладати, розташовувати між”, 
προσέρχομαι “прибувати”. З іменними основами сполучається більша кількість 
невіддільних часток, наприклад у ДГ: ά-σοφος “нерозумний”, ἐρί-τιμος 
“коштовний, дорогий” (= πολύτιμος), ζά-πλουτος “дуже багатий” (= πολύ 
πλούσιος); у НГ: α-πίθανος “неймовірний”, ευτυχής “щасливий”. 

Грецька дієслівна префіксація характеризується трьома видами префіксів:  
а) зв’язані, серед яких α-, ξε- та ευ- (інші сполучаються з іменними 

основами);  
б) префікси прийменникового походження, які вживаються у мові 

автономно типу από (незмінний з ДГ) чи παρά (яке набуло додаткових значень);  
в) група префіксів чи префіксоїдів адвербіального походження типу ξανά, 

πολύ [Ralli 2004].  

Порівнюючи особливості ДГ та НГ префіксації дієслів, слід зазначити, 
що ДГ більш властиві префікси прийменникового походження. НГ мові 
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характерні дієслівні префікси усіх перелічених видів. 
З погляду еволюції НГ префікси можна поділити (беручи до уваги 

дослідження [Manolessou, Ralli 2015]) на такі:  
1) префікси, які збереглись морфологічно незмінними. 
Це більшість невіддільних (α-, δυς-, ευ-) та майже всі автономного 

походження: αει-, αμφι-,ανα-, απo-, αρτι-, εις-, εκ-, εν-, επι-, κατα-, μετα-, παρα-, 

περι-, προ-, προς-, συν-, υπερ-, υπο-.  

2) префікси, які зазнали часткових змін. Сюди можемо віднести 
невіддільний префікс α-, який у ДГ виконував кілька функцій: ἀ-privativum – 

ἄνοος “нерозумний”, ἀ-intensivum – ἄ-βρομος “дуже шумний”, ἀ-copulativum – 

ἀ-τάλαντος “вагою однаковий”, у НГ зберіг лише значення заперечення чи 
відсутності ознаки (άσκοπος “безцільний”).  

Префікс αντι- у НГ набув значення “порівняння, зіставлення”, а також 
“місце навпроти”: αντιπαραβάλλω “порівнювати”, αντιπροθάλαμος “передпокій”. 

Стосовно префікса δια- зауважимо, що в НГ не збереглась семантика 
“підсилення ознаки”, натомість з’явилось значення “розрізнення, розкидування, 
суперництва”: διασπώ “розрізняти”, διαγωνισμός “змагання” та ін. Внаслідок 
збереження великої кількості ДГ префіксів та їх часткових змін впродовж 
історії розвитку мови, на сучасному етапі вони характеризуються великою 
багатозначністю. 

3) втрачені префікси. Деякі префікси, в основному ті, що сполучалися 
з номінальними базами, в період Койне вийшли з ужитку, серед них: ἀρι-, ἐρι-, 
ζα-, δα-, βρι -. Це також префікс νη-, який не був продуктивним навіть у ДГ: 
νήπιος “нерозумний, котрий не говорить”, νηνεμία “спокій, штиль”, залишився 
лише у слові νήπιο “дитина, немовля”.  

4) запозичені префікси. Лише префікс καρα- зі значенням “дуже”, на 
основі різних даних, є запозиченим з турецької мови: καρα-τσεκάρω – 

“перевіряти дуже ретельно”, καρα-τέλεια “надто чудово”. 
5) нові префікси чи префіксоїди. Сюди відносяться одиниці, які 

з'явились на основі переосмислення вже існуючих у мові слів чи їх елементів. 
Цей процес у НГ відбувається у таких випадках: 

а) творення префіксів на основі граматичних елементів. Наприклад, 
префікс ξε- трактується як поєднання прийменника εκ “з” та аугмента -ε-, який 
додавався до дієслівної основи при утворенні минулого часу (ξεκαθαρίζω 

“очищати, виясняти” < εξ-ε-καθάρισα) [Manolessou, Ralli 2015, p. 2050], у 
випадку префіксації й зараз ставиться всередині слова між префіксом і основою 
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(μετέβαλα < μεταβάλλω “змінювати”). 
Те саме стосується префікса ξανά (функціонує самостійно як прислівник), 

який утворився в результаті поєднання прийменників εξ й ανά у словах типу 
ξανακάνω “переробляти” (εξ - ανα - κάνω).  

б) творення префіксів на основі лексичних елементів. Цей процес 
характеризується утворенням префіксів на основі повноцінних лексичних 
одиниць (вони ж могли виступати в ролі першого компонента композитів), 
значення яких зазнало узагальнення чи звуження. Відповідні елементи можуть 
позначати підсилення ознаки і називаються префіксоїдами. Появу такого явища 
мовознавці [Славятинська 1996] зауважили ще у ДГ (наводячи композити типу 
πανάγαθος “чудовий, прекрасний” < πας “весь, всякий”, πολυπαίπαλος “дуже 
хитрий” < πολύ “багато”).  

Морфологічна зміна від складання до префіксації є поступовою, крім того 
існують проміжні стадії, які вказують на те, що межі між двома процесами не 
дуже чіткі. Основними критеріями такого процесу вважають: ресемантизацію, 
фонологічну ерозію (яка, однак, не є обов’язковою, і може як передувати зміні 
семантики, так і слідувати за нею), розширення морфологічної сполучуваності, 
збільшення продуктивності [Dimela, Ralli 2012]. 

У НГ до цього явища можна віднести перший компонент θεο- у словах 
θεόγυμνος – цілком голий, θεοδύναμος “дуже сильний’, θεόκλειστος “щільно 
закритий”, θεοσκοτεινός “абсолютно темний”. 

До префіксоїдів грецькі лінгвісти [Dimela, Melissaropoulou 2009, Ραλλή, 

Δημέλα 2010] зараховують такі елементи, як ακρο-(< άκρος), μωρο-(< μωρό), 

σ(ι)ο- (< ισιος) у низці НГ діалектів, наприклад: ακριοκόκκινος “трохи 
червоний”, μωροσκοτεινά “трохи темно”, σιόκαιρος “одного віку”.  

На основі аналізу особливостей префіксації у НГ мові (в напрямку до 
минулого) доходимо висновку, що грецька префіксальна деривація є тривалим, 
діахронічно стабільним, однак, морфологічним процесом; основні ж історичні 
зміни відбулися в основному через переосмислення існуючих у мові 
словотвірних елементів. 

Зібраний матеріал може бути корисним в подальших дослідженнях 
словотвірних особливостей грецької мови, як у синхронії так і діахронії, а 
також для робіт типологічного характеру на основі різних мовних систем.  
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У дослідженні викладено результати аналізу особливостей метафоричної 
вербалізації концепту КОХАННЯ на матеріалі текстів давньогрецьких ідилій 
Феокрита, Мосха і Біона. Дослідження особливостей репрезентації концепту 
КОХАННЯ на матеріалі давньогрецьких текстів становить особливий інтерес для 
дослідників, оскільки дозволяє певною мірою змоделювати лінгвоконцептосферу 
носіїв давньогрецької мови. Метафора у творах буколічних поетів відображає як 
загальну когніцію почуття кохання, так і власне авторську. У роботі 
представлено короткий огляд самого феномену кохання в Давній Греції через 
призму давньогрецької літератури, що беззаперечно вплинуло на творчість авторів 
ідилій. У результаті були виокремлені та проаналізовані основні моделі 
метафоричного перенесення, які використовувались для репрезентації концепту 
КОХАННЯ, за сферою-джерелом. Аналіз показав, що найпродуктивнішими з них є 
“кохання – хвороба”, “кохання – вогонь”, “кохання – божество” та “кохання – 

смакові / фізичні відчуття”. Особливості метафоричної репрезентації концепту 
КОХАННЯ зумовлені міфологічними уявленнями еллінів, філософською традицією 
та усталеними в давньогрецькій культурі звичаями. Концепт КОХАННЯ у трьох 
досліджуваних авторів представлений однаково, що дає нам підстави вважати, 
що Мосх та Біон творчо наслідували Феокрита. 

Ключові слова: давньогрецькі ідилії, концепт КОХАННЯ, метафорична 
модель, сфера-джерело, Феокрит, Мосх, Біон. 
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The study presents the results of the peculiarities’ analysis of the metaphorical 

verbalization of the concept LOVE based on the texts of Ancient Greek Theocritus, 

Moschus and Bion’s idylls. The study of the peculiarities of the representation of the 
concept LOVE on the material of Ancient Greek texts is of a particular interest to 

researchers, as it allows to to model the linguoconceptosphere of the Ancient Greek 

language speakers. The metaphor in the works of bucolic poets reflects both the general 

cognition of the feeling of love and the authors’ own cognition. The paper presents a brief 

overview of the phenomenon of love in Ancient Greece through the prism of Ancient 

Greek literature, which doubtlessly influenced the works of the idylls’ authors. As a 
result, the main models of metaphorical transference, which were used to represent the 

concept LOVE, were singled out and analysed by the source domain. The analysis showed 

that the most productive of them are: “love is disease”, “love is fire”, “love is deity” and 
“love is gustatory / physical perception”. Features of the metaphorical representation of 

the concept LOVE are caused by Greeks’ mythological ideas, the philosophical tradition 
and established in Ancient Greek culture customs. The concept LOVE in the three studied 

authors is presented in the same way, which gives us the reason to believe that Moschus 

and Bion creatively imitated Theocritus. 

Key words: Ancient Greek idylls, concept LOVE, metaphorical model, source 

domain, Theocritus, Moschus, Bion 
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В исследовании изложены результаты анализа особенностей 
метафорической вербализации концепта ЛЮБОВЬ на материале текстов 
древнегреческих идиллий Феокрита, Мосха и Биона. Исследование особенностей 
репрезентации концепта ЛЮБОВЬ на материале древнегреческих текстов 
представляет особый интерес для исследователей, поскольку позволяет в 
определенной степени смоделировать лингвоконцептосферу носителей 
древнегреческого языка. Метафора в произведениях буколических поэтов 
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отражает как всеобщую когницию чувства любви, так и собственно авторскую. В 
работе представлен краткий обзор самого феномена любви в Древней Греции 
сквозь призму древнегреческой литературы, что, безусловно повлияло на 
творчество авторов идиллий. В результате были выделены и проанализированы 
основные модели метафорического переноса, которые использовались для 
репрезентации концепта ЛЮБОВЬ, за сферой-источником. Анализ показал, что 
наиболее продуктивными из них являются “любовь – болезнь”, “любовь – огонь”, 
“любовь – божество” и “любовь – вкусовые / физические ощущения”. Особенности 
метафорической репрезентации концепта ЛЮБОВЬ обусловлены 
мифологическими представлениями эллинов, философской традицией и принятыми 
в древнегреческой культуре обычаями. Концепт ЛЮБОВЬ у трёх исследуемых 
авторов представлен одинаково, что дает нам основания полагать, что Мосх и 
Бион творчески подражали Феокриту. 

Ключевые слова: древнегреческие идиллии, концепт ЛЮБОВЬ, 
метафорическая модель, сфера-источник, Феокрит, Мосх, Бион. 
 

Вступ. У сучасних теоретичних дослідженнях з когнітології 
“метафора розглядається як одна з основних ментальних операцій, як спосіб 
пізнання, структурування і пояснення оточуючого нас світу. Метафора 
проникає в повсякденне життя, причому не тільки в мову, але також у 
мислення і дію. Наша повсякденна понятійна система, мовою якої ми 
думаємо і діємо, за своєю суттю метафорична” [Lakoff, Johnson 1980]. 
Метафори мотивовані когнітивно: люди не тільки говорять за допомогою 
метафор, вони мислять метафорами. Мовні висловлювання в такому разі 
відображають реальні концептуальні зв’язки в нашій свідомості. 
Концептуальна метафора функціонує шляхом проєктування ролей зі сфери-

джерела на сферу-мішень. Когнітивна метафора – більше, ніж просто троп. 
Це відображення людської когніції певного поняття та метафорична 
вербалізація концепту.  

Людське мислення за своєю природою метафоричне: іноді ми самі не 
помічаємо, як говоримо метафорами. У літературному творі метафори 
виступають надзвичайно цінним матеріалом для аналізу, адже автори 
подають у вигляді метафор експліцитну та імпліцитну інформацію щодо 
того, як певне явище чи поняття розуміється загалом (конвенційна 
метафора) або у їх власному, особистому сприйнятті (креативна або 
індивідуально-авторська метафора). 

Зважаючи на те, що “концепт ‘кохання’ ... відтворює у мовній 
свідомості багатовіковий досвід інтроспекції етносу у вигляді 
універсальних та етноспецифічних уявлень про це почуття” [Форманова, 
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с. 216], а “вербальне вираження почуття ‘кохання’ пов’язано із 
соціокультурними нормами суспільства” [Форманова, с. 217], дослідження 
особливостей метафоричної репрезентації концепту КОХАННЯ на 
матеріалі давньогрецьких текстів становить особливий інтерес для 
дослідників, оскільки дозволяє певною мірою змоделювати 
лінгвоконцептосферу носіїв давньогрецької мови. Однак методи та 
розробки когнітивної лінгвістики не були широко застосовані щодо 
античних творів, що і зумовлює актуальність даної роботи.  

Метою дослідження є здійснити вибірку метафор, які вербалізують 
концепт КОХАННЯ, із текстів ідилій трьох давньогрецьких поетів – 

Феокрита, Мосха та Біона, визначити та класифікувати основні моделі 
метафоричного перенесення, які використовувались для репрезентації 
концепту КОХАННЯ.  

Об’єктом дослідження виступають метафори, що вербалізують 
концепт КОХАННЯ, в ідиліях Феокрита, Мосха і Біона. Предмет – основні 
моделі метафоричного перенесення, які використовувались для 
репрезентації концепту КОХАННЯ в текстах ідилій Феокрита, Мосха та 
Біона. Матеріалом дослідження послугували всі ідилії Феокрита (30 ідилій) 
та збережені (подекуди фрагментарно) ідилії Мосха (4 ідилії) та Біона (2 
ідилії). 

Виклад основного матеріалу дослідження. Кохання у Давній Греції 
– особливе явище. Безумовно, попередній досвід осмислення цього поняття 
на різних рівнях знайшов своє відображення у творчості буколічних поетів. 
Диференціація синонімічних понять – лексикоряд на позначення “кохання” 
(наприклад, ἡ φιλία, ἡ στοργή, ἡ ἀγάπη, ὁ ἔρος) – свідчить про те, що кохання 
завжди відігравало особливу роль у житті стародавніх греків. Так, 
В. Е. Туренко зазначає: “Давньогрецька мова, як жодна інша з європейських 
мов, надзвичайно багата на ‘слова любові’. Кожне з них має специфічні 
конотації, фундаментальні особливості, які властиві саме йому. 
Багатоманітність значень та конотацій кожного з них ще з давніх-давен 
привертало увагу дослідників та мислителів” [Туренко 2014, с. 82]. 

Водночас, давньогрецька мова багата і на метафори, що вербалізують 
концепт КОХАННЯ. Аналіз текстів ідилій Феокрита, Мосха та Біона 
дозволив виокремити основні моделі метафоричного перенесення, 
використовувані для репрезентації концепту КОХАННЯ, за сферою-

джерелом. 
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Найпродуктивнішою моделлю метафоричного перенесення є “кохання 
– страждання”. Таке сприйняття кохання загалом є надзвичайно 
характерним для світосприйняття еллінів. Багатогранна давньогрецька 
лексема “πάθος” у любовному дискурсі часто має значення не тільки 
пристрасті, але й страждання. Вже згаданий вище сучасний вчений 
В. Е. Туренко визначає “багатостраждальність як атрибут любові”: “Проте, 
незважаючи на увесь той біль, рани та муки, які несе с собою Ерот, а 
відповідно переживає особистість від предмету любові, філософи завжди в 
цьому вбачали і позитивний вектор. Так, ще у ‘Федрі’ Платон зазначає, що 
любов (ерос) є лікарем, в тому сенсі, що саме вона виліковує усі найбільші 
страждання в людині” [Туренко 2017, с. 43]. Німецький філософ Г. Гегель 
наголошує, що “ті зруйновані надії, взагалі та закоханість, ті безмежні 
страждання, які відчуває той, хто любить, те безмежне щастя та блаженство, 
яке він собі уявляє, викликає не сам собою всезагальний інтерес, а дещо 
таке, що стосується тільки його одного” [Гегель 1969, с. 276]. 

Ідея про кохання як про страждання, була настільки закорінена у 
свідомості греків, що Феокрит присвятив їй цілу ідилію – найкоротшу свою 
ідилію ХІХ, яка сама виступає метафорою: 

τὸν κλέπταν πότ᾽ ῎Ερωτα κακὰ κέντασε μέλισσα 

κηρίον ἐκ σίμβλων συλεύμενον, ἄκρα δὲ χειρῶν 

δάκτυλα πάνθ᾽ ὑπένυξεν. ὁ δ᾽ ἄλγεε καὶ χέρ᾽ ἐφύση 

καὶ τὰν γᾶν ἐπάταξε καὶ ἅλατο, τᾷ δ᾽ ᾿Αφροδίτᾳ 

5δεῖξεν τὰν ὀδύναν καὶ μέμφετο, ὅττί γε τυτθὸν 

θηρίον ἐστὶ μέλισσα καὶ ἁλίκα τραύματα ποιεῖ. 
χἁ μάτηρ γελάσασα: τί δ᾽; οὐκ ἴσος ἐσσὶ μελίσσαις; 
ὡς τυτθὸς μὲν ἔφυς, τὰ δὲ τραύματα χἁλίκα ποιεῖς. 

(Theoc. 19) 

Якось злодюжку-Ерота сердита бджола укусила. 
Стільник із вулика крав, а вона йому пальчик на ручці  
Боляче вжалила враз. Він від болі на ручку подув ту.  
Ніжками тупав об землю і стрибав; пізніш Афродіті 
Ранки свої показав і жалівся: «Хоч звір цей маленький –  

Бджілка оця невеличка, а рани страшні поробила». 
Мати сміється його: «А ти сам не така хіба бджілка? 

Крихітка також і ти, але ж рани тяжкі ти наносиш!» 

(переклад наш – А. Л.) 
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Тут Ерот представлений в образі бджілки, подібно як у Сапфо Ерот – 

змій (своєю чергою ці метафори є зооморфними). Кохання у 
світосприйнятті давніх греків було тим явищем, яке супроводжувалося 
фізичними стражданнями закоханого: 

πᾶσα μὲν ἐψύχθην χιόνος πλέον, ἐν δὲ μετώπῳ 

ἱδρώς μευ κοχύδεσκεν ἴσον νοτίαισιν ἐέρσαις, 
οὐδέ τι φωνᾶσαι δυνάμαν, οὐδ᾽ ὅσσον ἐν ὕπνῳ 

κνυζεῦνται φωνεῦντα φίλαν ποτὶ ματέρα τέκνα: 
ἀλλ᾽ ἐπάγην δαγῦδι καλὸν χρόα πάντοθεν ἴσα. 

(Theoc. 2, 106-110) 

Вся охолонула більше за сніг, а на лобі 
у мене піт рясно тік, побідний вологій росі, 
чути ніщо не могла, навіть те, що у сні 
діти почують, як матір миленька шепоче: 

всюди облущилась я, точно як воскова лялька. 
(переклад наш – А. Л.) 

Ця метафорична модель подібна до іншої – “кохання – хвороба”: ῎Ωιαι 
τῶ χαλεπῶ καἰνομόρω τῶδε νοσήματος: τετορταῖος ἔχει, παιδὸς ἔρως, μῆνά με 
δεύτερον (Theoc. 30, 1–2) хворобою тяжкою та смертельною уражений; 
любов до хлопця – це гарячка, місяць другий вже (переклад наш – А. Л.). 
Поширеність цієї метафоричної моделі пов’язана з тим, що, як зазначає 
О. В. Івашків-Ващук, таке уявлення про кохання загалом характерне для 
елліністичного періоду [Ivashkiv-Vashchuk 2014]. 

Дуже часто кохання трактується як безумство. “Безумство – той 
симптом, який найбільше асоціюється з коханням у сприйнятті 
елліністичної філософії” [Samson 2013, p. 239]. В ідиліях метафори, які 
репрезентують концепт КОХАННЯ як безумство, мають своє філософське 
підґрунтя. Герої ідилій часто доводять закоханих до божевілля: ἐμὲ δ᾽ ἁ 

χαρίεσσα Κυνίσκα ὑβρίσδει: λασῶ δὲ μανείς ποκα, θρὶξ ἀνὰ μέσσον (Theoc. 14, 
8–9) Кініска гарненька мене зневажає: дійду до безумства, поки я – на пів 
волосині (переклад наш – А. Л.). 

“Для давніх греків, Ерот, а, відповідно, любов привносить шаленство 
в людське буття, причому воно проявляється по-різному – від несприйняття 
думок оточуючих, близьких про предмет любові до безумних вчинків, які 
близькі до злочинів та аморальних вчинків” [Туренко 2018, с. 63]. Так, в 
ідилії ІІ, яка має назву “Чаклунки”, нещасна страждає від нерозділеної 
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любові та використовує чари з метою повернути коханого. Вона закликає 
покровительок ночі та чаклунок Селену й Гекату, вимовляє певний 
сакральний текст під час приготування зілля. 

Метафорична модель “кохання – ліки / отрута” також представлена в 
ідиліях. Давньогрецька лексема φάρμακον одночасно означає як ліки, так і 
отруту. В ідилії ІІ чаклунка варить приворотне зілля (φίλτρον, у корені якого 
уже закладена його функція – давати кохання): ᾷ μοι ταὶ δάφναι; φέρε 
Θεστυλί: πᾷ δὲ τὰ φίλτρα; (Theoc. 2, 1) де в мене лаври? Неси, Фестілідо! Де 
ж зілля кохання? (переклад наш – А. Л.). Цікаво, що в ботанічній 
номенклатурі φίλτρον – дикий пастернак – рослина, яка вважалася сильним 
афродизіаком. В ідилії Мосха знаходимо таку метафору зі словом 
“φάρμακον”: κακὸν τὸ φίλημα, τὰ χείλεα φάρμακον ἐντί (Moschus, Eros 
Drapeta, 27) поцілунок лихий, у вустах – отрута (переклад наш – А. Л.). 
Подібні метафори наштовхують на роздуми щодо ролі медицини в аспекті 
любові. З цього приводу В. П. Шестаков, зокрема, зазначає: “Теорія 
пристрастей, що розвивалася епікуреїзмом, ґрунтувалася багато в чому на 
висновках і приписах медицини. У будь-якому разі медичні трактати досить 
багато уваги приділяли опису сексуальної фізіології. Правда, медицина того 
часу включала в себе і натурфілософські ідеї, і етичні приписи, і 
психологічні спостереження. Все це дає можливість розглядати античні 
медичні трактати в загальному контексті античного еросу” [Шестаков 2011, 
с. 30]. Американська вчена Л. Семсон стверджує: “Кохання має багато 
симптомів, як і хвороба (лихоманка, безумство, непритомність, психічні 
розлади, безсоння). Моніка Сіріно, вивчаючи прогрес концепту еротичної 
хвороби у різних літературних жанрах, відзначає, що це той простір, де 
поетична мова зустрічається з медичною термінологією. Стає зрозумілим, 
що автори праць з медицини були знайомі із поетичними творами. Поезія 
була джерелом для лікарів, і не навпаки” [Samson 2013, p. 209]. Відповідно, 
можемо стверджувати, що давньогрецькі ідилії, окрім усього іншого, були 
ще й джерелом для медичних трактатів. Детальні описи симптомів 
страждання закоханих разом із описами ліків (особливо з розумінням того, 
що буколічні поети використовували величезну кількість лексем флори і 
фауни, а ліки в античності були на основі трав), стали базисом для праць та 
практик з медицини. 

У контексті ліків від кохання важливе місце посідає пісня. Чому ж 
герої ідилій постійно співають та влаштовують пісенні агони? Окрім 
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естетичної та культурологічної складової, маємо також наголосити і на 
терапевтичному ефекті: “Пісня може бути терапевтичною у два способи: 
1) вона може бути використана для того, щоб переконати коханого 
повернутися до закоханого; 2) акт складання поезії може мати тимчасовий 
лікувальний ефект на співаків” [Samson 2013, p. 337]. У своєму дослідженні 
Едвін Култер Вард доводить, що саме мистецтво (поезію, пісню) Феокрит 
вважає найкращим засобом від хвороби-кохання [Ward, p. 53]. У 
давньогрецькій свідомості концепт КОХАННЯ як пісні є винятковим. В 
ідиліях прослідковується кореляція понять “кохати” – “співати”: ἔσβεσε 
λαμπάδα πᾶσαν ἐπὶ φλιαῖς Ὑμέναιος, καὶ στέφος ἐξεπέτασσε γαμήλιον: οὐκέτι δ̓ 
Ὑμήν, Ὑμὴν οὐκέτ̓ ἀείδει ἑὸν μέλος (Bion, Epitaphius Adonis, 87–89) тут 
Гіменей погасив усі лампи біля порогу, і весільний вінок розкремсав: більше 
Гімен, ох, Гімен не співає вже пісні своєї (переклад наш – А. Л.). 

Використання цієї метафори у творах давньогрецьких поетів викликає 
найбільший інтерес дослідників. Адже вона є авторським новаторством.  

Досить поширеною є метафорична модель “кохання – вогонь”. 
Безумовно, попередній досвід вивчення та осмислення концепту КОХАННЯ 
у філософській парадигмі відобразився у творчості буколічних поетів 
(філософія Платона, Аристотеля, епікурейців, стоїків). Геракліт, один із 
натурфілософів, вважав, що все складається з вогню. Відтак, ця 
концептуальна метафора також є загальновідомою та глибоко закоріненою 
у свідомості греків. Слова зі значеннями розтанути, горіти, палати тощо 
надзвичайно часто вживаються метафорично, коли йдеться про кохання: 
αὔτως ἡμίφλεκτον: ῎Ερως δ᾽ ἄρα καὶ Λιπαραίω πολλάκις ῾Ηφαίστοιο σέλας 
φλογερώτερον αἴθει (Theoc. 2, 133–134) я сам напів спалений: Ерос розпалює 
полум’я, що горить яскравіше, ніж на Ліпарі в Гефеста (переклад наш – 

А. Л.).  
Це також пов’язано з міфологічними уявленнями про Ероса, який 

стріляє вогняною стрілою та розпалює серця закоханим. 
Цікавими в контексті аналізу метафоричної репрезентації концепту 

КОХАННЯ є зооморфні метафори. Специфіка жанру практично вимагає 
вживання такого роду метафор, адже герої ідилій практично постійно 
перебувають на лоні природи в оточенні різних представників фауни, до 
яких вони і самі починають себе прирівнювати. Це дає нам підстави 
говорити про таку метафоричну модель, як “закохані – тварини” з 
позитивною конотацією: Σιμιχίδᾳ μὲν ῎Ερωτες ἐπέπταρον: ἦ γὰρ ὁ δειλὸς 
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τόσσον ἐρᾷ Μυρτοῦς, ὅσον εἴαρος αἶγες ἐρᾶντι (Theoc. 7, 96–97) на Сіміхіда 
чхнули Ероти: Мірто так кохає він, як кози закохуються на весні (переклад 
наш – А. Л.).  

Представники анімалістичного світу часто ставали об’єктами 
метафоризації. Зоометафори репрезентують менталітет та мовну картину 
світу еллінів. Часто саме тваринні метаморфози зустрічаються в 
антропогонічних та тотемічних міфах. Прикладом подібних є міф про появу 
мірмідонян (Μυρμῐδόνες). Вони з’явилися від мурах (μύρμηξ), яких Зевс на 
прохання царя Еака перетворив на людей, після чуми, що скосила його 
царство на острові Егіна. Аналогічно кентаври (Κένταυρος) за однією із 
версій були кочовим народом. Із певних причин вони були названі 
“убивцями биків” (κεντέω та ταῦρος). На думку американської дослідниці 
Л. Семсон, “Анімалістичні метафори вказують аудиторії, що їх [персонажів 
ідилій] привабливість один до одного є суто фізичною, і що вони просто 
діють за їх тваринною природою” [Samson 2013, p. 326]. Тобто таке 
метафоричне перенесення є свідченням вульгарного і тваринного бажання. 
Однак аналіз анімалістичних метафор в ідиліях дає підстави триматися 
дещо іншої точки зору. Як було зазначено раніше, філософія – точніше, 
саме натурфілософія – вплинула на творчість Феокрита, Мосха та Біона. 
Тому поети рясно прикрасили ідилії натурфілософськими описами кохання, 
і в їх свідомості таке першопочаткове кохання, нехай навіть і дещо 
примітивне, все ж має високий коефіцієнт істинності, оскільки воно не 
заангажоване і не втиснуте в рамки моральності та стриманості, навіяні 
цивілізацією. Тому герої ідилій повсякчас прагнуть перетворитися на биків 
чи кіз: ᾡπόλος ὅκκ᾽ ἐσορῇ τὰς μηκάδας οἷα βατεῦνται, τάκεται ὀφθαλμώς, ὅτι 
οὐ τράγος αὐτὸς ἔγεντο (Theoc. 1, 87–88) як вони мекали-грали дививсь 
козопас, і очі страждали від того, що він не козлом народився (переклад 
наш – А. Л.). А бажання сільських мешканців ототожнитися із тваринами 
зумовлено ідеєю існування тварин як первісної, більш простої та істинної 
форми життя. 

Як казав О. Ф. Лосєв, давньогрецька література виросла на основі 
міфології [Лосев 2005]. Саме міфологічними уявленнями давніх греків 
зумовлене формування метафоричної моделі “кохання – божество”: οὐ 

φεύγεις τὸν ῎Ερωτα, τὸν οὐ φύγε παρθένος ἄλλη (Theoc. 27, 19) Ти не втечеш 
від Ерота, його не уникла й інша дівчина (переклад наш – А. Л.). 
Найчастіше саме ім’я Афродіти чи Ероса вживається у якості найменування 
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кохання, причому радше з негативною конотацією: τὰν δ᾽ ἄρα χὡ Δάφνις 
ποταμείβετο: ‘Κύπρι βαρεῖα, Κύπρι νεμεσσατά, Κύπρι θνατοῖσιν ἀπεχθής 
(Theoc. 1, 100–101) Дафніс їй так відповів: О, жорстока та гнівна 
Кипридо, смертним ти геть ненависна! (переклад наш – А. Л.); або νῦν 
ἔγνων τὸν ῎Ερωτα: βαρὺς θεός (Theoc. 3, 15) зараз пізнав я Ерота: 
жорстокий він бог (переклад наш – А. Л.). 

Досить потужно представлена метафорична модель “кохання – 

смакові / фізичні відчуття”. В ідиліях використовуються смакові метафори: 
кохання представляється як солодке (γλυκερός, γλυκύς, ἡδύς / ἁδύς), 
порівнюється з медом: ἅδιον ἐν τὤντρῳ παρ᾽ ἐμὶν τὰν νύκτα διαξεῖς (Theoc. 11, 
44) більш солодко зі мною в печері ти ніч проведеш (переклад наш – А. Л.). 
Особливої уваги заслуговують одоративні метафори. Буколічні поети – це 
автори, які дають нам відчути кохання на смак і запах. Вони передають 
аромат геть усього: і свіжого сиру, і молодої трави, і запашного кубка, і 
навіть грудей коханої. Переважна більшість – із позитивною конотацією, 
однак зафіксовані деякі приклади з негативною. Смакові та одоративні 
метафори демонструють, як відображений концепт КОХАННЯ у 
лінгвоконцептосфері давніх греків на рівні відчуттів. 

В ідиліях також знаходимо дихотомію “кохання – ненависть”, однак 
між цими поняттями дуже часто стираються межі. Певне ототожнення цих 
понять зумовлене тим, що вони однаково сильні. Таке осмислення концепту 
КОХАННЯ чудово відображене, зокрема, у творчості Овідія в одному із 
найвідоміших його віршів: Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris. / 

Nescio, sed fieri sentio et excrucior. 

Яке все ж почуття бере гору? Вочевидь, часто ми і самі того не 
знаємо. А ця ідея була закладена ще в часи античності. Зокрема, в ідилії 
Мосха знаходимо такі рядки: ὅσσον γὰρ τήνων τις ἐμίσεε τὸν φιλέοντα, τόσσον 
ὁμῶς φιλέων ἠχθαίρετο, πάσχε δ̓ ἃ ποίει (Moschus, Fragmenta, II, 5–6) і 
настільки ненавидів кожен із них закоханого, стільки водночас був сам 
ненависний коханому; так за заслуги страждав (переклад наш – А. Л.). 

Серед метафор, які використовуються у ідиліях для репрезентації 
концепту КОХАННЯ, варто також виокремити групу метафор символу чи 
знаку. Цей тип метафори сформувався у контексті конкретних звичаїв та 
традицій у Давній Греції, що пов’язані з вираженням почуття кохання або зі 
шлюбом / весіллям. Ідеться, зокрема, про такі символічні об’єкти, як голуб, 
яблука, вінки, дівочий пояс, прикрашання дверей дому коханої. Відомо, що 
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існував такий звичай, описаний в епіграмі філософа Платона: юнак кидав 
під ноги дівчині, яка йому подобається, яблуко; якщо дівчина піднімала 
яблуко, це означало її згоду, схвальне ставлення до юнака. У свою чергу це 
пов’язано з тим, що яблуко, як і голуб із трояндою, були символами 
Афродіти. Тому вислови зі значенням “прийти до дівчини з яблуками” або 
“подарувати коханій голубку” вживалися метафорично і означали 
“залицятися до дівчини”, “бажати кохання”. Аналогічно трактувався й 
інший жест, зумовлений традиціями: прикрашати квітами двері будинку 
коханої. В ідиліях знаходимо такі приклади: βάλλει καὶ μάλοισι τὸν αἰπόλον ἁ 

Κλεαρίστα τὰς αἶγας παρελᾶντα καὶ ἁδύ τι ποππυλιάσδει (Theoc. 5, 88–89) 

яблука у козопаса Клеаріста кидає, вигнавши кіз, і солодко свище на сопілці 
(переклад наш – А. Л.); κἠγὼ μὲν δωσῶ τᾷ παρθένῳ αὐτίκα φάσσαν (Theoc. 5, 
96) скоро дівчині і я принесу голубку (переклад наш – А. Л.); τὼς αὐλὼς μὲν 
ἔχοισα καὶ ἢ ῥόδον ἢ μᾶλον τύ (Theoc. 10, 34) ти б мала від мене флейту, 
троянду або яблуко (переклад наш – А. Л.); λῦσε δέ οἱ μίτρην (Moschus, 
Europa, 164) розв’язав їй пояс дівочий (переклад наш – А. Л.). Отже, як 
бачимо, конкретні жести та символи замінювали зізнання у коханні. Вжиті у 
переносному значенні фрази відповідають давньогрецькому 
світосприйняттю та зумовлені усталеними традиціями. 

Висновки та перспективи подальших розвідок. Відповідно до 
результатів розвідки, наголосимо, що когнітивні метафори в ідиліях 
відображають глибинний рівень пізнання (когніції) та перцепції кохання 
еллінами, які корелюють із їхньою культурою та міфологічними 
уявленнями. Найпродуктивнішою моделлю метафоричного перенесення є 
“кохання – страждання”. Саме таке розуміння кохання було характерним 
для світосприйняття давніх греків, особливо для елліністичного періоду. 
Яскраво представлена метафорична модель “кохання – хвороба” 
використовувалася також у творах попередників, наприклад, у поезіях 
Сапфо. Ще одна іпостась кохання – безумство. Ця метафорична модель 
також має відголоски з минулого, адже, на думку греків, все, що дається 
богами (кохання, як і поетичний дар) супроводжується конкретним 
піднесеним станом – станом безумства. Відповідно до метафоричної моделі 
“кохання – вогонь”, слова зі значеннями розтанути, горіти, палати тощо 
надзвичайно часто вживаються метафорично, коли йдеться про кохання. 
Міфологічними уявленнями давніх греків зумовлене формування 
метафоричної моделі “кохання – божество”. Найчастіше саме ім’я Афродіти 
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чи Ероса вживається у якості найменування кохання, причому радше з 
негативною конотацією. Метафорична модель “закохані – тварини” має 
позитивну конотацію. Смакові та одоративні метафори в ідиліях 
демонструють, як реалізовано концепт кохання у лінгвоконцептосфері 
давніх греків на рівні відчуттів. Поширеною є також метафора символу чи 
знаку, яка сформувалася у контексті конкретних звичаїв та традицій, 
пов’язаних із вираженням почуття кохання або зі шлюбом / весіллям у 
Давній Греції.  

Аналіз ідилій показав, що Мосх та Біон наслідували стиль Феокрита, 
засновника жанру. Ймовірно, якби не збереглися свідчення про авторство 
тих чи інших ідилій, можна було б вважати, що у них один автор. Ідилії 
трьох авторів неначе формують «буколічний континуум». Зокрема, існують 
деякі пасажі, які є творчим наслідуванням іншого автора. Наприклад, ідилія 
І Феокрита знаменита описом пахучого, ароматного кубку, яким був 
нагороджений Тірсіс, отримавши перемогу в пісенному агоні. Схожий опис 
кубку знаходимо в ідилії «Європа» Мосха. 

Перспективи дослідження вбачаємо у вивченні метафор, що  

вербалізують концепт КОХАННЯ, на базі творів давньоримської літератури 
задля подальшого типологічно-порівняльного аналізу. 
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Давньогрецькі трагедії для сучасних читачів залишаються не тільки 
джерелом естетичної насолоди, але й предметом різновекторних досліджень, 
представляють цікавий мовний матеріал, зокрема з історії формування сучасної 
наукової термінології, визначення джерел і способів термінологічної номінації. 
Об’єктом нашого діахронічного дослідження ми обрали термін πάθος (патос, 
пафос), який має складну семантичну структуру і виразну емоційну конотацію як 
позитивну, так і негативну. Витоки такої конотації вказують на існуючий зв'язок 
поняття “патос” з грецькою трагедією, на що першим звернув увагу ще Арістотель 
у трактаті “Поетика”. Він також використовував цей термін у іншому своєму 
творі “Риторика”, проте не у негативному значенні “страждання”, як у першому 
випадку, а у позитивному, апелюючи до емоцій як обов’язкової складової будь-якої 
промови. У нашому дослідженні ми намагалися визначити мотивацію і причини 
переходу терміна “патос” (структурний компонент давньогрецької трагедії, 
риторичного засіб) у мову сучасної медицини (терміноелементи пато-, -патія,  
-патичний) та шляхи його семантичної трансформації. На матеріалі давньогрецької 
трагедії Еврипіда “Вакханки” ми проаналізували поняття “патос” на рівні дій, що 
викликають стан емоційного напруження, та на рівні вербальному, дослідивши 
лексеми, що передають цей стан. Ми з’ясували, що культурологічна складова 
семантичної трансформації терміна πάθος тісно пов’язана з культом бога Діоніса, 
який, здолавши сильні страждання, став для давніх греків символом оновлення і 
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відродження. Унікальна властивість воскресіння Діоніса мала викликати у глядачів 
відчуття катарсису – найважливішої емоційної складової грецької трагедії. У 
результаті проведеного дослідження нами було виокремлено найбільш емоційні 
ключові моменти трагедії “Вакханки”, де Еврипід відобразив сильні фізичні або 
моральні страждання героїв, що мали спонукати глядачів i читачів до 
співпереживання та підводити до стану катарсису. Лінгвістичний аналіз цих уривків 
з трагедії дозволив нам зробити висновок про те, що джерело метафоризації 
медичних терміноелементів (пато-, -патія, -патичний) закорінене у грецькій трагедії 
і вказує на яскраву лінгвокультурологічну паралель з міфологічним комплексом, що 
описує життя і страждання, смерть і відродження грецького бога Діоніса. 

Ключові слова: патос, трагедія, страждання, Діоніс, Еврипід. 
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Ancient Greek tragedies remain not only a source of aesthetic pleasure for modern 

readers, but also the subject of multi-vector research, and represent an interesting linguistic 

material at the same time. In particular, on the history of the formation of modern scientific 

terminology, the definition of sources and methods of terminological nomination. We have 

chosen the term πάθος (pathos) as the object of our diachronic research, which has a 

complex semantic structure and an expressive emotional connotation. The origins of the 

connotation point to the existing connection between pathos and Greek tragedy, which was 

first noticed by the philosopher Aristotle in his treatise Poetics. He also used this term in his 

other work "Rhetoric", no longer in the negative meaning of "suffering", as in the first case, 

but in the positive meaning of "emotionality", appealing to emotions as an obligatory 

component of any orator's speech. In our study, we tried to determine the motivation and 

reasons for the transition of the term “pathos” from the sphere of literature and philosophy 

(a structural component of Greek tragedy, a rhetorical means) into the language of modern 

medicine (the word-forming elements patho-, -pathicity, -pathic) and the ways of its 

semantic transformation. Based on the material of ancient Greek tragedy of Euripides 

"Bacchae", we analyzed the concept of "pathos" at the level of actions that cause a camp of 
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emotional stress, as well as at the verbal level, examining the lexemes that convey this state. 

We have determined that the culturological component of these mantic transformations of 

the term πάθος is closely related to the cult of the god Dionysus, who, having endured severe 

suffering, became for the ancient Greeks a symbol of renewal and rebirth. The unique 

feature of the resurrection of Dionysus evoked in the audience a feeling of catharsis – one of 

the most important emotional components of Greek tragedy. As a result of our research, we 

have identified the key moments of the tragedy "Bacchae", where Euripides described strong 

physical and mental suffering of the heroes, which were supposed to evoke empathy in 

viewers or readers and bring them closer to a state of catharsis. Linguistic analysis of these 

fragments helped us to conclude that the source of metaphorization of medical terminology 

(patho-, -pathic) is associated with Greek tragedy and indicates the existence of a 

linguocultural parallel with the mythological complex describing life and suffering, death 

and rebirth of the Greek god Dionysus. 

Keywords: pathos, tragedy, suffering, Dionysus, Euripides. 
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Древнегреческие трагедии для современных читателей остаются не только 
источником эстетического наслаждения, но и предметом разновекторных 
исследований, представляют интересный языковой материал, в частности по 
истории формирования современной научной терминологии, служат для определения 
источников и способов терминологической номинации. Объектом нашого 
диахронического исследования мы избрали термин πάθος (патос, пафос), который 
имеет сложную семантическую структуру и выразительную эмоциональную 
коннотацию. Истоки коннотации указывают на существующую связь понятия 
“патос” с греческой трагедией, на что первым обратил внимание еще философ 
Аристотель в трактате “Поэтика”. Он также использовал этот термин в другом 
своём произведении “Риторика”, однако уже не в негативном значении 
“страдание”, как в первом случае, а в позитивном – “эмоциональность”, апеллируя к 
эмоциям как к обязательной составляющей любого выступления оратора. В нашем 
исследовании мы попытались определить мотивацию и причины перехода термина 
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“патос” из сферы литературы и философии (структурный компонент греческой 
трагедии, риторическое средство) в язык современной медицины (терминоэлементы 
пато-, -патия, -патический) и пути его семантической трансформации. На 
материале древнегреческой трагедии Эврипида“Вакханки”мы проанализировали 
понятие “патос” на уровне действий, вызывающих состояние эмоционального 
напряжения, а также на вербальном уровне, исследовав лексемы, передающие это 
состояние. Мы определили, что культурологическая составляющая семантической 
трансформации термина πάθος тесно связана с культом бога Диониса, который, 
пережив сильные страдания, стал для древних греков символом обновления и 
возрождения. Уникальная особенность воскресения Диониса вызывала у зрителей 
ощущение катарсиса – одну из самых важных эмоциональных составляющих 
греческой трагедии. В результате проведенного исследования нами были выделены 
ключевые моменты трагедии “Вакханки”, где Эврипид описал сильные физические и 
моральные страдания героев, которые должны были вызвать у зрителей и 
читателей сопереживание, приблизить их к состоянию катарсиса. Лингвистический 
анализ этих фрагментов помог нам сделать вывод о том, что источник 
метафоризации медицинских терминоэлементов (пато-, -патия, -патический) связан 
с греческой трагедией и свидетельствует о существовании 
лингвокультурологической параллели с мифологическим комплексом, описывающим 
жизнь и страдания, смерть и возрождение греческого бога Диониса. 

Ключевые слова: пафос, трагедия, страдания, Дионис, Эврипид. 
 

Вступ. Термін πάθος, уведений у науковий обіг Арiстотелем у трактаті 
“Поетика”, і сьогодні привертає до себе увагу філософів, філологів, істориків 
через складність і суперечність його розуміння. Усвідомлюючи 
неоднозначність філософської інтерпретації терміна “патос” і дискусії стосовно 
його визначення, ми обрали для дослідження тільки одне з його значень, а саме 
“страждання”. Нас зацікавила семантична ґенеза риторичного терміна та його 
метафоричне використання у медичній термінології у вузькоспеціалізованому 
значенні “хвороба”, наприклад, такі терміни як «патологія», «патогенез» та ін.  

В українській лінгвістиці ця тема не знайшла ґрунтовного наукового 
опрацювання, тому у своїх пошуках ми послуговувалися доробком російських 
учених В’ячеслава Іванова “Діоніс і прадіонісійство” і М. Гаспарова 
“Сюжетоскладання грецької трагедії”, де було проаналізувано зв'язок між 
культом бога Діоніса і виникненням грецької трагедії; монографією 

французької дослідниці Ніколь Лоро “Голос жалоби: есей про грецьку 
трагедію” (“The Mourning Voice: An Essay on Greek Tragedy”), сфокусованої на 
визначенні емоційної складової πάθος як структурного елемента грецької 
трагедії, а також роботою американської дослідниці Дани Мунтеану 
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“Трагедійний патос: Співчуття і страх у грецькій філософії і трагедії” (“Tragic 
Pathos: Pity and Fear in Greek Philosophy and Tragedy”), де проаналізовано 
емоційну складову поняття “патос” у філософії і драматургії.  

Актуальність роботи зумовлена відсутністю в українській лінгвістиці 
комплексного дослідження з історії розвитку медичної термінології, до складу 
якої увійшов термін «патос», з урахуванням процесів семантичної генези та 
поступової медикалізації різногалузевих термінів греко-латинського 
походження, сформованих ще за часів античності. 

Наукова новизна дослідження полягає в інтерпретації патосу як 
структурного елементу трагедії, який втілюється на дієвому і мовному рівнях з 
метою створення особливого сугестивного впливу на глядача і досягнення 
стану катарсису.  

 Об’єктом дослідження ми обрали як вербальні, так і невербальні засоби 
втілення дієвого та емоційного стану πάθος, схарактеризованого Арістотелем у 
трактаті “Поетика”, предметом – лексику на позначення патосу та епізоди з 
розгортанням патосу у сюжеті трагедії “Вакханки” Еврипіда.  

Відповідно до об’єкта дослідження, ми застосували такі методи: 
описовий, порівняльно-зіставний, методи інтертекстуального, компонентного і 
лінгвокультурологічного аналізу. 

Мета дослідження – проаналізувати засоби втілення складного поняття 
πάθος у двох аспектах: 1) як дію, що спричиняє страждання, 2) як емоційну 
реакцію на вчинки (дії) героїв трагедії “Вакханки” Еврипіда.  

Завдання: 
1. Визначити найбільш емоційно напружені сцени (епізоди) трагедії 

“Вакханки” грецького драматурга Еврипіда. 
2. Проаналізувати засоби передачі поняття πάθος на вербальному рівні в 

оригінальному грецькому тексті та в українському перекладі. 
Матеріал дослідження – оригінальний текст трагедії Еврипіда 

“Вакханки” та його український переклад Андрія Содомори. 
Арістотель у трактаті “Поетика” підкреслює зв’язок між поняттям 

“патос” і жанром трагедії, наголошує на розумінні його міфологічної основи та 
приналежності до культових дій. Такий трагедійний патос, на думку 
Арістотеля, охоплює не тільки поняття “страждання і болю” (гр. πάθος και 
άλγος), але також емоційні реакції на ці подразники: співчуття і страх, через які 
глядач і читач досягають відчуття катарсису і цим позбавляються негативних 
емоцій. 
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Патос, згідно з визначенням Арістотеля, можна вважати найбільш 
напруженим та емоційно виразним елементом грецької трагедії, розгортання 
кульмінації якого ми можемо спостерігати у тексті трагедії Еврипіда 
“Вакханки”. Патос має фундаментальне значення, адже ми співпереживаємо 
головному героєві, відчуваємо його душевні муки, чим наближаємо себе до 
стану катарсису, що “вінчав” собою кожну грецьку трагедію. 

Французька дослідниця грецької драматургії Ніколь Лоро у книзі “Голос 
жалоби: есей про грецьку трагедію” стверджує, що трагедія стала виходом для 
стриманого горя афінян, отже відігравала важливу роль у культурному житті 
давніх греків та формувала їхню свідомість [Loraux, 2002]. Схожу думку 
висловлює М. Гаспаров, який зазначає, що драма позбавлена страждань чи хоча 
б загрози страждання – не є трагедією [Гаспаров, 1997]. 

У цьому сенсі трагедія Еврипіда “Вакханки” є справді “пафосною” 
трагедією, присвяченою складним взаємовідносинам між богом і людиною, де 
стражданням і величі божества протиставляються слабка людська сутність, що 
викликає співчуття самого драматурга. В’ячеслав Іванов пише про особливу 
емоційну палітру драми, наголошуючи на тому, що з найблагородніших 
почуттів, що сполучають людину з його божеством, «еллін знав не тільки 
подяку і побожність, але і плач над своїм богом» [Иванов, 2000]. Tрагедія 
Еврипіда “Вакханки” є дуже показовою, адже, окрім деталізованої інформації 
про культове поклоніння богу Діонісу, описує божественне покарання у разі 
відмови людей вшановувати Діоніса і заборони культових дій на його честь.  

Трагічна доля бога Діоніса, про яку оповідає Еврипід, набуває пафосного 
звучання тільки через призму страждання і болю головного героя “Вакханок” 
Пентея. У переплетінні божественного і людського страждання народжується 
πάθος – синтез емоцій, що допомагає нам краще зрозуміти особливе значення 
трагедії для розвитку грецької культури та її вплив на повсякденне життя давніх 
еллінів. 

До визначення патосу у трагедії ми підходимо, звернувшись до 
тлумачення, що його наводить у трактаті “Поетика” Арістотель: πάθος δέ ἐστι 
πρᾶξιςφθαρτικὴ ἢ ὀδυνηρά, οἷονοἵτεἐντῷ φανερῷθάνατοι καὶ αἱ περιωδυνίαι καὶ 
τρώσεις καὶ ὅσα τοιαῦτα. – “патос – це дія, яка спричиняє загибель або біль, 
наприклад, різні види смерті на сцені, напади нестерпного болю, нанесення ран 
і т. п.” (11, 1452 b 11-13). Такі дії, на думку американської дослідниці Дану 
Мунтеану, викликають у глядачів “φόβος і ἔλεος” - страх і співчуття, що є 
характерним для жанру трагедії [La Course Munteanu, 2012]. 
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М. Гаспаров у дослідженні “Сюжетоскладання грецької трагедії” також 
пише про те, що Арістотель і сучасні теоретики європейської драми розглядали 
патос через причину його виникнення, а саме: гамартію – трагічну помилку 
інтелекту, для патосу також є характерним розгортання його у сюжеті 
(перипетія) [Гаспаров, 1997]. 

Трагедія Еврипіда “Вакханки” привернула нашу увагу зокрема і тому, що 
крім яскравого втілення патосу, вона містить також детально описані 
найважливіші культові елементи поклоніння богу Діонісу. Культові дії є 
джерелом сильного емоційного піднесення, що переконливо доводить 
В’ячеслав Іванов у дослідженні “Діоніс и прадіонісійство”, підкреслюючи 
релігійну складову патосу. На його думку, “патос – це уявлення про 
пристрасне, як таке, що породжує скорботу і нарікання, стосовно ж вершителів 
культу – відбите і наслідуване переживання того ж стану, ентузіастичне 
співчуття йому в душевному досвіді та у відповідних зовнішніх обставинах і 
виявленнях в афекті, що переживає людина [Иванов, 2000]. 

Спираючись на таке визначення, вважаємо, що патос як структурний 
елемент трагедії втілюється у діях і водночас спричиняє сильну емоційну 
реакцію – відгук на ці дії, тому розглядати його треба відповідно на двох 
рівнях – дієвому (вчинки персонажів), що підпадають під визначення патосу 
Арістотелем, і вербальному – опис афективного емоційного стану в тексті 
трагедії.  

Для аналізу патосу як структурного елемента трагедії «Вакханки», ми 
обрали найбільш емоційно насичені епізоди, де, як передбачає визначення 
Арістотеля, фігурують різні види смерті на сцені, напади нестерпного болю, 
нанесення ран і т. п. Для контекстуального аналізу ми послуговувалися 
грецьким оригінальним текстом та українським перекладом твору Андрія 
Содомори, відомого українського знавця класичних мов. 

Страждання Діоніса розпочалися з моменту його народження, коли 
батько Зевс випадково вражає блискавкою матір Діоніса Семелу. Громовержець 
своїми діями не тільки спровокував напад нестерпного болю і завдав Семелі 
фізичного страждання, але й позбавив її життя, що на рівні дій ми можемо 
класифікувати як ненавмисне вбивство. У перекладі А. Содомори – «вогнем 
ударив Зевс», що відповідає оригінальному грецькому виразу κεραυνίῳ πληγᾷ. 
Отже, на вербальному рівні патос реалізується через такий опис: 

πταμένας Διὸς βροντᾶς νηδύος ἔκβολον μάτηρ 

ἔτεκεν, λιποῦσ᾽ αἰῶνα κεραυνίῳ πληγᾷ: 
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Біль тамуючи, в лоні 
Плід вигрівала мати, 
Аж огнем ударив Зевс ( переклад А. Содомори) 
В іншому епізоді, який ми можемо кваліфікувати як дію, що викликає 

патос, фіванський цар Пентей (Пенфей) намагається повернути до тями власну 
матір, яка у релігійному екстазі збирається його вбити. Він прийшов їй на 
зустріч для того, щоб “од убивства втрималась Агава”, відповідно до 
українського перекладу. На вербальному рівні знаходимо словосполучення 
μήτηρ ἦρξεν ἱερέα φόνου, а на дієвому рівні - марні спроби і відчай нещасного 
сина, який благає матір вийти з шалу за богом і впізнати власного сина: 

πρώτηδὲμήτηρἦρξενἱερέα φόνου 

καὶ προσπίτνει νιν: ὃ δὲμίτραν κόμης ἄπο 

ἔρριψεν, ὥςνινγνωρίσασα μὴκτάνοι 
τλήμωνἈγαύη, καὶ λέγει, παρηίδος 

ψαύων: Ἐγώτοι, μῆτερ, εἰμί, παῖςσέθεν 

Πενθεύς, ὃν ἔτεκες ἐν δόμοις Ἐχίονος: 
Щоб, сина вздрівши, од убивства втрималась 

Агава, – зойкнув, скронь її торкаючись: 
"Я син твій, кого в домі Ехіоновім 

Ти народила, я – Пентей твій, матінко! ( переклад А. Содомори) 
Кульмінаційним епізодом втілення патосу є сцена кривавого вбивства 

Пентея, якого у божественному екстазі не впізнає власна матір. Це найвищий 
рівень патосу за градацією дій, що викликають стан афекту, описаних 
Арiстотелем у “Поетиці”: πάθος δέ ἐστι πάθος δέ ἐστι πάθος δέ ἐστι πάθος δέ ἐστι 
πάθος δέ ἐστι πάθος δέ ἐστι ὅταν δ᾽ ἐν ταῖςφιλίαις ἐγγένηται τὰ [20] πάθη, οἷον ἢ 
ἀδελφὸςἀδελφὸν ἢ υἱὸς πατέρα ἢ μήτηρυἱὸν ἢ υἱὸςμητέρα ἀποκτείνῃ ἢ μέλλῃ ἤ τι ἄλλο 
τοιο ῦτονδρᾷ, ταῦτα ζητητέον, – “Коли ще й патос трапляється між друзями, або 
коли брат вбиває або збирається вбити брата, син – батька, матір – сина чи 
син – матір, або ж робить щось у цьому роді, це те, що ми повинні шукати …”.  

На позначення суб’єкта патосу Еврипід застосовує прикметник 
δυσδαίμονος – нещасний. На дієвому рівні епізод містить опис нерівного двобою 
між сином і одержимою матір’ю, більш схожий на надмірно жорстокий фільм 
жахів. На вербальному рівні знаходимо численні лексеми на позначення дій, що 
завдають фізичного болю і призводять до смерті головного героя: 

οἴκτιρε δ᾽ ὦ μῆτέρμε, μηδὲ ταῖςἐμαῖς 

ἁμαρτίαισι παῖδα σὸν κατακτάνῃς. 
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ἣ δ᾽ ἀφρὸνἐξιεῖσα καὶ διαστρόφους 

κόρας ἑλίσσουσ᾽, οὐφρονοῦσ᾽ ἃ χρὴφρονεῖν, 
ἐκ Βακχίου κατείχετ᾽, οὐδ᾽ ἔπειθένιν. 
λαβοῦσα δ᾽ ὠλένηςἀριστερὰνχέρα, 
πλευραῖσιν ἀντιβᾶσα τοῦδυσδαίμονος 

ἀπεσπάραξεν ὦμον, οὐχ ὑπὸ σθένους, 
ἀλλ᾽ ὁ θεὸςεὐμάρειαν ἐπεδίδουχεροῖν: 
Ἰνὼδὲτἀπὶ θάτερ᾽ ἐξειργάζετο, 
ῥηγνῦσα σάρκας, Αὐτονόη τ᾽ ὄχλοςτε πᾶς 

ἐπεῖχε βακχῶν: ἦνδὲ πᾶσ᾽ ὁμοῦ βοή, 
ὃ μὲνστενάζωνὅσονἐτύγχαν᾽ ἐμπνέων, 
αἳ δ᾽ ἠλάλαζον. ἔφερε δ᾽ ἣ μὲνὠλένην, 
ἣ δ᾽ ἴχνος αὐταῖς ἀρβύλαις: γυμνοῦντοδὲ 

πλευραὶ σπαραγμοῖς: πᾶσα δ᾽ ᾑματωμένη 

χεῖρας διεσφαίριζε σάρκα Πενθέως 

Чуття не пригадавши материнського, 
Та повнилася Вакхом – не схилив її. 
Обіруч за лівицю нещасливого 

Вхопивши, в бік ногою міцно вперлася, – 

І став умить безруким: їй Діоніс дав – 

Сама б цього не втяла — силу рук таку. 
Іно й собі, звідсіль підбігши, тіло рве, 
А звідти – Автоноя; всі гурмою тут 

На нього впали. Неймовірний крик піднявсь: 
Той стогне, поки може, поки дух ще є, 
Менади – завивають. Руку тягне та, 
Стопу в сандалі – інша. Так поранили, 
Що й ребра видно. Руки окривавивши, 
Розкидують Пентея – всюди… куснями ( переклад А. Содомори). 
Цей уривок містить також відомості про оргіастичний характер культу та 

екстатичний стан, в якому знаходилися менади – супутниці, що 
супроводжували Діоніса / Вакха. Для визначення такого несамовитого стану у 
матері Пентея Агави Еврипід вживає вираз: Βακχίου κατείχετ᾽ – вона повнилася 
Вакхом. Найбільш емоційно насиченою є сцена вбивства Пентея: 

Обіруч за лівицю нещасливого 

Вхопивши, в бік ногою міцно вперлася, 
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– І став умить безруким: їй Діоніс дав – 

Сама б цього не втяла – силу рук таку. 
Епізод завершується описом страждань Пентея, що помирає, які на 

вербальному рівні передаються словосполученням στενάζων ὅσον ἐτύγχαν᾽ – 

стогне, поки може, поки дух ще є.  
Еврипід плавно підводить нас до моменту анагнорісису Агави та дає 

оцінку ситуації: 
μετρητὸνοὐδ᾽ οἷόν τ᾽ ἰδεῖν, – О горе непомірне й для очей жахне!,  
φόνον ταλαίναις χερσὶνἐξειργασμένων, – руки, вбивством заплямовані! 
φεῦφεῦ: φρονήσασαι μὲνοἷ᾽ ἐδράσατε ἀλγήσετ᾽ ἄλγοςδεινόν, – 

Гай-гай!.. Жахливий вчинок усвідомивши, Страждатимете важко. 

 За деякими свідченнями, в уривку, що передував анагнорiсису Агави, 
Еврипід описав матір, яка ходила, тримаючи голову сина Пентея в руках, але, 
можливо, через надмірну жорстокість, цей фрагмент тексту був втрачений. 
Важливо зауважити, що Еврипід використовує тавтологічне словосполучення 
ἀλγήσετ᾽ ἄλγος – страждатимете важко для визначення психологічного 
дискомфорту, а не фізичної болі, як такої, щоб підкреслити вплив патосу на 
вербальному рівні. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Відповідно до поставлених завдань, ми дійшли таких висновків: 
Патос як структурний елемент трагедії “Вакханки” містить опис дій, що 

завдають людині страждань чи болю, відповідно до запропонованого 
Арістотелем визначення. На вербальному рівні патос у тексті представлений 

лексемами на позначення дій, що викликають фізичний біль: ударів – πληγᾷ, 
вбивства – φόνου, φόνον, κατακτάνῃς, нанесення ран – ἀντιβᾶσα, ἐξεργάζομαι, 
ῥηγνῦσα, σπαραγμοῖς, διεσφαίριζε, а також лексемами, що передають афективний 
стан: крики – ἠλάλαζον, στενάζων, відчуття болю – ἄλγος, пригнічений емоційний 
стан – δυσδαίμονος. Багаторівневі засоби передачі патосу викликають у глядача і 
читача емоційні реакції жаху, страждання, співчуття. Негативний емоційний 
стан, викликаний діями, які підпадають під визначення Арістотелем патосу, 
забезпечив умотивованість переходу терміна πάθος з художньо-літературної 
сфери до професійної мови медицини. У медичній термінології 
терміноелементи, що походять від πάθος, можуть позначати або прояви емоцій 
(апатія), або болісні відчуття чи хвороби, яких зазнає людина (патологія). 

Український переклад лексем на позначення емоційного стану патосу, 
який здійснив Андрій Содомора, є цілком влучним. Для підсилення 
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патетичного ефекту автор використовує різного кшталту вигуки та знаки 
оклику, що є характерним для передачі сильних емоцій в українській мові. 

Перспективи подальших розвідок передбачають комплексне дослідження 
трансформації семантики терміноелементів “пато-“, “-патія” та “-патичний” в 
медичній термінології. 
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Die Wahl einer Forschungsmethode ist entscheidend für die Umsetzung der 
Datenerhebung und für die Art, Tiefe und nicht zuletzt Verifizierbarkeit der 
erhobenen Daten. Dieser Artikel beschäftigt sich mit beliebten empirischen 
Methoden der Translationsforschung – Beobachtung, introspektiver und 

retrospektiver Datenerhebung und Befragung. Angesichts der Tatsache, dass die 

ostslawische Übersetzungswissenschaft derzeit einen intensiven Wandel von der 
linguistisch orientierten Übersetzungswissenschaft zur Übersetzungswissenschaft 
als eigenständiger Disziplin durchläuft, sind Überlegungen zu 
forschungsmethodischen Fragen in diesem Kontext hochrelevant. Die in der 

vorliegenden Publikation dargestellten Methoden untersuchen Übersetzung in 
erster Linie als Prozess. Sie werden für eine implizite (Ablaufprotokollierung) 
sowie explizite (Registrierung der Gedankengänge) Erfassung der 
Übersetzungsvorgänge eingesetzt. Neben einer summarischen Beschreibung, 
werden hier Vor- und Nachteile diskutiert sowie bereits untersuchte und/oder 

potentielle Forschungsfragen angeführt. Außerdem ermöglicht diese Übersicht eine 
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Gegenüberstellung der Forschungsmethoden, was insbesondere im Vorfeld einer 
experimentellen Studie sinnvoll ist. Besondere Aufmerksamkeit gilt dem 

zunehmenden Einsatz der empirischen Forschungsmethoden in der ostslawischen 

Translationswissenschaft. Im vorliegenden Artikel werden zahlreiche Studien 

genannt, die bisher in ukrainischer und russischer Sprache veröffentlicht wurden. 
Somit stellt diese Publikation einen Überblick über die 
Übersetzungsprozessforschung dar und macht diese Studien einem breiteren 
Publikum zugänglich. 

Schlüsselwörter: empirische Translationswissenschaft, empirische 

Methoden, Beobachtung, Introspektion, Retrospektion, Befragung. 
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ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У СХІДНОСЛАВ’ЯНСЬКИХ СТУДІЯХ: 
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Вибір методу дослідження відіграє важливу роль у процесі збору та 
аналізу даних, а також безпосередньо впливає на змістовність, 
достовірність та значимічть його результатів. Стаття присвячена 
розгляду кількох найбільш відомих емпіричних методів дослідження, що 
використовуються у перекладознавстві: метод спостереження, метод 
анкетування, інтроспективний та ретроспективний методи. Враховуючи 
той факт, що східнослов'янське перекладознавство переживає інтенсивний 
перехід від лінгвістично орієнтованого підходу до становлення 
перекладознавства як самостійної дисципліни, розгляд методологічних 
аспектів перекладознавчих досліджень є одним із найактуальніших у цьому 
контексті. Дефініції цих методів розкривають їх насамперед як мeтоди, що 
досліджують процес перекладу, зокрема його перебіг. Стаття має оглядовий 
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характер, що допускає співставлення різних методів дослідження, 
зосереджуючи увагу на процесуальному підході, і містить короткий опис 
переваг та недоліків кожного методу. Окрім того, публікація спирається на 
дослідження провідних науковців, які у своїх працях використовували дані 
методи. Мета статті полягає в аналізі перекладознавчих студій 
східнослов'янських країн, у рамках яких досліджується процес перекладу із 
використанням емпіричних методів досліження. Саме тому у статті 
наведено приклади багаточисленних опусів у галузі перекладознавства, які на 
сьогодні були опубліковані українською та російською мовами. 

Ключові слова: емпіричне перекладознавство, емпіричні методи 
дослідження, спостереження, інтроспекція, ретроспекція, анкетування. 
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The choice of a research method is crucial for the implementation of the data 

collection and for the type, depth and, last but not least, verifiability of the data 

collected. This article deals with popular empirical methods of translation 

research – observationn, introspective and retrospective data collection and 

questioning. In view of the fact that East Slavic translation studies are currently 

undergoing an intensive change from linguistically oriented translation studies to 

translation studies as an independent discipline, considerations on research 

methodological questions are highly relevant in this context. The methods 

presented in this publication examine translation primarily as a process. They are 

used for implicit (procedure logging) and explicit (registration of thought 

processes) recording of the translation processes. In addition to a summary 

description, advantages and disadvantages are discussed here and research 
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questions that have already been examined and/or potential research questions are 

listed. This overview also enables a comparison of the research methods, which is 

particularly useful in the run-up to an experimental study. Particular attention is 

paid to the increasing use of empirical research methods in East Slavic translation 

studies. This article mentions numerous studies that have so far been published in 

Ukrainian and Russian. Thus, this publication provides an overview of translation 

process research and makes these studies accessible to a wider audience. 

Key words: empirical translation studies, empirical methods, observation, 

introspection, retrospection, questioning. 
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ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ СТУДИЯХ: НАБЛЮДЕНИЕ, 
ИНТРОСПЕКТИВНЫЙ И РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД, 

АНКЕТИРОВАНИЕ 

 

Рахемтулла Дарья, daryna.poseichuk@gmail.com 

докторант 

Майнцский университет имени Иоганна Гутенберга 

 

Клостер Ирина, kloster.iryna@gmail.com 

канд. филол. наук 

Майнцский университет имени Иоганна Гутенберга 

 

Выбор метода исследования играет важную роль в процессе сбора и анализа 
данных, а также оказывает непосредственное влияние на содержательность, 
достоверность и значимость его результатов. Статья посвящена рассмотрению 
нескольких наиболее известных эмпирических методов, используемых в 
переводоведении: метод наблюдения, метод анкетирования, интроспективный и 
ретроспективный методы. Учитывая тот факт, что восточнославянское 
переводоведение переживает интенсивный переход от лингвистически 
ориентированного подхода к становлению переводоведения как самостоятельной 
дисциплины, рассмотрение методологических аспектов переводоведческих 
исследований является одним из наиболее актуальных в этом контексте. 
Дефиниции этих методов раскрывают их прежде всего как методы, исследующие 
процесс перевода, в частности его течение. Статья носит обзорный характер, 
допускающий сопоставление различных методов исследования, сосредотачивая 
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внимание на процессуальном подходе, и содержит краткое описание преимуществ 
и недостатков каждого метода. Кроме того, публикация опирается на 
исследования ведущих ученых, использовавших в своих трудах данные методы. 
Цель статьи состоит в анализе переводоведческих студий восточнославянских 
стран, в рамках которых исследуется процесс перевода с использованием 
эмпирических методов исследования. Именно поэтому в статье приведены 
примеры многочисленных опусов в области переводоведения, которые сегодня были 
опубликованы на украинском и русском языках. 

Ключевые слова: эмпирическое переводоведение, эмпирические методы 
исследования, наблюдение, интроспекция, ретроспекция, анкетирование. 

 

Die Forschung in der Übersetzungswissenschaft erlebt in den letzten 
Jahrzehnten einen richtigen Aufschwung, unter anderem dank der rasanten 

Entwicklung der empirischen Sprachwissenschaft. Innerhalb dieses Zeitraums ist 

der Fokus von Produktuntersuchung zur Prozessuntersuchung geschiftet. Aktuell 

wird der kognitiven Translationsforschung viel Aufmerksamkeit gewidmet.  

Die empirische Auseinandersetzung mit der Humanübersetzung findet mit 
Einsatz von zahlreichen Methoden und unter steigendem Objektivierungsgrad statt 

– von Beobachtung bis zur Elektroenzephalographie. Die im Folgenden 

behandelten Methoden sind Beobachtung (darunter auch Bildschirmaufnahme), 

lautes Denken und Befragung (einschließlich des retrospektiven Interviews). 
Weiterführende Methoden (Schreiblogging, Blickbewegungsmessung und 

neurophysiologische Verfahren) werden in Kloster und Rahemtulla [in Druck] 

gesondert beschrieben. Die Produktanalyse, die mit parallelen und vergleichbaren 

Korpora arbeitet, wird im vorliegenden Artikel nicht erläutert, da diese Methode 
derart umfangreich ist, dass ihr wiederum ein separater Artikel gewidmet werden 

sollte. 

Eine gründliche Auseinandersetzung mit Forschungsmethoden ist deshalb 
wichtig, weil die Wahl einer Forschungsmethode einen großen Einfluss auf die Art, 

Tiefe und Verifizierbarkeit der erhobenen Daten hat [vgl. Levy et al. 1996]. Im 

vorliegenden Artikel werden Vor- und Nachteile von drei Methoden dargestellt: 

Beobachtung, lautes Denken sowie Befragung. Es werden relevante Studien 

genannt, in denen diese Methoden Einsatz finden, sowie potentielle 

Forschungsfragen angeführt.  
Besondere Aufmerksamkeit gilt hier dem zunehmenden Einsatz der 

empirischen Forschungsmethoden im ostslawischen Raum. Deswegen werden 
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exemplarisch zu jeder Methode diverse Studien genannt, die hier entstanden sind. 

Weitergehende Versuche, empirische Forschung in der Translationswissenschaft zu 

systematisieren, wurden von Pogosov [2011] und Volkova [2018] vorgeschlagen. 

Yakovlev and Melnikova [2019, S. 79-82] bieten eine kritische 

Auseinandersetzung mit experimenteller Translationswissenschaft, weisen auf die 

Interdisziplinarität der Studien, die sich mit Übersetzung befassen, und 
thematisieren den Bedarf nach einem einheitlichen Konzept von Sprache sowie 

einer einheitlichen Terminologieverwendung auf dem Gebiet der experimentellen 

Übersetzungswissenschaft. Galeeva [2007, S. 16-17] geht im Wesentlichen auf die 

Ursprünge von Translation Studies ein und zieht Parallelen zwischen der 

westlichen und der ostslawischen Übersetzungswissenschaft.  

Es soll betont werden, dass diese Methodenübersicht nur allgemein gehalten 
werden kann, sodass diverse Abzweigungen und Erweiterungen (z.B. Problem- und 

Entscheidungsberichte von Gile [2004] oder Cue-basierte Retrospektion von 

Hansen [2006b]) aus Platzgründen nicht ausführlich beschrieben werden können. 
Beobachtung. Beobachtung zählt zu einer der unkompliziertesten, und dank 

technischer Entwicklung auch einer der ältesten Methoden, die zur Erfassung von 
Übersetzungsprozessen eingesetzt werden [vgl. Krings 2005, S. 350]. Als 

Erhebungsmethode wurde Beobachtung zuerst in der Psychologie angewandt. Erst 

zu Beginn des 20. Jahrhunderts fand sie ihren Platz in sozialwissenschaftlichen 

Untersuchungen [vgl. Kochinka 2010]. In der Sprach- und 

Übersetzungswissenschaft wird Beobachtung sowohl im Übersetzungstraining als 
auch im Sprachlernprozess breit eingesetzt [vgl. Desilets et al. 2008, Kiraly 2005].  

Anhänger dieser Methode plädieren für ihren Einsatz besonders in 
empirischen Studien, denn Bobachtung liefert Informationen zum Verhalten der 

Probanden während einer Übersetzungsaufgabe in einer natürlichen Umgebung 
[vgl. Kiraly 2005, S. 1101]. Beobachtungsprotokolle geben die Möglichkeit, das 
Verhalten von Versuchspersonen unverändert zu erfassen. Die Protokolle sind 

besonders effektiv, weil sie einen Zugang zu dem verschaffen, was Menschen in 

einer Situation wirklich tun, im Gegensatz zu dem, was sie behaupten zu tun [vgl. 

Saldanha und O'Brien 2014, S. 221]. Ausschlaggebend ist hier die ökologische 
Validität, da sie durch die natürliche Umgebung gewährleistet ist. Das macht die 
Ergebnisse in hohem Maße generalisierbar, was im Vergleich zu anderen Methoden 
einer der größten Vorteile ist [vgl. Desilets et al. 2008, S. 339]. Ein wichtiger 
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Nachteil der Beobachtung liegt in der Subjektivität der Beobachtungsprotokolle, 
die in die Ergebnisse miteinbezogen wird. Eigene Interpretationen von 

Beobachtern/innen können zu einer verkehrten Wahrnehmung, einem Urteil oder 
einer inkorrekten Wiedergabe der erfassten Daten führen, was Schlussfolgerungen 

verfälschen kann [vgl. Döring und Bortz 2016: 331-332, Krings 2005]. 

Der technische Fortschritt macht es möglich Beobachtung auf das Verhalten 

in der digitalen Umgebung anzuwenden. Dank Onlinebeobachtung kann das 

Verhalten von Versuchsteilnehmern/innen im Internet, z.B. in Onlinechats, 

durchgeführt werden [vgl. Döring und Bortz 2016, S. 329]. Das Geschehen wird 
zusätzlich mittels Audio- und Videoaufnahmen festgehalten. Somit können 
Beobachtungsprotokolle im Gegensatz zur synchronen Beobachtung zu einem 

späteren Zeitpunkt angefertigt werden [vgl. ebd.]. 
In der prozessorientierten Übersetzungsforschung wird das Verhalten häufig 

direkt auf dem Bildschirm aufgezeichnet. Zu den wichtigsten Vorteilen der 

Bildschirmaufnahme gehören Unbefangenheit und Objektivität der Datenerhebung. 
Für experimentelle Zwecke wird oft auf entsprechende Softwares (auch kostenlose) 
zurückgegriffen, darunter Camtasia Studio, Catmovie, HyperCam, SnagIt.i 

Bildschirmaufnahme kann auch ein Bestandteil von einer anderen experimentellen 

Software sein, wie es zum Beispiel bei der Eye-Tracking-Software Tobii Studio 

und WebLink oder bei der Keylogging Software Translog [vgl. Jakobsen 2000] der 

Fall ist. Eine breite Anwendung fand die Bildschirmaufnahme in der 

Schreibforschung [vgl. Xu 2011]. In der Translationswissenschaft wurde sie in 

Studien zur Untersuchung der translatorischen Kompetenz und deren 

Subkompetenzen verwendet [vgl. Ehrensberger-Dow und Massey 2013, S. 105, 

Göpferich et al. 2011, S. 59]. 
Allerdings ist die alleinige Verwendung der Bildschirmaufnahme oft nicht 

ausreichend. Es ist kaum möglich am Ende der Aufzeichnung eine Protokolldatei 
mit Erhebungsdaten, die sämtliche Aspekte wie z.B. Überarbeitungen, Pausen, 
Notizen und sogar Ablenkungsursachen enthalten würde, automatisch zu 
generieren. Aus diesem Grund sind Forscher/innen gezwungen alle notwendigen 

Metriken manuell zu protokollieren [vgl. Sullivan und Lindgren 2006b, S. 154]. 

Zum Zweck der Vollständigkeit wird die Bildschirmaufnahme mit weiteren 
Methoden kombiniert, z.B. mit der Videoaufnahme (Webcam), Schreiblogging, 

Introspektion.  
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Videoaufzeichnung zählt ebenso zur technisierten Form der Beobachtung. 
Sie wird verwendet, um alles aufzufassen, was mit und um Übersetzer/innen 
passiert. Videoaufnahme wurde ursprünglich in der Schreibforschung angewandt, 
um das Verhalten von Schriftstellern zu erfassen [vgl. Levy et al. 1996]. Auch in 

der Translationswissenschaft dient der Einsatz von Webcams dazu, 

Verhaltensmuster aufzudecken [vgl. Göpferich et al. 2011: 59].  
Heutzutage spielt die Beobachtung eine wichtige Rolle für die 

Datentriangulation und wird zur Gewährleistung von Gütekriterien eingesetzt (vgl. 
Jakobsen 2012; Hubscher-Davidson 2009].  

In den ostslawischen Studien wird die Beobachtung meist mit anderen 

Erfassungsmethoden kombiniert, die im Folgenden behandelt werden. Yatsyshyna 

[2019] und Panov [2017] verwenden die traditionelle Beobachtung zur Erfassung 

der aktuellen Situation im Ausbildungsprozess. Maziuk [2011] beobachtet 

Studierende, um einen Überblick über ihre instrumentelle Kompetenz bzw. die 
Verwendung von Ressourcen bei der Übersetzung zu verschaffen. Vladimov [2014] 
und Prosorova [2004] beobachten professionelle Übersetzer/innen während ihrer 
Tätigkeit. Das Ziel von Prosorova ist es, wichtige professionelle Fähigkeiten und 
Fertigkeiten der Übersetzer/innen zu ermitteln. Vladimov schaut sich an, wie 
Übersetzer/innen mit Übersetzungsproblemen umgehen und wie sie diese lösen. 
Chernovaty und Lypko [2015] beobachten Übersetzer/innen während einer 
Übersetzungsaufgabe und betonen, dass nur auf solche Weise 
Übersetzungsstrategien, die Studierende bei der Problemlösung einsetzen, erfasst 
werden können. 

Durch einen ergänzenden Einsatz von Bildschirmaufnahme, 
Videoaufzeichnung und schriftlichen Notizen können Daten gewonnen werden, die 
die Zieltextentstehung vollständig dokumentieren lassen und frei von subjektiver 
Meinung eines Beobachters sind [vgl. Krings 2005, S. 350]. Durch die zunehmende 

Digitalisierung wird Beobachtung daher zu „eine[r] Grundoperation jeder 
empirischen Wissenschaft“ [Kochinka 2010, S. 449]. 

Introspektion und Retrospektion. In diesem Abschnitt werden introspektive 

und retrospektive Datenerhebungsverfahren vorgestellt. Die Methode des lauten 

Denkens (LD) fand ihren Ursprung Anfang des 20. Jahrhunderts in der 

wissenschaftlichen Denkpsychologie. Jedoch gewann das LD erst später – mit der 

kognitiven Wende – an Beliebtheit und wurde zur Erfassung von Denkprozessen in 
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der Problemlöseforschung breit eingesetzt [vgl. Sandmann 2014, S. 181]. Die 
Übersetzungsprozessforschung übernimmt das LD in Europa Ende der 80er Jahre 
in die Analysen empirischer und induktiver Daten [vgl. ebd.]. 

Das LD wurde zunächst als periaktionalesii Verfahren angewandt [vgl. 

Krings 2005, S. 348]. Besonders beliebt war das LD bei der Erfassung von 

kognitiven Denk- und Verhaltensprozessen wegen seiner ausgeprägten 
Prozessorientiertheit [vgl. Hansen 2009, Latif 2018, Sandmann 2014]. Seine 

Stärken liegen in der ausführlichen Datenerfassung bzw. Datenfülle [vgl. Hansen 
2009, Latif 2018]. Protokolle des LD (Think Aloud Protocols oder TAPs) liefern 

im Gegensatz zu anderen Methoden umfangreiche metalinguistische Informationen 

sowie Angaben zur Bewältigung von Übersetzungsaufgaben [vgl. Ehrensberger-
Dow und Künzli 2010]. 

Der wichtigste Kritikpunkt ist jedoch die Zweifel, ob das introspektive LD 

das Verhalten von Probanden/innen nicht doch beeinflussen würde. Was die 
Geschwindigkeit von Handlungsprozessen angeht, so meinten Ericsson und Simon 

[1998, S. 181-182], dass das LD keine Veränderung der Abläufe verursacht. Diese 
Aussage stieß auf eine Reihe widersprüchlicher Ergebnisse in Translationsstudien. 
Krings [2001, S. 525-526] konstatiert neben der Verlangsamung von 

Arbeitsprozessen einen Einfluss des LD auf die Anzahl der Revisionen. Jakobsen 

[2003] stellt die Veränderung in der Segmentierung von Übersetzungseinheiten 
fest. Jääskeläinen hebt den Einfluss von Übersetzungsinterferenzen auf das LD 

hervor und diskutiert dessen Auswirkung auf die benutzte Lexik [vgl. Jääskeläinen 
1999, S. 151-158]. 

Jedoch geht der Einfluss des introspektiven LD auf die Datenerhebung nicht 

aus allen Untersuchungen hervor. Leow und Morgan-Short [2004, S. 50] 

unterstreichen, dass das LD in ihrer Untersuchung keinen Einfluss auf kognitive 

Prozesse wie Verständnis, Aufnahme oder das kontrollierte Schreiben hatte. Sun 
[2011, S. 964] analysiert theoretische und praktische Quellen zu TAP-

Untersuchungen und fasst zusammen, dass es keine starken Beweise dafür gibt, 
dass das LD den Übersetzungsprozess signifikant verändern würde. Vorausgesetzt, 
dass die Datenerhebung sorgfältig gestaltet ist, indem unterschiedliche Variablen 
und mögliche Störfaktoren im Vorfeld berücksichtigt sind, können sowohl die 
Validität der Methode als auch die Vollständigkeit der verbalen Daten stark erhöht 
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werden [vgl. ebd.]. Daher verliert das LD auch weiterhin nicht an Popularität, wird 
aber häufiger z.B. durch das retrospektive Interview unterstützt. 

In den letzten Jahren wurde das LD in der Translationswissenschaft im 

ostslawischen Raum breit eingesetzt [vgl. Remkhe 2015, Zasiekin 2020, 

Minchenkov 2019, Gruzev 2013]. So verwenden Gruzev [2013] und Minchenkov 

[2019] das LD, um Verhaltensweisen von Übersetzer/innen bei Problemlösungen 
zu erfassen. Beide Forschungsprojekte konzentrieren sich auf inverse Übersetzung 
– aus dem Russischen ins Englische. Gruzev [2013] setzt zur Ermittlung der 

Ressourcen, die bei der Lösungssuche in Anspruch genommen werden, zusätzlich 
einen retrospektiven Fragebogen ein. Die Ergebnisse aus den TAPs helfen ihm, 

Muster von Suchstrategien zu entdecken und über die Effizienz der Korpora- und 

Internetnutzung zu beurteilen. Minchenkov [2019, S. 83] betont, dass LD half, 

Übersetzungsprobleme zu identifizieren und Problemlösungsstrategien 
festzuhalten. Suleimanova und Vodianitskaia [2018] führen eine Analyse mittels 
eines introspektiven LD durch, um kognitive Prozesse bei der Übersetzung 
aufzudecken. Sie schauen sich an, welche Probleme auftreten und verbalisiert 

werden. Eines der Erkenntnisse dabei ist die Tatsache, dass Übersetzer/innen 
weniger lexikalische Probleme beschreiben, sondern sich eher auf Fehler auf der 

makrostrategischen Ebene konzentrieren. Zasiekin [2020, S. 249-250] sucht nach 

psycholinguistischen Mustern bei der Bewältigung einer Übersetzungsaufgabe. 
Dafür nutzt er das LD in Form eines Dialoges. Versuchsteilnehmer/innen arbeiten 
in Gruppen zu zweit. Sie besprechen ihre Vorschläge und einigen sich auf eine 

gemeinsame Entscheidung. Das Gespräch wird aufgenommen. Laut Zasjekin liefert 
ein Dialog die meiste Anzahl von Verbalisierungen: Proband/innen erklären sich 
gegenseitig, warum sie bestimmte Lösungen für sinnvoll halten und tauschen 
Verbesserungsvorschläge aus. Dabei werden sie motiviert ihre Gedanken 
miteinander zu teilen, was zu einem natürlichen Gespräch führt [vgl. ebd.]. 

Empfehlenswert ist eine Kombination aus dem LD mit anderen 

Erfassungsmethoden. Das LD kann auch modifiziert und als retrospektives 

Verfahren eingesetzt werden. Das retrospektive LD kommt dank heutigen 

technischen Möglichkeiten immer häufiger zum Einsatz [vgl. Hansen-Schirra und 

Gutermuth 2015, S. 63, Saldanha und O’Brien 2014]iii. Beliebt ist eine sogenannte 

mediengestützte Retrospektion. Den Versuchspersonen werden die bei der 
Übersetzungsaufgabe aufgenommenen Daten vorgespielt und sie müssen erläutern, 
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was sie sich an bestimmten Stellen gedacht haben [vgl. Hansen-Schirra und 

Gutermuth 2015, S. 64]. Einen großen Beitrag dazu leisten 
Schreibloggingprogramme, wie beispielsweise Translog von Jakobsen [vgl. 

Jakobsen 2000, S. 23]. Es muss erwähnt werden, dass Translog eine der ersten 

Software zur Erfassung von Tastatur- und Bildschirmaktivitäten in der 
Translationswissenschaft war [vgl. ebd.]. 

Das retrospektive Interview (RI) zeichnet sich durch eine ausgeprägte 
Validität der Daten aus. Da die Retrospektion zu einem späteren Zeitpunkt 
stattfindet, hat sie keinen Einfluss auf den Übersetzungsprozess [vgl. Ehrensberger-

Dow und Künzli 2010, S. 116]. Im Gegensatz zu verbalen Daten in TAPs stellen 
Äußerungen in retrospektiven verbalen Protokollen vollständige Sätze dar. Das 
erleichtert die Erfassung expliziter Informationen, z.B. über die Ressourcennutzung 

während der Übersetzung, aber auch Reflexionswege hinsichtlich 
Übersetzungsproblemen und deren Lösungsstrategien [vgl. ebd.]. 

Zu den Nachteilen der Retrospektion gehört die eingeschränkte Kapazität des 
Kurzzeitgedächtnisses [vgl. Jääskeläinen 2011, S. 21]. Kognitive Prozesse werden 

im Gedächtnis bis zu 30 Sekunden gehalten. Bei einer Retrospektion, die später 
durchgeführt wird, werden die Proband/innen bereits vergessen haben, was sie zum 
Zeitpunkt der Aufgabe gedacht haben. Diese Tatsache beeinträchtigt die 
wahrheitsgemäße Gedankenwiedergabe und verleitet Versuchsteilnehmer/innen zur 
Interpretation ihrer Handlungen [vgl. ebd.]. 

Dank der technischen Unterstützung wird die retrospektive Methode der 
Introspektion vorgezogen. 

Befragung und schriftliches Interview. Eines der beliebtesten 

Erhebungsinstrumente zur Verhaltenserfassung stellen Fragebögen dar. Fragebögen 
sind schriftliche Umfragen mit dem Ziel, Antworten auf bestimmte Fragen oder 

Problemstellungen zu bekommen. Diese Methode wurde aus den 

Sozialwissenschaften entnommen und hat einen großen Vorteil: Sie erlaubt, viele 
Personen in einer kurzen Zeit zu diversen Themenbereichen gleichzeitig zu 

befragen [vgl. Reinders 2011, S. 53]. 

Fragebögen gehören zu einer der verbreitetsten Methode in der 
Translationsforschung, denn sie lassen sich sowohl mit periaktionalen als auch 

postaktionalen Methoden vereinbaren. Schriftliche Fragebögen werden häufig zur 
Erfassung von demografischen Daten sowie Sprach- und Übersetzungsgeschichte 
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von Proband/innen eingesetzt [vgl. García et al. 2014, van De Putte et al. 2018]. In 
prozessorientierten Translationsstudien werden schriftliche Befragungen oft zur 

Erhebung der Vorkenntnisse, Übersetzungserfahrung sowie Verhaltensstrategien 
eingesetzt [vgl. Schaeffer et al. 2020].  

Auch im ostslawischen Raum ist Befragung eine der beliebtesten Methoden 

zur Untersuchung von Erfahrungen und Gewohnheiten der Übersetzer/innen [vgl. 
Matsiuk 2011, Plakhotniuk 2018, Strekalovskaia 2020, Zinukova 2018, Yatsyshyna 

2019]. Vladimov [2014, S. 14] fragt seine Probanden im Vorfeld des Experimentes 

nach potentiell schwierigen Übersetzungsproblemen und wie diese gelöst werden 
können. Volkova und Sivukha [2018, S. 52] untersuchen Techniken, die 

Dolmetschanfänger/innen zur Vorbereitung auf das Dolmetschen bzw. zur 

Einarbeitung ins jeweilige Fachgebiet verwenden. Neben offiziellen Internetseiten, 

Übersetzerforen, Fachblogs schauen sich 90% der Proband/innen 
Illustrationsmaterial zur Funktionsweise von Geräten und Anlagen an. Die Umfrage 
wird sowohl vor als auch nach dem Dolmetschen eingesetzt, was didaktische 

Schlussfolgerungen ermöglicht. Strekalovskaia [2020, S. 9] und Yatsyshyna [2019, 
S. 73] befragen professionelle Übersetzer, um deren Verhaltensmuster und 
Fertigkeiten zu untersuchen. Die NGO „Український літературний центр“ 
(„Litcentr“iv) zusammen mit der Initiativgruppe „Translators In Action“ 
(„Перекладачі в Дії“) führten eine Übersetzerarbeitsmarkt-Analyse unter den 

professionellen Übersetzer/innen in der Ukraine durch. Ihr Ziel bestand unter 

anderem darin, den Arbeitsmarkt für literarische Übersetzungen zu analysieren. 
Erfragt wurden Honorare, existierende und gewünschte Preise für die Übersetzung 
von narrativen, wissenschaftlichen und populärwissenschaftlichen Texten sowie 
Faktoren, die auf Preisverhältnisse und auf den Arbeitsumfang in der Ukraine 
Auswirkung haben (2018). Die Ergebnisse wurden auf der offiziellen Webseitev der 

NGO veröffentlicht.  
Beliebt sind Umfragen auch im akademischen Raum. Zinukova [2018] führt 

eine Befragung zur Ermittlung des aktuellen Standes (samt eingesetzter Methoden) 

der Übersetzerausbildung unter Studierenden, Dozierenden und 
Hochschulabsolvierenden durch. Kalynych [2019], Kolos [2010] und Plakhotniuk 

[2018] verwenden schriftliche Interviews unter Studierenden am Fachbereich 

Übersetzung, um didaktische Methoden und erlernte Kompetenzen aus der Sicht 
der Studierenden auszuwerten. Matsiuk [2014] untersucht mittels schriftlichen 
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Interviews Motivationsgründe zur Studienwahl. Matsiuk [2014] stellt fest, dass 

Motivationsgründe einen Einfluss auf den Erfolg im Studium haben. Befragungen 
zum Interesse am Studium und warum Übersetzer/innen sich für das Studium in 
diesem Fach entscheiden, können auch in anderen Untersuchungen gefunden 

werden [vgl. Kalynych 2019, Yatsyshyna 2019, S. 73]. 

In der prozessorientierten Forschung werden Fragebögen auch nach der 

Anfertigung der Übersetzung eingebunden. In diesem Fall wirken sie als 
supplementäre Erfassungsmethode, z.B. eine retrospektive Befragung [vgl. 

Göpferich 2008, S. 57-63]. Fragebögen dienen hierbei zur Klärung von 
problematischen Stellen im vorher stattgefundenen Übersetzungsexperiment [vgl. 
ebd., S. 34]. Eine der Gefahren bei schriftlichen Befragungen besteht darin, dass 

Probanden sich im besseren Licht darstellen könnten oder zum Gefallen der 
Forscher Antworten liefern würden [vgl. Jääskeläinen 2011]. Solches Verhalten ist 
Rahemtulla [in Druck] aufgefallen, indem sie die Ergebnisse aus den Fragebögen 
mit der Onlinebeobachtung und TAPs verglich. Ein weiterer Nachteil von 

retrospektiven Befragungen besteht darin, dass Proband/innen retrospektive 

Fragebögen mit geringer Motivation und daher oberflächlich bearbeiten [vgl. 
Göpferich 2008, S. 33]. Oft sind sie nach einer Übersetzungsaufgabe müde und 
wollen mit dem Fragebogen schnell fertig sein [vgl. ebd.]. Zudem soll der 

Zeitabstand zwischen dem Übersetzungsexperiment und dem Fragebogen 
berücksichtigt werden. Der Zeitverzug nach der Aufgabe ist einer der wichtigsten 
Aspekte, der bei der Retrospektion zu bemängeln ist [vgl. Göpferich 2008, S. 33-

34]. Es ist eine Herausforderung, Prozesse aus dem Kurzzeitgedächtnis bei der 
Fragebögenbearbeitung wahrheitsgetreu wiederzugeben, da sie weniger die 
eigentlichen Gedanken während der Aufgabe, sondern eher die Vermutung 

repräsentieren, was die Gedanken zur Zeit der Aufgabe waren [vgl. ebd., 
Jääskeläinen 2011, S. 21]. 

Im ostslawischen Raum werden Fragebögen nach der Übersetzungsaufgabe 
seltener erwähnt [vgl. Grudzev 2013, Rebrii 2012, S. 403-404]. Veränderungen im 
übersetzerischen Verhalten werden häufiger in experimentellen Studien mittels 
gezielt erarbeiteter Testaufgaben überprüft [vgl. Zinukova 2018, Prosorova 2004, 
Plakhotniuk 2018, Yatsyshyna 2019]. 

Schlussfolgerung. Die oben beschriebenen Verfahren blicken auf eine solide 

methodologische Grundlage in der Translationswissenschaft zurück, die sich erst 
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im Verlauf der Zeit gebildet hat. Das heißt, es reichte nicht aus, eine Methode und 
einen Versuchsplan aus einer anderen Disziplin zu entleihen [vgl. Jakobsen 2014, 

Alves 2015]. Empirische Methoden mussten zunächst an die 
Übersetzungsgegebenheiten angepasst werden [vgl. Jääskeläinen 2000, Hansen 
2006a]. So vergleicht Hansen [2006a] diverse Arten der Introspektion hinsichtlich 

ihrer Anwendbarkeit und Nutzens für die Übersetzerforschung und -ausbildung. 

Rambæk [2004] stellt Informationen aus dem LD und der Retrospektion gegenüber, 
Ehrensberger-Dow und Künzli [2010] schauen sich an, inwieweit gleichzeitige und 
Cue-basierte Verbalisierung in das metalinguistische Bewusstsein der Übersetzer 
reicht. Fraser [2000] analysiert die Spezifik der TAPs bei professionellen 

Übersetzern. Der Einsatz von Retrospektion wird unter anderem von Hansen 

[2006b] und Gile [2004] analysiert. Die ostslawische Übersetzungswissenschaft 

befindet sich derzeit in einem intensiven Übergang von der linguistisch geprägten 
Übersetzungsforschung zur Übersetzungswissenschaft als eigenständiger Disziplin. 
Die Fragen der Methodologie sind in diesem Zusammenhang sehr von Belang [vgl. 

Dorofeieva und Kotsur 2020, Nefedova und Remkhe 2013, Sheremetieva 2016, 

Suleimanova und Vodyanickaya 2018]. 

Eine kombinierte Datenerfassung mit gleichzeitig mehreren Methoden 

verspricht eine ganzheitliche oder integrative Beschreibung von Übersetzung [vgl. 

Hansen 2010, S. 209]. Gleichzeitig wird dabei eine große Datenmenge erhoben, die 
in komplizierten Verfahren trianguliert wird. Das Konzept der Datentriangulation 

wird in der nachfolgenden Methodendarstellung (Kloster und Rahemtulla [in 

Druck]) näher erläutert.  
Fußnoten 

 

i
 Camtasia Studio: URL: https://www.techsmith.com/video-editor.html, HyperCam: URL: 

http://hyperionics.com/hc2/index.asp, SnagIt: URL: https://www.techsmith.com/screen-capture.html (zuletzt geprüft am 
06.05.2021). 
ii “zeitlich parallel zum Übersetzungsprozess” [Krings 2005, S. 348]. 
iii Z.B. Bildschirmaufnahmen, Aufnahmen von Key-Logging und Eye-Tracking. 
iv URL: www.litcentr.in.ua (zuletzt geprüft am 06.05.2021). 
v URL: https://litcentr.in.ua/blog/2018-12-07-173 (zuletzt geprüft am 06.05.2021). 
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ПРЯМА МОВА У ГРЕЦЬКОМУ РОМАНІ І-ІІІ СТ. 
 

Богдан Васильович Чернюх, cherboh@gmail.com 

доктор філол. наук, професор 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

Засоби вираження прямої мови у грецькому романі (Харітон, Лонг, Ахіл 
Татій, Ксенофонт Ефеський) представлені як дієсловами, так і іменними та 
прономінальними фразами, у яких сема «мовлення» імплікується іменником або 
контекстом. Домінуючим засобом впровадження прямої мови у них є дієслова в 
особових і неособових формах, серед яких існує поділ на гіпероніми (λεγω, φημι) 
та гіпоніми (βοαω, αποκρινομαι, κραζω тощо). До останніх також належать 
дієслова, які у певному контексті наближаються до дієслів мовлення (γραφω, 

κλαιω). Здебільшого пряму мову впроваджують гіпероніми, виступаючи 
приблизно у рівних частках. Досліджувані тексти виявляють розбіжності у 
розташуванні маркерів прямої мови залежно від їх характеру, які переважно 
представлені у пре- та інтрапозиції: гіпероніми розташовуються на початку 
(λεγω) і всередині (φημι) прямої мови, тоді як гіпоніми та іменні фрази 
займають препозитивне положення. Для діалогічних партій властивим також є 
відсутність експліцитного маркування прямої мови. 

Ключові слова: пряма мова, маркери прямої мови, грецький роман, 
гіпероніми, гіпоніми, іменні фрази, еліпсис. 

 

DIRECT SPEECH IN THE GREEK NOVEL OF THE I-III CENTURIES 
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The means of expression of direct speech in the Greek novel (Chariton, Longus, 

Achilles Tatius, Xenophon of Ephesus) are represented by both verbs, noun and 

pronominal phrases in which the semе “speech” is implied by a noun or context. The 
dominant means of introducing direct speech within them are verbs in personal and 

impersonal forms, which are divided into hyperonyms (λεγω, φημι) and hyponyms 
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(βοαω, αποκρινομαι, κραζω, etc.). The latter also include verbs which in a certain 
context are close to speech verbs (γραφω, κλαιω). Mostly, direct speech is introduced 
by hyperonyms, which appear in approximately equal proportions. The studied texts 

reveal differences in the location of markers of direct speech depending on their 

nature, which are mainly presented in pre- and intraposition: hyperonyms are located 

at the beginning (λεγω) and inside (φημι) of direct speech, while hyponyms and noun 
phrases occupy a prepositional position. Dialogue parties are also characterized by 

the lack of explicit labeling of direct speech. 

Key words: direct speech, introductors of direct speech, Greek novel, 

hyperonyms, hyponyms, nominal phrase, ellipsis. 
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Средства выражения прямой речи в греческом романе (Харитон, Лонг, 
Ахилл Татий, Ксенофонт Эфесский) представлены как глаголами, так 
именными и прономинальными фразами, в которых сема «говорение» 
имплицируется существительным или контекстом. Доминирующим средством 
включения прямой речи в рассмотренных произведениях являются глаголы в 
личной и безличной форме, среди которых выделяются гиперонимы (λεγω, φημι) и 
гипонимы (βοαω, αποκρινομαι, κραζω и др.). К последним также принадлежат 
глаголы, которые в определенном контексте близки к глаголам речи (γραφω, 
κλαιω). Преимущественно прямую речь вводят гиперонимы, представленные 
приблизительно в равных долях. По отношению к прямой речи вводящие ее 
маркеры преимущественно находятся в пре- и интрапозиции. Проведенный 
анализ позволил также установить связь между типом маркеров прямой речи и 
их расположением: гиперонимы располагаются в начале (λεγω) и, чаще, в 
середине (φημι) прямой речи, тогда как гипонимы и именные фразы 
преимущественно занимают начальное положение. Для диалогических партий 
свойственно также отсутствие эксплицитного маркирования прямой речи.  

Ключевые слова: прямая речь, маркеры прямой речи греческий роман, 
гиперонимы, гипонимы, именные фразы, элипсис. 

 

У представленій статті розглянуто засоби впровадження прямої мови 
у грецькому романі І-ІІІ ст., а саме, у творах Ксенофонта Ефеського, 
Харітона, Лонга та Ахілла Татія. Метою дослідження є аналіз усіх засобів 
впровадження прямої мови, з особливою увагою на дієслівних, 
встановлення частотності кожного з них та порівняння їх вживання у 
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названих творах.  
Переважно чужа мова, її різновиди (пряма, непряма, невласне пряма 

мова) та засоби впровадження у дискурс аналізується на матеріалі сучасних 
мов. У класичних мовах, у т. ч. і давньогрецькій, об'єктом дослідження 
переважно була і залишається непряма мова та невласне пряма мова, для 
яких властива транспозиція особи, часу, способу. Пряма ж мова, яка, на 
думку дослідників, не характеризується особливостями, розглядалася 
здебільшого у зв’язку з непрямою, не привертаючи особливої уваги. 
Водночас варто сказати, що останнім часом лінгвісти знову повертаються 
до неї обличчям, про що свідчить низка статей присвячених аналізу її 
окремих сторін та взаємозв’язку з іншими способами передачі чужої думки 
у класичних мовах [Gayno 2015; Mikulova 2015; Maier 2012; Maier 2015; 

Usher 2009]. Така своєрідна зміна орієнтирів зумовлена, тим, що пряма 
мова маркується не тільки негативно як така, що позбавлена трансформації 
особи, способу, системи займенників тощо, характерних для непрямої та 
невласне прямої мови, але й позитивно широким спектром 
екстрапропозиційних елементів (вигуків, модальних слів, звертань і т.  п.) 
[Rosen 2013, p. 255].  

Перш ніж перейти до розгляду прямої мови в аналізованих творах, 
наведемо декілька теоретичних міркувань з приводу відмінності прямої і 
непрямої мови. Загальновідомо, що пряма мова дослівно відтворює 
повідомлення іншої особи, яке на письмі у сучасних мовах маркується 
знаками пунктуації (лапками), а при усній комунікації паралінгвальними 
засобами – інтонацією, просодикою, жестами. Формальним вираженням 
непрямої мови може бути вживання підрядного додаткового речення або 
інфінітивного звороту, трансформація способу (напр., заміна індикатива на 
кон’юнктив у німецькій чи латинській мовах або на optativus obliquus у 
старогрецькій), часу (як в латинській або англійській). Зі смислової ж точки 
зору пряма мова відтворює слова мовця, а непряма – їх зміст.  

Наше розуміння прямої мови спирається на тезу про притаманність 
для неї двох дейктичних центрів  ̶ автора певного висловлювання і 
оповідача (наратора), тоді як непряма має лише один дейктичний центр – 

оповідача. Як слушно відзначає Е. Кейзер [Keizer 2009, p. 847], у прямій 
мові є два дейктичні центри, тоді як у непрямій – тільки один дейктичний 
центр: непряма мова представлена з точки зору оповідача головного 
речення.  
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Інкорпорація прямої мови у дискурс може відбуватися різними 
способами. Одним із найпоширеніших є її впровадження за допомогою 
т. зв. «цитувальних маркерів» [Güldemann 2012]. Такі маркери 
характеризуються серйозним прагматичним потенціалом, оскільки 
впливають на емоції читача і на його сприймання описуваних подій. Вони 
мають двояку спрямованість, з одного боку впроваджують і пояснюють 
пряму мову, а з іншого, як складова дискурсу, стають прагматичним 
маркером, оскільки не лише вказують на адресата прямої мови, а й містять 
її опис і факультативно можуть включати характеристику адресата, манеру 
виголошення та обставини, які супроводжують мовлення. Окрім того, одна 
із функцій маркерів прямої мови полягає в ідентифікації мовців та 
структуруванні дискурсу. Це є особливо важливим за відсутності 
візуальних засобів позначення прямої мови (двокрапки, лапок тощо), таких 
звичних для сучасного читача. У зв’язку з цим згадаємо ще одну проблему, 
з якою стикаємося, досліджуючи пряму мову у античних, зокрема, 
грецьких авторів. Передовсім ми маємо справу виключно з писемними 
джерелами, тому нам недоступні інтонаційні та інші паралінгвальні засоби, 
які дозволяють виокремити пряму мову із потоку слів. Окрім того, 
оригінальний текст позбавлений знаків пунктуації, які були впровадженні у 
пізньому Середньовіччі (очевидно, що не йдеться про новочасні видання 
творів античних авторів, де пряма мова маркується відповідно із сучасними 
нормами). Характерною рисою творів давньогрецьких авторів є т.  зв. 
«змішане цитування» (mixed quotation) [Maier 2012], тобто комбінування у 
межах одного речення прямої і непрямої мови за відсутності додаткового 
маркування першої, що зустрічаємо, починаючи від Гомера.  

Таке перемикання від непрямої до прямої мови і vice versa 

характеризується дослідниками як «підсилення» (fade in) [Huitink 2010] або 
«зсув» (slipping) [Richman 1986] і притаманне також іншим давнім мовам, 
напр., арамейській [Richards 1939], староанглійській [Richman 1986]. На 
думку Е. Кікерса [Kieckers 1916, p. 51], таке перемикання передовсім було 
притаманним для «жвавої розповіді».  

Цікавим є також використання для впровадження прямої мови 
сполучника ὅτι (рідше ὡς), яке трактується як окремий випадок їх 
вживання. У словнику Ліддела-Скотта вживання ὅτι у подібному випадку 
трактується як плеоназм [Liddell, Scott 1996, p. 1265]. Подібну 
характеристику цього сполучника знаходимо у граматиці Кюнера-Герта, де 
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відзначено, що після ὅτι непряма мова приймає характер прямої, а згаданий 
сполучник виступає у функції лапок [Kühner, Gerth 1992, § 551.4].  

Характеризуючи таке вживання ὅτι та ὡς для впровадження прямої 
мови, дослідники розглядають їх як маркери непрямої мови, які здатні 
приймати функцію маркерів прямої. Е. Г. Спайекер відзначає, що « грецька 
мова додає ще іншу форму розповіді, яка не є ані прямою, ані непрямою, а 
лежить між ними, відтворюючи актуальні слова, але має вигляд гіпотаксису 
і вводиться сполучниками ὅτι та ὡς» [Spieker 1884, p. 222-223]. Подібна 
точка зору представлена також у Е. Маєра, який розглядає подібні випадки 
як «змішане цитування». На його думку, ὅτι все-таки впроваджує непряму 
мову, яка одразу ж переходить у пряму [Maier 2012, p. 129-130]. 

Приклади безпосередньої інкорпорації прямої мови у непряму 
подібно до наведених вище прикладів у грецьких романах не засвідчено. 
Причиною, на нашу думку, може бути певне спрощення синтаксису, 
властиве грецькій мові періоду койне і його наближення до розмовної 
мови, яка відзначається тенденцію до простоти. 

Вживання прямої мови після ὅτι зустрічається зрідка і лише у Ахілла 
Татія та Харітона, напр., (1). 

1) ὁ εὐνοῦχος ἀπεκρίνατο ὅτι “ἔστι βασιλεῖ βουλομένῳ Μιθριδάτην μηδὲν 
ἀδικεῖν· κρίνῃ δὲ ἐπειδὰν καὶ Διονύσιος παραγένηται.” (Char. 5, 2,3) 

Серед маркерів прямої мови найвагоміше місце належить дієсловам, 
пов'язаним із комунікацією (verba dicendi), які позначають діяльність 
мовця, спрямовану на передачу інформації іншій особі. При цьому йдеться 
не лише про типові дієслова мовлення, на зразок «говорити», а й про інші, 
які відрізняються від нього відтінками значень (кричати, співати, шепотіти 
тощо) і навіть ті, що належать до інших семантичних груп. Принагідно 
варто відзначити, що саме verba dicendi є домінантними маркерами прямої 
мови в аналізованих текстах, про що детальніше йтиметься нижче. 

Незважаючи на свою поширеність, verba dicendi є лише одним із 
засобів впровадження прямої мови. Окрім них маркувати пряму мову 
можуть також інші лексичні одиниці, а також паралінгвістичні засоби, 
контекст, розділові знаки.  

Домінуючим засобом впровадження прямої мови у грецькому романі 
є дієслова в особових і неособових формах. Із 853 випадків вживання пряма 
мова 807 разів (≈ 95 %) впроваджується саме дієсловами. 30 разів (≈ 3 %) 
пряму мову впроваджують іменники, пов’язані з процесом мовлення (λόγος, 
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φωνή, μῦθος, βωή, διήγημα, λογισμός) у поєднанні з дієсловом, напр.: λόγος 

ἔχω (Achill. Tat. 2, 1, 2), ἀκούω τὴν βοήν (Achill. Tat. 3, 5, 2), ἀφίημι τὴν 
φωνήν (Achill. Tat. 4, 15, 1; Char. 1, 9, 6; Long. 2, 5 ), ἐμπίμπλημι βοῆς (Achill. 

Tat. 8, 1, 5), διήγημα φέρουσα τὸ καινὸν (Char. 3, 2, 7), λαμβάνω λογισμόν 

(Char. 2, 9, 1) тощо. Зрідка (17 фіксацій, ≈ 2 %) пряма мова позбавлена 
експліцитних маркерів, напр., (2). 

2) Ἐλθὼν δὲ παρ᾽ αὐτοὺς «τί ποιοῦμεν, σύντροφοι; τί δὲ βουλευόμεθα, 
οἰκέται;» (Xen. Eph. 2, 4, 1) 

У діалогічних партіях іноді трапляються випадки, коли репліку 
одного із персонажів впроваджує verbum dicendi, а у подальшому при 
обміні репліками подібні дієслова відсутні, напр. (3): 

3) Χαιρέας μὲν ἔλεγε “πρῶτός εἰμι ἀνήρ,” Διονύσιος δὲ “ἐγὼ 

βεβαιότερος.” “μὴ γὰρ ἀφῆκά μου τὴν γυναῖκα;” “ἀλλὰ ἔθαψας αὐτήν.” (Char. 

5, 8,5) 

Серед засобів впровадження прямої мови, на яких акцентується увага 
у даній статті, можна виділити три групи: 1) гіпероніми  ̶ дієслова, у яких 
сема «мовлення» представлена у чистому вигляді (λέγω, φημί); 2) гіпоніми  ̶ 
дієслова з додатковими семантичними відтінками (βοάω, ἀπαγγέλλω, 

κωκύω, ἀποκρίνομαι і т. п.); 3) іменні та прономінальні фрази, у яких сема 
«мовлення» імплікується іменником або контекстом. 

Усі дієслівні маркери прямої мови, незалежно від їх статусу, у 
подальшому характеризуватимуться як дієслова мовлення (verba dicendi, 

хоч деякі дослідники диференціюють їх, виділяючи загальні і специфічні 
дієслова мовлення [Güldemann 2008, p. 12], напр., say та write. 

Розташування маркерів стосовно прямої мови може варіюватись. 
Згідно з T. Ґюльдеманом [Güldemann 2008, p. 192], вони можуть перебувати 
у препозиції, постпозиції, ціркумпозиції та інтрапозиції; зустрічаються 
також комбіновані випадки, наприклад, пре- і постпозиція.  

В аналізованих текстах вони переважно перебувають у інтрапозиції 
(472 випадки, 61 %); майже вдвічі рідше представлена препозиція 
(286 випадків, 37 %) та постпозиція (13 випадків, 2 %).  

Розглянувши у загальних рисах засоби впровадження прямої мови у 
аналізованих творах, перейдемо до опису окремих груп. 

Гіпероніми  
Як згадувалося, група гіперонімів представлена дієсловами, які 

номінують процес мовлення і позбавлені додаткових семантичних 
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відтінків. Ця група представлена двома дієсловами – λέγω та φημί, які є 
домінантними серед інтродукторів прямої мови, загалом вживаючись 
майже нарівні, хоч у окремих авторів їх частотність варіюється. 

Φημί. 
У аналізованих творах φημί представлене 343 фіксаціями (42,5 %) і 

переважно вживається у презенсі та імперфекті, рідше у аористі. 
Здебільшого дане дієслово займає серединну позицію. Винятком є роман 
Лонга, де φημί переважно передує прямій мові (із засвідчених трьох 
випадків його вживання два (67 %) припадають на препозицію).  

4) …ὁ Φιλητᾶς ἔφη· “θεός ἐστιν, ὦ παῖδες, ὁ ῎Ερως, νέος καὶ καλὸς καὶ 
πετόμενος” (Long. 2, 7) 

У решти авторів згадане дієслово переважно знаходиться у 
серединній позиції (4 б).  

5) … ὁ Χαρικλῆς, “Ταῦτα μέν,” ἔφη, “καὶ θεοῖς καὶ ἐμοὶ μελήσει” (Achill. 

Tat.1, 8, 10) 

Функціонуючи як маркер прямої мови, φημί, подібно до латинського 
inquam, певною мірою десемантизується, набуваючи характеру службового 
слова, яке не стільки є носієм інформації, як констатує сам факт 
«говоріння». У монографії, присвяченій дієсловам мовлення у 
старогрецькій мові, А. Фурньє виокремлює дві функції цього дієслова: 
1) описову як носія стверджувальної впевненості, якому притаманна 
експресивність, емфатичність і суб’єктивність; 2) виражальну з властивою 
для неї невиразністю та об’єктивністю [Fournier 1946, p. 12-18 passim]. 

Саме у другій функції φημί вживається для впровадження прямої мови.  
Λέγω 

Приблизно так само часто як φημί пряму мову в аналізованих романах 
впроваджує λέγω (340 фіксацій, 43 %). Дане дієслово переважно 
представлене формами дійсного способу, утвореними від основи презенса 
та аориста, які вживаються приблизно у рівних частках (150 форм 
утворених від основи презенса vs 190 форм від основи аориста). При цьому 
варто відзначити, що аористні форми переважно представлені 
суплетивними формами аориста ІІ. Сигматичний аорист зустрічається 
вкрай рідко і засвідчений лише у Харітона (4 випадки) та Лонга (1 
випадок). Переважно це дієслово займає початкове або серединне місце 
стосовно прямої мови, постпозиція поодиноко представлена лише у 
романах Харітона (5 випадків) та Ахілла Татія (2 випадки, сумарно 5  %). 
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Впадає у вічі також виразне розмежування місця розташування згаданого 
маркера залежно від форми verbi finiti. Презентні та сигматичні форми 
надають перевагу препозиції (119 випадків зі 154, тобто 77  %), тоді як 
аорист ІІ здебільшого представлений у інтрапозиції (116 випадків зі 190, 
тобто 61 %). Тенденція до різного розташування λέγω залежно від вжитої 
форми простежується в усіх аналізованих творах, хоч порівняння окремих 
творів засвідчує певну варіативність. Так, у Ксенофонта Ефеського 
презентні форми λέγω здебільшого перебувають у інтрапозиції, а Харітон 
частіше, хоч і з мінімальним відхиленням, вживав εἶπε у препозиції. 

Як бачимо, розташування форм aoristi II стосовно прямої мови є 
подібним до локалізації φημί. Можливою причиною цього є аспектуальна 
семантика аориста, який лише констатує факт мовлення, що зближує його з 
φημί (особливо якщо останнє вжито в імперфекті, який мало чим 
відрізняється від аориста [Schwyzer 1950, p. 277].  

У дослідженнях (напр., [Kieckers 1915, p. 34]) відзначалось 
впровадження прямої мови за допомогою плеонастичних конструкцій 
утворених поєднанням двох дієслів мовлення, одне з яких представлене 
особовою формою, а інше – дієприкметником. Як відзначає В. Манділарас, 
при плеонастичному поєднанні двох дієслів мовлення, одне з яких 
виражене дієприкметником (тип ἔφη λέγων), у нелітературних джерелах 
participium регулярно утворюється від дієслів із загальним значенням 
(λέγω, φημί), тоді як у класичній грецькій мові verbum finitum має загальне 
значення, а participium – конкретне [Mandilaras 1973, p. 364]. У 
аналізованих творах представлені обидва випадки, напр. (6-7): 

6) Ἔτι λέγοντος τοῦ Αἰγιαλέως ἀνωδύρετο ( VF) ὁ Ἁβροκόμης «σὲ δὲ» 
λέγων (PART.), «ὦ πασῶν δυστυχεστάτη κόρη, πότε ἀνευρήσω κἂν νεκράν; 
(Xenoph. Ephes. 5.1.12)  

7) ἡ δὲ μεγάλα ἀνακωκύσασα (PART.) «φεῦ μοι τῶν κακῶν» εἶπεν (VF), 

«οὐχ ἱκαναὶ γὰρ αἱ πρότερον συμφοραί, τὰ δεσμά, τὰ ληιστήρια, ἀλλ᾽ ἔτι καὶ 
πορνεύειν ἀναγκάζομαι;» (Xenoph. Ephes. 5.7.1-2)  

Гіпоніми 

До цієї групи належать дієслова, в яких сема «говоріння» 
доповнюється додатковими семантичними відтінками. Дана група є 
гетерогенною і, окрім verba dicendi, також охоплює дієслова, які отримують 
згадане значення у відповідному контексті, напр., verba affectuum. Загалом 
такі дієслова впроваджують пряму мову у 123 контекстах. У відсотковому 
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співвідношенні згадана група найширше представлена у романах Харітона 
(33 %) та Лонга (31 %), тоді як Ксенофонт Ефеський і Ахілл Татій 
вживають їх значно обмеженіше (відповідно, 12 та 6 %). Кількість їх 
вживань як інтродукторів прямої мови варіюється від 32 до 1. Найширше 
представлені дієслова βοάω та його композити (ἀναβοάω, ἐκβοάω, ἐπιβοάω, 

συνβοάω) – 32 фіксації, ἀποκρίνομαι – 13 фіксацій, композити дієслова 
κράζω (ἀνακράζω, ἐκκράζω) – 10 фіксацій. Частотність вживання решти 
дієслів (διηγέομαι, φθέγγομαι, ἀγγέλλω, πυνθάνομαι та ін.) варіюється у 
межах від одного до п’яти.  

Крім дієслів безпосередньо пов’язаних з процесом мовлення тут 
представлені й інші, які у контексті наближаються до них. Таким, зокрема, 
є γράφω та його composita, які маркують пряму мову, виражену на письмі, а 
також verba affectuum, які імплікують сему мовлення (8-9). 

8) ( Ἀνθία) ἀποτεμοῦσα τῶν πλοκάμων ... καὶ ἐπιτηδείου καιροῦ 

λαβομένη, πάντων ἀπηλλαγμένων, ἀνατίθησιν ἐπιγράψασα ΥΠΕΡ. ΤΟΥ. 
ΑΝΔΡΟΣ. ΑΒΡΟΚΟΜΟΥ. ΑΝΘΙΑ. ΤΗΝ. ΚΟΜΗΝ. ΤΩΙ. ΘΕΩΙ. ΑΝΕΘΗΚΕ 
(Xen. Eph. 5, 11, 6).  

9) Ἐπεὶ δὲ ἀνεστρέψαμεν εἰς γῆν, ἀποβὰς τοῦ σκάφους καὶ τῷ σώματι  
περιχυθεὶς ἔκλαον· “Νῦν μοι, Λευκίππη, τέθνηκας ἀληθῶς θάνατον 

διπλοῦν….» (Achill. Tat. 5.7.8) 

На відміну від дієслів-гіперонімів, гіпоніми майже виключно 
передують прямій мові. Серединне і кінцеве положення представлене лише 
трьома випадками у романі Харітона (відповідно, 1 та 2 фіксації).  

Іменні фрази 

Окрім згаданих вище виключно дієслівних засобів, пряму мову в 
аналізованих творах впроваджують іменні фрази, до складу яких входять 
іменники, пов’язані з актом комунікації. Найчастіше такими іменниками є 
ὁ λόγος : λόγοι (Xen. Eph. 11,1,3), εἶχεν ὁ λόγος (Achil. Tat. 2,1,2), ἤρξατο τῶν 
λόγων (Charit. 1,7,4; 5,1,4; 5,6,1), ἐπῆλθον λόγοι (Long. 1,13); ἡ φωνή: (Xen. 

Eph. 3, 9, 7; Achil. Tat. 4, 17,4; ), ἀφίησιν τὴν φωνήν (Achil. Tat. 4,15,1; Long. 

2, 5), ἀφῆκε φωνὴν (Charit. 3,3,17) ; ἡ βοή: ἐνέπλησα βοῆς (Achil. Tat. 8,1,5) 

Також засвідчені τό γράμμα: γράμματα (Xen. Eph. 2, 12,1), субстантивований 
participium perfecti passivi τά γεγραμμένα: (Xen.Eph. 2,5,1; 2,5,3: Achil. Tat. 

1,3,5; ), ἡ ἐπιστολή: ἤρξατο τοιαύτης ἐπιστολῆς (Charit. 4,4,7), ἐπέδωκέ τὴν 
ἐπιστολήν (Charit. 4,5,7), ἐποίησε τὰς ἐπιστολάς (Charit. 5,6,9), ἐπιστολὴν πρὸς 
βασιλέα τοιαύτην (Charit. 8,4,1), τό διήγημα; (Charit. 3,2,7), ὁ λογισμός: 
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ἐπέστησε τοιούτοις λογισμοῖς (Charit.3,2,7). 

Характерною ознакою цієї групи інтродукторів є їх виключна 
препозиція прямій мові.  

Немарковане впровадження прямої мови трапляється зрідка. Іноді 
пряма мова безпосередньо включена у текст розповіді (10), або ж, зокрема 
у діалогічних партіях, фраза першого мовця впроваджується дієсловом 
мовлення, а наступні безпосередньо інкорпоруються у текст 11). 

10) Ὁ δὲ (=Ἱπποθόος) … προτρέχει τε καὶ φιλοφρονεῖται καὶ δεῖται 
κοινωνὸν γενέσθαι τῆς ὁδοῦ. «… ὦ μειράκιον… . Ἴωμεν οὖν Κιλικίαν … ἐκεῖ 
λέγονται γὰρ οἰκεῖν ἄνδρες εὐδαίμονες.» (Xenoph. Eph. 2.14.2-3) 

11) Χαιρέας μὲν ἔλεγε “πρῶτός εἰμι ἀνήρ,” Διονύσιος δὲ “ἐγὼ 

βεβαιότερος.”(Charit. 5.8.5) 

Аналіз фактичного матеріалу засвідчує, що в аналізованих текстах 
пряма мова переважно впроваджується дієсловами, серед яких 
переважають дієслова мовлення, не обтяжені додатковими семантичними 
відтінками. Як інтродуктори приблизно в однаковій кількості вживаються 
φημι (343 фіксації) та λεγω (339 фіксацій). Що стосується останнього, то 
тут з невеликою перевагою домінує суплетивно утворений aoristus II, якому 
дещо поступаються форми, утворені від кореня λεγ- (презенс, імперфект, 
аорист І). Значно рідше маркують пряму мову verba dicendi, які належать 
до групи гіпонімів, кількість яких у різних авторів варіюється від 29 до 8  % 

і найчастотнішими серед яких є βοάω та його композити. Замикають 
перелік засобів іменні словосполучення, становлячи від 3 до 7  %. 

Згадані інтродуктори займають різне положення стосовно прямої 
мови, переважно вживаючись у інтра- та препозиції з перевагою першої, 
що зумовлено домінуванням дієслова φημί та форм аориста ІІ від λέγω, тоді 
як гіпоніми та іменні фрази майже повсюдно передують прямій мові.  

Досліджувані тексти різняться між собою за частотністю вживання 
тих чи інших засобів. Проте ці відмінності не є кардинальними і можуть 
бути поясненими авторськими преференціями. 

Література: 
1..Fournier H. Les verbes "dire" en grec ancien: (exemple de conjugaison supplétive 

(Paris, C. Klincksieck, 1946): 233. 

2. Gayno, M. «Les modalités d’insertion du discours direct en latin tardif: bornage et 
redondance» (Paris, 2015), http://lettres.sorbonne-universite.fr/IMG/pdf/DLL_11_M-

Gayno.pdf 

3. Güldemann, T. Quotative indexes in African languages: A synchronic and 

mailto:cherboh@gmail.com
http://lettres.sorbonne-universite.fr/IMG/pdf/DLL_11_M-Gayno.pdf
http://lettres.sorbonne-universite.fr/IMG/pdf/DLL_11_M-Gayno.pdf


ISSN 2411-1562 

STUDIA LINGUISTICA, 2021. – Vol. 19 : 146-157 

 
 

___________________________ 
 

© Chernyukh B. V. [Chernjuh B. V.], cherboh@gmail.com 

Direct Speech in the Greek Novel of the I-III Centuries [Prjama mova u grec'komu romani I-III st.]  

(in Ukrainian)  
 

156 

diachronic survey (Berlin, New York, Mouton de Gruyter, 2008): 686. 

4. Güldemann, T. «Thetic speaker-instantiating quotative indexes as a cross-linguistic 

type». Quotatives. Cross-linguistic and cross-disciplinary perspectives (Amsterdam, John 

Benjamins, 2012): 117–142. 

5. Huitink, L. Quotation without quotation marks. Presentation at Ancient Greek and 

Semantic Theory (Nijmegen, 2010 

6. Keizer, E. «The interpersonal level in English: Reported speech.» Linguistics 47/4 

(2009): 845–866. 

7 Kieckers, E. «Zur Oratio recta in den indogermanischen Sprachen I». 
Indogermanische Forschungen 35 (1915): 1–93. 

8. Kieckers, E. «Zur Oratio recta in den indogermanischen Sprachen II». 
Indogermanische Forschungen 36 (1916): 1–70. 

9. Kühner R., Gerth B. Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache. Teil 2: 

Satzlehre (Hannover, Hahnsche Buchhandlung. 1992): XI, 714. 

10. Liddell, H. G., Scott R., Jones, H. S. A Greek-English lexicon: with a revised 

supplement (Oxford, Clarendon Press, 1996): XIV, 2042, 320. 

11. Maier, E. «Switches between Direct and Indirect Speech in Ancient Greek». 
Journal of Greek Linguistics 12 (2012): 118–139. 

12. Maier, Е. «Reported Speech in the Transition from Orality to Literacy». Glotta 91 

(2015): 152– 170. 

13. Mandilaras, B. G. The verb in the Greek non-literary Papyri (Athens, Ministry of 

Culture and Sciences, 1973): 493. 

14.Mikulová, J. «Verbs Introducing Direct Speech in Late Latin Texts». Graeco-

Latina Brunensia 20 / 2 (2015): 123–143. 

15. Richards, G. C. «The Composition of Josephus’ Antiquities». The Classical 

Quarterly 33/1 (1939): 36–40. 

16. Richman, G. «Artful slipping in Old English». Neophilologus 70/2 (1986): 279–
291. 

17. Rosén, H. «About non-direct discourse: Another look at its parameters in Latin». 
Journal of Latin Linguistics 12/2 (2013): 231–263. 

18. Schwyzer, E. Griechische Grammatik, Bd. II: Syntax und syntaktische Stilistik 

(Munchen: C. H. Beck’schae Verlagsbuchhandlung, 1950): XXIII, 714. 

19. Spieker, E. H. «On Direct Speech Introduced by a Conjunction». The American 

Journal of Philology 5/2 (1884): 221–227. 

20. Usher S. «Oratio Recta and Oratio Obliqua in Polybiu». Journal of Byzantine 

Studies 49 (2009): 487–517. 

21. Vandelanotte, L. «Deixis and grounding in speech and thought representation». 
Journal of Pragmatics 36 (2004): 489–520. 

References: 

1. Fournier H. Les verbes "dire" en grec ancien: (exemple de conjugaison supplétive 

(Paris, C. Klincksieck, 1946): 233. 

2. Gayno, M. «Les modalités d’insertion du discours direct en latin tardif: bornage et 

mailto:cherboh@gmail.com


ISSN 2411-1562 

STUDIA LINGUISTICA, 2021. – Вип. 19: 146-157 

 
 

___________________________ 
 

© Чернюх Б. В. [Чернюх Б. В.], cherboh@gmail.com   

Пряма мова у грецькому романі І-ІІІ ст. [Прямая речь в греческом романе І-ІІІ веков] (Українською /  

На укр. яз.) 
 

157 

redondance» (Paris, 2015), http://lettres.sorbonne-universite.fr/IMG/pdf/DLL_11_M-

Gayno.pdf 

3. Güldemann, T. Quotative indexes in African languages: A synchronic and 

diachronic survey (Berlin, New York, Mouton de Gruyter, 2008): 686. 

4. Güldemann, T. «Thetic speaker-instantiating quotative indexes as a cross-linguistic 

type». Quotatives. Cross-linguistic and cross-disciplinary perspectives (Amsterdam, John 

Benjamins, 2012): 117–142. 

5. Huitink, L. Quotation without quotation marks. Presentation at Ancient Greek and 

Semantic Theory (Nijmegen, 2010 

6. Keizer, E. «The interpersonal level in English: Reported speech.» Linguistics 47/4 

(2009): 845–866. 

7. Kieckers, E. «Zur Oratio recta in den indogermanischen Sprachen I». 
Indogermanische Forschungen 35 (1915): 1–93. 

8. Kieckers, E. «Zur Oratio recta in den indogermanischen Sprachen II». 
Indogermanische Forschungen 36 (1916): 1–70. 

9. Kühner R., Gerth B. Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache. Teil 2: 

Satzlehre (Hannover, Hahnsche Buchhandlung. 1992): XI, 714. 

10. Liddell, H. G., Scott R., Jones, H. S. A Greek-English lexicon: with a revised 

supplement (Oxford, Clarendon Press, 1996): XIV, 2042, 320. 

11. Maier, E. «Switches between Direct and Indirect Speech in Ancient Greek». 
Journal of Greek Linguistics 12 (2012): 118–139. 

12. Maier, Е. «Reported Speech in the Transition from Orality to Literacy». Glotta 91 

(2015): 152– 170. 

13. Mandilaras, B. G. The verb in the Greek non-literary Papyri (Athens, Ministry of 

Culture and Sciences, 1973): 493. 

14.Mikulová, J. «Verbs Introducing Direct Speech in Late Latin Texts». Graeco-

Latina Brunensia 20 / 2 (2015): 123–143. 

15. Richards, G. C. «The Composition of Josephus’ Antiquities». The Classical 

Quarterly 33/1 (1939): 36–40. 

16. Richman, G. «Artful slipping in Old English». Neophilologus 70/2 (1986): 279–
291. 

17. Rosén, H. «About non-direct discourse: Another look at its parameters in Latin». 
Journal of Latin Linguistics 12/2 (2013): 231–263. 

18. Schwyzer, E. Griechische Grammatik, Bd. II: Syntax und syntaktische Stilistik 

(Munchen: C. H. Beck’schae Verlagsbuchhandlung, 1950): XXIII, 714. 

19. Spieker, E. H. «On Direct Speech Introduced by a Conjunction». The American 

Journal of Philology 5/2 (1884): 221–227. 

20. Usher S. «Oratio Recta and Oratio Obliqua in Polybiu». Journal of Byzantine 

Studies 49 (2009): 487–517. 

21. Vandelanotte, L. «Deixis and grounding in speech and thought representation». 
Journal of Pragmatics 36 (2004): 489–520.  
 

mailto:cherboh@gmail.com
http://lettres.sorbonne-universite.fr/IMG/pdf/DLL_11_M-Gayno.pdf
http://lettres.sorbonne-universite.fr/IMG/pdf/DLL_11_M-Gayno.pdf


ISSN 2411-1562 

STUDIA LINGUISTICA, 2021. – Vol. 19 : 158-165 

 
 

___________________________ 
 

© Chernyukh N. B. [Chernjuh N. B.], nadiya.chernyukh@gmail.com  
Nominative Field of the Concept JOY in Plautus’ Comedies [Nominatyvne pole konceptu RADIST' u 

komedijah Plavta] (in Ukrainian)  
 

158 

Стаття надійшла до редакції 29.05.2021 р. 
Перевірено на плагіат 03.06.2021 р. 

унікальність – 93.88% 

https://doi.org/10.17721/StudLing2021.19.158-165   
 

УДК 821.124(450)-22:81’42  
 

НОМІНАТИВНЕ ПОЛЕ КОНЦЕПТУ РАДІСТЬ  

У КОМЕДІЯХ ПЛАВТА 
 

Надія Богданівна Чернюх, nadiya.chernyukh@gmail.com  

викладач 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 
 

У статті розглядаються засоби номінації емоційного концепту РАДІСТЬ та їх 
місце у формуванні однойменної концептосфери у комедіях Плавта. Засобами прямої 
номінації даного концепту є утворені від основи gaud- іменник gaudium та дієслово 
gaudere, які є домінантними (63 %), похідні від основи laet-:іменник laetitia, 

прикметник laetus та дієслова laetari і laetifico (25 %), які формують ядро 
концептосфери. Приядерна зона виражається запозиченим з грецької мови 
прикметником hilarus (hilaris) та його похідними (hilare, hilaritudo) (12 %), а також 
іменником voluptas (13 %). Периферійними є засоби вторинної номінації, які 
актуалізують концепт РАДІСТЬ у відповідному контексті. Надзвичайно вагому роль 
у реалізації аналізованого концепту відіграє контекст на макрорівні, який є основним 
критерієм за відсутності інших маркерів. 

Ключові слова: латинська мова, емоційний концепт, концептосфера радості, 
Плавт, комедія, номінація. 
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The article considers the means of nomination of the emotional concept JOY and their 

place in the formation of the eponymous concept sphere in Plautus’ comedies. The means of 
direct nomination of this concept are formed from the base gaud- noun gaudium and the verb 

gaudere, which are dominant (63 %), derivatives from the base laet-: noun laetitia, the 

adjective laetus and the verbs laetari and laetifico (25 %), which form the core of the 

concepts' sphere. The nuclear zone is manifested by the adjective hilarus (hilaris) borrowed 

from the Greek language and its derivatives (hilare, hilaritudo) (12 %), as well as the noun 

voluptas (13 %). Peripheral are the means of secondary nomination, which actualize the 
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concept of JOY in the appropriate context. The context at the macro level, which is the main 

criterion in the absence of other markers, plays an extremely important role in the 

implementation of the analyzed concept. 

Keywords: Latin language, emotional concept, concepts’ sphere, of joy, Plautus, 
comedy, nominalization. 
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В статье рассматриваются средства номинации эмоционального концепта 
РАДОСТЬ и их место в формировании одноименной концептосферы в комедиях 
Плавта. Средствами прямой номинации упомянутого концепта выступают 
образованные от основы gaud- существительное gaudium и глагол gaudere, которые 
являются доминантными (63 %), а также производные от основы laet- 

существительное laetitia, прилагательное laetus и глаголы laetari и laetifico (25 %), 

формирующие ядро концептосферы. Околоядерная зона выражена заимствованым из 
греческого языка прилагательным hilarus (hilaris) и его производными (hilare, 
hilaritudo) (12 %), а также существительным voluptas (13 %). На периферии 
находятся средства вторичной номинации, актуализирующие концепт РАДОСТЬ в 
определенном контексте. Чрезвычайно важную роль в реализации упомянутого 
концепта играет контекст на макроуровне, который при отсутствии иных маркеров 
является основным критерием.  

Ключевые слова: латинский язык, эмоциональный концепт, концептосфера 
радости, Плавт, комедия, номинация. 

 

Одним із виявів панівної у сучасній лінгвістиці антропоцентричної 
парадигми є виокремлення у окремий напрям лінгвістики емоцій, яка, 
сформувавшись на перетині психології та мовознавства, досліджує зв’язок 
емоцій та мови. Вибір емоцій як об’єкта мовознавчого дослідження, зокрема, у 
вигляді емоційних концептів, тобто, етнічно, культурно зумовлених, складних, 
структурно-смислових, ментальних, як правило, лексично і/або фразеологічно 
вербалізованих утворень, які ґрунтуються на певній поняттєвій основі і мають 
також культурну та образну складові [Красавский 2001, c. 60], не є випадковим, 
адже вони, будучи однією з найскладніше організованих систем людини, 
займають особливе місце в її житті. Як об’єкт лінгвістичного аналізу емоції 
характеризуються двоплановістю, реалізуючись як емоційне супроводження і 
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оцінка змісту мовлення та об’єктивно існуюча у вигляді мовних знаків 
реальність. Незважаючи на те, що вони є особистісним феноменом, їх 
експресивний компонент є соціальним, таким чином вони інтегрують 
об’єктивне та суб’єктивне, образне та поняттєве, статичне та динамічне, 
універсальне та національно-специфічне у спілкуванні між людьми [Дріч 2014, 
с. 22]. 

Згідно з К. Ізардом [Изард 2006, с. 22], емоції є однією із найсуттєвіших 
ознак людини.  

Серед фундаментальних емоцій, які виокремлюються дослідниками, 
обов’язково фігурує емоційний стан радості [Изард 2006, с. 64; Tissari 2008]. Це 
не є випадковим, оскільки «радість є одним із найзначніших емотивних 
концептів, які належать до концептосфери будь-якої мови. Саме в цьому 
концепті більшою мірою виявляється антропоцентризм мовної картини світу, 
оскільки «концепт…радість більше, ніж будь-який інший… пов’язаний з 
людською особистістю, в житті якої важливе місце займає позитивний настрій» 
[Арсланбекова 2016, с. 365; пор. Дмитриева 2016, с. 108]. 

Емоційний концепт РАДІСТЬ неодноразово аналізувався у сучасних 
мовах [Абдурашитова 2006; Баркарь 2019; Дорменєв 2014; Жаботинская 2013; 
Ostheeren 1964; Tissari 2008], однак, на матеріалі класичних мов, зокрема, 
латинської, подібний аналіз відсутній, що й зумовило наше звернення до цієї 
проблематики. Це, а також загальна спрямованість сучасної лінгвістики на 
вивчення засобів вербалізації фрагментів емоційної картини світу, зумовлює 
актуальність дослідження. Згаданий концепт виступає об’єктом дослідження, а 
його вербалізація у комедіях Плавта – предметом. Метою дослідження є 

виокремлення вербалізаторів концепту РАДІСТЬ та моделювання однойменної 
концептосфери як складової індивідуально-авторської картини світу Плавта. 

Матеріалом для аналізу слугував корпус комедій Плавта. 
В аналізованих творах концепт РАДІСТЬ здебільшого виражений 

засобами первинної номінації (126 фіксацій). Сюди належать іменники gaudium, 

laetitia «радість», hilaritudo «веселощі» дієслова gaudeo і laetor «радіти» та 
прикметники laetus «радісний», hilarus (hilaris) «веселий». Домінантними серед 
них є утворені від кореня *geh2-ṷ- «радіти» [Rix 2001, p. 184] дієслово gaudere 

«радіти» (63 фіксації) та іменник gaudium «радість» (17 фіксацій) (1 а-б).  
1 а) Salvos sis, Mnesiloche, salvom te advenire gaudeo (Pl. Bacch. 456).  

1 б) Tantum a portu adporto bonum, tam gaudium grande adfero (Pl. Stich. 

295). 
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Близькими за значенням і другими за частотністю вживання є утворення 
від кореня laet- етимологія якого не встановлена [De Vaan 2008, p. 323; Walde, 

Hofmann 1938, p. 750]. Сюди належать іменник laetitia «радість» (14 фіксацій), 
прикметник laetus «радісний» (11 фіксацій), дієслово laetari «радіти» 
(4 фіксації). Окрім них двічі у комедіях Плавта засвідчено складне дієслово 
laetificare «втішати» (2 а-г) 

2 а) Sed ego cesso hunc Hegionem onerare laetitia senem? (Pl. Capt. 827). 

2 б) Amphitruo uxorem salutat laetus speratam suam (Pl. Amph. 676). 

2 в) Immo vein etiam te faciam ex laeto laetantem magis? (Pl. Ps. 324). 

2 г) Nunc …alii laetificantur//meo malo et damno (Pl. Aul. 724-725). 

У лексикографічних джерелах іменники gaudium та laetitia трактуються як 
синоніми, пор.: gaudium “joy, delight, gladness” [Glare 1968, p. 755] та laetitia “joy, 

gladness, pleasure, delight” [Glare 1968, p. 996], однак, античні автори 
диференціювали їх за відтінками значень. Цицерон у «Тускуланських бесідах» 
характеризує gaudium та laetitia наступним чином: cum ratione animus movetur 

placide atque constanter, tum illud gaudium dicitur; cum autem inaniter et effuse 

animus exultat, tum illa laetitia gestiens vel nimia dici potest (Cic. Tusc. 4, 6, 13) 

«коли душа хвилюється згідно з розумом, тоді це називається радістю (gaudium); 

коли ж душа хвилюється понад міру, тоді це можна назвати нестримною або 
надмірною радістю (laetitia)». Подібно характеризується laetitia і у Авла Геллія: 
exsultatio quaedam animi … efferventior (Gell. 2. 27). Згідно зі словником 
Е. Форчеліні [Forcellini s.v. gaudium], gaudium є станом внутрішньої радості, тоді 
як laetitia передбачає зовнішнє вираження емоцій [Forcellini s.v. laetitia, laetor], 

хоч ця різниця часто нівелювалася [Forcellini s.v. gaudium]. Приклад такої 
нівеляції представлено у наступному випадку (2 д), де обидва іменники не 
розрізняються за значенням: 

2 д) Dei deaeque omnes, vobis habeo merito magnas gratias,// 

Quom hac me laetitia adfecistis tanta et tantis gaudiis (Pl. 1273-1274). 

На позначення стану радості Плавт вживає також запозичений з грецької 
мови прикметник hilarus (hilaris) «веселий» (гр. ἱλαρός) та його похідні – 

прислівник hilare «весело» (13 фіксацій) та іменник hilaritudo «веселощі» 
(2 фіксації) (3 а-в), який підкреслює виражальний бік аналізованої емоції.  

3 а) Fac nos hilaros hilariores opera atque adventu tuo ( Pl. Stich. 739). 

3 б) Hospes me quidam adgnouit, ad cenam uocat.// Venio, decumbo, acceptus 

hilare atque ampliter (Pl. 98-99). 

3 в) … onera te hilaritudine (Pl. Mil. 677). 
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Для номінації згаданої емоції Плавт вживає також іменник voluptas (та 
його апокопований варіант volup) (13 фіксацій) (4 а-б):  

4 а) Voluptas nullast navitis, Messenio,//Maior … quam quando ex alto 
procul//terram conspiciunt. (Pl. Men. 226-228). 

4 б) Nimiast voluptas, ubi diu afueris domo,// Domum ubi redieris… (Pl. Stich. 

523-524). 

Первинно вживаючись зі значення «насолода», цей іменник розширив 
свою семантику, позначаючи джерело емоції [Forcellini s.v. voluptas]. У подібних 
випадках йдеться про метонімічну транспозицію – перенесення назви емоції на 
об’єкт або подію, які її викликали. Така транспозиція супроводжується зміною 
статусу іменника, який з абстрактного переходить у конкретний. Принагідно 
відзначимо, що цей іменник часто вживається у еротичному контексті для 
номінації об’єкта пристрасті. На думку К. Остгерена [Ostheeren 1964], в 
дохристиянську епоху емоція радості сприймалась крізь призму зовнішніх 
подразників, того, що можна було побачити або почути. Таке ототожнення 
емоції з її зовнішніми проявами та її збудником було притаманним для всіх 
індоєвропейських мов [Арсланбекова 2016, с. 366]. 

У аналізованих комедіях іноді засвідчено також поєднання voluptas із 
gaudium (4 в). 

4 в) HA. Gaudio ero vobeis - AD. At … nos voluptati tibi (Pl. Poen. 1217). 

Засобами вторинної номінації радості є лексеми, які стосуються її 
зовнішнього вираження. Серед них в аналізованих комедіях поодиноко 
засвідчено дієслово ridere «сміятися» та його похідні – risus «сміх», ridiculus 

«смішний» (5 а – в).  
5 а) Numquam ecastor ullo die risi adaeque (Pl. Cas. 857) . 

5 б) Nequeo … risum admoderarier (Pl. Mil. 1073). 

5 в) Quando adbibero, adludiabo: tum sum ridiculissumus (Pl. Stich. 382). 

До засобів вторинної номінації ми також зараховуємо вжитий у 
відповідному контексті іменник lacrima «сльоза» (5 г). 

5 г) … prae laetitia lacrimae prosiliunt mihi (Pl. Stich. 464). 

Важливу роль у формуванні концепту РАДІСТЬ відіграє контекст, який за 
відсутності безпосередніх номінацій є єдиним джерелом, що дозволяє 
констатувати наявність згаданого емоційного стану. Іноді маркерами такого 
контексту є лексеми з виразно позитивною конотацією (lubens «охочий», suavis 

«приємний», opportunitas «сприятлива нагода», bonum «добро», тощо), які 
входять до складу синтаксичних структур, що характеризуються підвищеною 
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емоційністю (6 а-б). 
6 а) Erilis patria, salve, quam ego biennio,//postquam hinc in Ephesum abii, 

conspicio lubens (Pl. Bacch. 170-171). 

6 б) Quid est suavius, quam bene rem gerere,//bono publico, sic ut ego feci 

heri,//cum emi hosce homines (Pl. Capt. 498-500).  

Виокремивши вербалізатори емоційного концепту РАДІСТЬ, перейдемо 
до визначення їх місця у структурі однойменної концептосфери у комедіях 
Плавта. Традиційно у її будові виокремлюють ядро, приядерну зону і ближню та 
дальню периферію. Ядро й приядерна зона переважно репрезентують 
універсальні й загальнонаціональні знання, а периферія – індивідуальні [Бабенко 
2004, с. 61; Маслова 2007, с. 35]. 

Отримані дані дають підстави стверджувати, що ядро індивідуально-

авторської концептосфери РАДІСТЬ у аналізованих творах формують 
найчастотніші і стилістично нейтральні лексеми gaudium, gaudere, laetitia, 

laetari, laetus. Приядерна зона представлена іменником voluptas, прикметником 
hilarus (hilaris) та його похідними, які, зберігаючи сему «радісний стан», 
відрізняються від ядерних лексем відтінками значень, ближня периферія 
репрезентована засобами вторинної номінації (risus, lacrima) а дальня – 

відповідним контекстом і ситуаціями.  
Підсумовуючи, відзначимо, що для вираження емоційного стану радості 

Плавт переважно використовує засоби первинної номінації, які формують ядро 
та довколаядерну зону, і доволі обмежено - можливості периферії. 

Очевидно, що хронологічні, жанрові та авторські рамки, якими 
обмежується представлена розвідка не дозволяють екстраполювати її результати 
на весь корпус римської літератури, тому перспективним видається дослідження 
згаданого концепту на ширшому фактичному матеріалі, зокрема, з урахуванням 
граматичних засобів та синтаксичних структур, які застосовуються для його 
актуалізації. 
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Refusal, as a speech act that can easily threaten both sides of communication, is a 

problem that needs to be handled with special care in cross-cultural communication. If the 

refusal is not handled properly, not only the communication might fail to proceed smoothly, 

but it even can destroy the relationship between the two parties and cause adverse 

consequences. Therefore, the implementation of the speech act of refusal requires certain 

strategies. Due to the differences between different languages, cultures, living habits and 

ways of thinking, there will be differences in the way of refusal between Chinese and 

Japanese. In order to reduce the negative impact of cultural differences and other factors 

of cross-cultural communication between Chinese and Japanese, as well as promoting 

smoother cross-cultural interaction, the Chinese-Japanese refusal speech act should be 

thoroughly analyzed in both theoretical and practical aspects. For the time being there are 

already tangible results in the comparative theoretical research of speech refusal act in the 

Chinese and Japanese lingual cultures. This article aims to summarize and review the 

previous researches, as well as to seek inspiration for exploring the new directions and the 

new entry points in this research field in order to facilitate the future innovative research. 

Key words: refusal speech act, cross-cultural communication, cultural differences, 

refusal strategy, comparative study.  
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МОВЛЕННЄВИЙ АКТ ВІДМОВИ В КИТАЙСЬКІЙ ТА ЯПОНСЬКІЙ 
ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ: СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ 

 

Цзян Цінчуань, qingchuanjiang6@gmail.com 
 

аспірантка Навчально-наукового інституту філології  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

Відмова як мовленнєвий акт, котрий може загрожувати обом сторонам 
спілкування під час міжкультурної комунікації є проблемою, яка потребує особливої 
уваги. Якщо відмова буде здійснена некорректно, це може не тільки зашкодити 
спілкуванню, а й навіть зруйнувати відносини між комунікантами, спричинивши 
несприятливі наслідки. Тому реалізація мовленнєвого акту відмови потребує певних 
стратегій. Через відмінності між різними мовами, культурами, життєвими звичками 
та етнічними способами мислення виникають розбіжності у способі здійснення 
відмови що реалізуються, зокрема, у китайській та японській лінгвокультурах. Щоб 
зменшити негативний вплив культурних відмінностей та інших факторів 
міжкультурної комунікації між китайцями та японцями, а також сприяти більш 
ефективній міжкультурній взаємодії, китайсько-японський мовленнєвий акт відмови 
слід ретельно проаналізувати як у теоретичному, так і в практичному аспекті. На 
даний момент вже є суттєві результати в зіставному дослідженні акту відмови, що 
здійснюється в китайській та японській лінгвокультурах. Ця стаття має на меті 
узагальнити та розглянути попередні дослідження, а також накреслити шляхи для 
подальшого інноваційного вивчення цієї проблематики.  

Ключові слова: мовленнєвий акт відмови, міжкультурна комунікація, культурні 
відмінності, стратегія відмови, зіставне дослідження. 

 

РЕЧЕВОЙ АКТ ОТКАЗА В КИТАЙСКОЙ И ЯПОНСКОЙ 
ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ПОДХОДЫ 
 

Цзян Цинчуань, qingchuanjiang6@gmail.com  
 

аспирантка Учебно-научного института филологии 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 
 

Отказ как речевой акт, который может угрожать обеим сторонам общения 
во время межкультурной коммуникации, является проблемой, требующей особого 
внимания. Если отказ будет осуществлен некорректно, это может не только 
повредить общению, но даже разрушить отношения между коммуникантами, 
повлекши неблагоприятные последствия. Поэтому реализация речевого акта 
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отказа требует определенных стратегий. Из-за различий между разными языками, 
культурами, жизненными привычками и этническими способами мышления 
возникают разногласия в способе осуществления отказа, которые реализуются, в 
частности, в китайской и японской лингвокультурах. Чтобы уменьшить 
негативное влияние культурных различий и других факторов межкультурной 
коммуникации между китайцами и японцами, а также способствовать более 
эффективному межкультурному взаимодействию, китайско-японский речевой акт 
отказа следует тщательно проанализировать как в теоретическом, так и в 
практическом аспекте. На данный момент уже существуют результаты в 
сопоставимом исследовании акта отказа, который осуществляется в китайской и 
японской лингвокультурах. Целью этой статьи является обобщение и 
рассмотрение предыдущих исследований, а также начертить пути для 
дальнейшего инновационного изучения этой проблематики. 

Ключевые слова: речевой акт отказа, межкультурная коммуникация, 
культурные различия, стратегия отказа, сопоставимое исследование. 
 

Introduction 

Refusal is “the act of directly or indirectly denying the other party's wishes 
when the communicator faces the four verbal acts of request, invitation, offer, and 

suggestion.” Refusal behavior is a common phenomenon in various cultures, and its 

essence is a Face-Threatening Act (FTA). Refusal speech act is a kind of a speech 

act which might be qualified as likely to cause communication failure. That’s why 
rejectors usually use a more polite refusal strategy for reducing the threat of 

interlocutor’s face losing. Such scholars as Zhang Xiaoyin and Xiong Hongzhi 
mentioned in their paper that from the perspective of benefit, the beneficiary of the 

request is mostly the requester, while the beneficiary of the invitation might be both 

parties, and the beneficiary of offer and suggestion are often the recipients [Zhang 

Xiaoying, Xiong Hongzhi, 2017, p. 55]. Therefore, the refusal of the request usually 

places a greater burden on the other party and is more likely to hurt the other party’s 
face. The refusal of the “request” is different from the refusal in other situations 

[Chen Fangze, Liu yu, 2009, p. 44]. Also the appearance of "requirements" heralded 

the emergence of "rejections". Therefore, the analysis of the speech act of refusal 

should start with the study of the speech act of "request" [Gao Yuyuan, 2018, p. 15]. 

In cross-cultural communication, the usage of appropriate refusal strategy requires 

not only the strong language skills, but also the linguistic awareness. In order to 

promote the success of cross-cultural communication and avoid cultural conflicts, it 

is necessary to conduct a comparative study on refusal speech act in different 

language and cultural backgrounds.  
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Due to different cultural backgrounds and ways of thinking, Chinese and 

Japanese adopt different refusal strategies. Therefore, it is easy to misunderstand 

when communicating across cultures. For example, Chinese tend in the beginning of 

communication to refuse the invitation or offer actually willing to accept it, because 

such communicative behavior is seen as expressing politeness in the Chinese culture. 

Such a behavior does not threat the other side’s face, while in the Japanese cultural 
context it might threat. Thus, it is very important to understand the extralingual 

cultural circumstances of verbal ethnic communication. In daily communication, 

Japanese often avoid the direct ways of expressing their wishes and intentions, 

choosing an indirect or euphemistical speech acts. In 1976, Edward Hall pointed out 

that both Chinese and Japanese languages are languages providing the 

communicative needs of “high realm cultures”, where senses and meanings are 
mainly determined by the cultural non-verbal context and cultural presuppositions 

[Zhang Yiwen, 2011, p. 143].  

So no one can reach the expected pragmatic purpose if the communication 

context in Japanese communication is grasped incompletely, even including the 

facial expressions (which is often said “kuuki wo yo me/空気を読め” in Japanese). 

In addition, the “fuzzification” of language expression is also of typical character in 

the Japanese lingual culture. It means that some seemingly affirmative and positive 

response to the others’ demands, actually imply a rejection. For instance, there is an 
investigation on the credibility of Japanese reply: “I’ll think about it” 
(“kangaeteokimasu /考えておきます”) which demonstrated, that 70 % of the 

Japanese believed that the utterance was not credible under condition that the social 

distance between the two sides of the dialogue is long [Duan Yanju, 2013, p. 98]. It 

is also relevant, when the two communicators are not very familiar with each other: 

an affirmative reply actually means a refusal.  

Also scholars claimed that English-oriented politeness theory is not quite 

sufficient to explain a Japanese politeness. 

Previous research 

Liu Zhenquan mainly focused on "request" and "invitation" occasions, he 

discussed the similarities and differences in the expressions of rejection between 

Chinese and Japanese under different communicative circumstances. Fan Zheng and 

Yu Guiling discussed Japanese rejective expressions in different communicative 

genres [Fan Zheng, Yu Guiling, 2002, p. 94-98]. Xin Xiaona basing on Grice’s 
cooperative principle and Leech & Levinsion’s politeness principle, fulfilled a study 
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on refusal strategies and their verbalizations in the context of different tactics of 

intimization taking into consideration the criterion of upper/lower status in Japanese 

language proficiency test. The purpose of this study is to analyze the relationship 

between the diversified verbalizations of Japanese refusal speech act and the effect 

of maintaining good interpersonal relationships [Xin Xiaona, 2006, p. 1-65]. Wang 

Jing studied the rejection strategy on the material of the Chinese and Japanese 

languages on the base of the "request-reject" conversation structure [Wang Jing, 

2012, p. 71-77]. Cheng Xiaoping conducted a comparative analysis and 

categorization of the rejection expressions on the material of the Chinese and 

Japanese languages [Cheng Xiaoping, 2014, p. 27-28]. Qin Lang conducted a 

comparative study of the speech act of apologizing used by Chinese and Japanese 

college students [Qin Lang, 2015, p. 319-320]. Yuan Yijin made a comparative study 

of refusal speech act exercised by Chinese and Japanese based on the "upper and 

lower relationship" dimension [Yuan Yijin, 2016, p. 153-154]. Zhang Xiaohong, 

Xiong Hongzhi conducted a comparative study on the perspective of discourse 

politeness theory [Zhang Xiaohong, Xiong Hongzhi, 2017, p. 54-64]. Jing Huanru 

etc. explored the cultural psychology of Japanese refusal speech act [Jing Huanru, 

Wang Yongfa, Yang Qiuxiang, Wu Zheng, 2013, p. 174 ̶ 175]. Chen Li analyzed the 

speech act of refusal from the pragmatic point of you [Chen Li, 2013, p. 223-225]. It 

was accentuated that Japanese often used “apologizing + reason”, “gratitude + 
reason” and halfway stop sentence to reject. 

Japanese scholar Moriyama gave a classification of Japanese refusals 

strategies, he summarized it into the following four types: straight type (iya kata) as 

the direct refusal; lie type (uso kata) like “today is not very convenient”; delay type 

(nobasu kata) as “I’ll consider it”; prevarication type (gomakasi kata) like being 

silient with no reply or just giving smile [Moriyama, 1990, p. 59-66]. Yui researched 

the characteristics of Japanese refusal speech acts in foreigner’s perspective, adopted 
methods of video and interview to order to collect language data and compared it 

with the previous studies [Yui, 1992, p. 266-227]. Fujimori pointed out, that in a 

close relationship Japanese commonly use the determination mode of “apologize  ̶ 
excuse/reason  ̶ maintain relationship”, but rarely use the semantic formula of 
“conclusion”. However, in the Chinese communication it is quite different: the 

frequency of using the semantic formula of “conclusion” in order to express rejection 
has the highest index [Fujimori, 1994, p. 1-19]. Aramaki conducted the comparative 

research of refusal speech act within American and Japanese lingual cultures 

[Aramaki, 1999, p. 105-137]. Taketa did a case study about refusal behavior in 
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contact scenes [Taketa, 2000, p. 37-50]．Ito conducted a series of comparative 

studies of refusal speech act used in communication between Japanese and Malayans 

[Ito, 2002, p. 61-270, p. 179-2195, 2003, p. 49-59, p. 75-84, 2004, p. 1-16]. 

Generalizing the previous researches, it might be stated that: all studies show 

that the refusal speech act within the Chinese and the Japanese lingual cultures is 

significantly different.  

In the Chinese culture, if the person which is about to get a rejection is in a 

higher status, he/she must be firstly respectively addressed (such as president, mayor, 

headmaster etc.). And the Chinese are likely to give the specific reasons when 

refusing the other person. Sometimes the “alternative plan” (such as giving the other 

a suggestion or an idea) often works as a polite refusal strategy. In addition, the 

Chinese are not inclined to reject the requests of their family members. 

The Japanese have a higher frequency of regrets or apology for people with a 

higher status, and less for those with the lower status. The Japanese often apologize 

or express their regrets before refusing, and then open the reasons for it. The reasons 

for the Japanese refusal are not so specific as with the Chinese speaker’s reasons: 
Japanese tend to give the obscure reasons. Japanese mainly adopt negative politeness 

strategies to avoid face threatening acts. It means that speakers would keep distance 

with each other to show respect and formality. Japanese culture is of “high realm”, 
its information and meanings are mainly determined by the context (cultural 

background, etc.).  

Research status and prospects: 

Theory framework. In recent years, there appeared many researches on the 

specifics of refusal speech act. They are mostly based on J. Austin’ speech act theory 
and Brown & Levison’s politeness theory. However, there are still a few studies on 
the comparison of the Chinese and the Japanese specific polite strategies from the 

perspective of Discourse Politeness (DP) theory, which was proposed by a Japanese 

linguist Usami Miyomi (宇佐美まゆみ) [Usami, 2001, p. 9]. She regards 

conversation as a dynamic integral system and puts forward a theory of discourse 

politeness that transcends the level of single sentences and individual expressions 

focusing on the level of discourse analysis. The PD theory does not only consider the 

speaker, but also the receiver of a message, and advocates the objective grasp of 

politeness in dynamics. 

Methodology. The previous researches mostly used the Discourse Completion 

Test (DCT) as the research method. This is a questionnaire on the phenomenon of 
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“refusal” speech acts designed according to the different given scenarios/situations. 

The analysis of language data is made basing on the answers provided in the 

questionnaire by the respondent. The corpus obtained in this way is represented 

mostly by single sentences. However, in actual conversation, refusal is often realized 

not just within a single sentence, not only in the frame of the model of “one question 
and one answer”. Therefore, it is necessary to conduct a research within the 
paragraph or some units wider than it. 

Corpus source. Corpus is usually collected with the help of DCT 

questionnaire, it also can arise from the literary works or TV series (these materials 

are derived from daily life, revolving the scenes of love, work, family, life etc. which 

are close to life and represent a natural dialogue). The research which uses corpus 

gives an opportunity not only to examine the entire conversation in combination with 

the context, but also provides a possibility to examine the speech act of refusal in a 

more comprehensive and deep mode according to the overall context background.  

Perspective. In recent years there also appeared some studies made from the 

perspective of the impolite speech act. For example, Cheng Encai pointed out when 

comparing the rejection behavior within the Chinese and Japanese lingual cultures 

where “blaming” is one of the unique ways of rejection of the Chinese [Cheng Encai, 

2011, p. 44]. On the other hand, some nonverbal acts of refusal, such as “shaking 
head”, “waving hand”, “being silent, not responding”, “ignoring, just smiling or 

leaving”, also need to be taken into consideration as paralingual elements which 
accompany the speech acts of refusal in different lingual cultures.  
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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). 
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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.  
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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 
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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 

of the main methods, results, conclusions and work prospectives. The key words (5 or 
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6) are submitted in the language of the article. It is printed in 13 Times New Roman,  

1-spaced in italics (do not write the word Annotation, write the word Keywords after 

the annotation from a new line).  

 

6. Below comes the title of the article, the name (names)of the author(s) and an 

abstract containing from 200 to 250 words and keywords in Russian and English. If 

the article is written in Russian or English, then the author's name, title of publication, 

abstract and keywords should be submitted in Ukrainian and in one of the foreign 

languages approved by the Editorial Board (printed in Times New Roman 13, 

1 spaced). Do not write the words Abstract or Summary, write the word Keywords 

after the annotation from a new line in italics. 

 

7. Paper format: the text must be typed in Times New Roman 14 pt. in 1.5 space 

in regular font with no hyphens at the end of line. Margins – at the top and bottom – 

2 cm; left – 2,5 cm; right – 1,5 cm. Paragraph indention – 1,25 cm. (set automatically). 

 

8. Fragments of the paper containing illustrations must be typed in italics.  

 

9. Quotes and definitions are enclosed in quotation marks (“word”). A hyphen  

(-) must be clearly distinguished from a dash (–), e.g.: “Language – is ...”, but “lexico-

grammatical meaning”.  
 

10. The text of the article should contain: 1) introduction; 2) the main part;  

3) conclusions and prospectives of the further research; 4) literature; 5) a list of 

sources of illustrative material (if any); 6) References. 

 

11. The introduction should contain an overview of studies in the field of the 

problem raised in the article within foreign and domestic linguistics (history of the 

issue), the purpose and objectives of the work. The main part contains a description 

of the materials and research methods, a presentation of the main research materials 

with justification of the obtained scientific results. The conclusions and prospectives 

of the further research contain the generalization of the results of problems’ solving 

represented in the introduction and set the vector of the scientific reasearch within the 

framework of the indicated problem. Literature is formatted according to Chicago 

Style: Notes and Bibliography. All sources from the list of references should be 
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cited in the text of the article. The list of sources of illustrative material (if any) is 

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); 

- [translation of the title of the article into English in square brackets]; 
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- 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. 

 

19. 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 – 
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курсивом. 
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3) выводы и перспективы дальнейших исследований; 4) литературу; 5) 

список источников иллюстративного материала (при наличии); 6) 
References. 
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изысканий в рамках указанной проблематики. Литература оформляется 
согласно Chicago Style: Notes and Bibliography. Все позиции из списка 
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ссылки на иностранные публикации, они полностью повторяются. 

Схема библиографической ссылки: 
- автор (и) (транслитерация); 
- название статьи (транслитерация);  
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- [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. 
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